


 

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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2. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
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ADMINISTRATIVNEGA SPORAZUMA O IZVAJANJU SPORAZUMA O SOCIALNEM 
ZAVAROVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO MAKEDONIJO (BMKSZ-A), 
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DRUGI STRANI (MSPREUAF), EPA 293-VIII 
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EVROPSKE KONVENCIJE O KRAJINI (MPEKK), EPA 294-VIII 
 
21. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE O NAČELIH, KI 
UREJAJO DEJAVNOSTI DRŽAV PRI RAZISKOVANJU IN UPORABI VESOLJA, VKLJUČNO Z 
LUNO IN DRUGIMI NEBESNIMI TELESI (MPRUV), EPA 310-VIII 
 
22. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMB PRILOG I IN II H 
KONVENCIJI O PRESKUŠANJU IN OZNAČEVANJU IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN 
(MSKPOPK), EPA 314-VIII 
 
23. točka dnevnega reda: PREDLOG AKTA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI AKTA O 
NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE KONVENCIJ ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV 
IN KONVENCIJ, SPREJETIH V MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO ENERGIJO 
(MANKZN-D), EPA 315-VIII 
 
24. točka dnevnega reda: PREDLOG KANDIDATA ZA MINISTRA BREZ RESORJA, 
PRISTOJNEGA ZA RAZVOJ, STRATEŠKE PROJEKTE IN KOHEZIJO, EPA 280-VIII 
 
25. točka dnevnega reda: AKT O ODREDITVI PARLAMENTARNE PREISKAVE IZVAJANJA 
PROGRAMA OTROŠKE KARDIOLOGIJE TER NERACIONALNIH IN NEZAKONITIH NABAV 
MEDICINSKE OPREME IN ZDRAVSTVENEGA MATERIALA NA SEKUNDARNI IN 
TERCIARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI Z NAMENOM 
OBLIKOVANJA PREDLOGOV ZA SPREMEMBO ZAKONODAJE IN ZA DRUGE ODLOČITVE 
DRŽAVNEGA ZBORA IZ NJEGOVE PRISTOJNOSTI TER ZA UGOTOVITEV IN OCENO 
DEJANSKEGA STANJA ZA UGOTOVITEV POLITIČNE IN DRUGIH ODGOVORNOSTI 
NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH NA SEKUNDARNI IN 
TERCIARNI RAVNI V REPUBLIKI SLOVENIJI, EPA 304-VIII 
 
26. točka dnevnega reda: AKT O ODREDITVI PARLAMENTARNE PREISKAVE ZA 
UGOTOVITEV IN OCENO DEJANSKEGA STANJA ZA UGOTOVITEV POLITIČNE 
ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ ZARADI SUMA VPLIVANJA NA 
DOMNEVNO PRANJE DENARJA V NOVI KREDITNI BANKI MARIBOR, D. D., S STRANI 
TUJIH DRŽAVLJANOV IN Z NJIMI POVEZANIH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB IN ZA 
UGOTOVITEV IN OCENO DEJANSKEGA STANJA ZA UGOTOVITEV POLITIČNE 
ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ ZARADI SUMA NEZAKONITEGA 
FINANCIRANJA POLITIČNE STRANKE SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE IN SUMA 
DELOVANJA IZDAJATELJEV MEDIJEV V LASTI TE POLITIČNE STRANKE IN NJENIH 
FUNKCIONARJEV TER ČLANOV IN Z NJIMI POVEZANIH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB Z 
NAMENOM NEZAKONITEGA FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE ZA PREDČASNE 
VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR LETA 2018 TER ZA MOREBITNO SPREMEMBO 
ZAKONODAJE, KI UREJA PODROČJA PREPREČEVANJA PRANJA DENARJA IN 
FINANCIRANJA TERORIZMA, FINANCIRANJA POLITIČNIH STRANK, FINANCIRANJA 
VOLILNE KAMPANJE, USTANAVLJANJA IN LASTNINSKO-UPRAVLJAVSKO UREDITEV 
IZDAJATELJEV MEDIJEV TER FINANCIRANJA IZDAJANJA IN DELOVANJA MEDIJEV V 
ČASU VOLILNE KAMPANJE, EPA 305-VIII 
 
27. točka dnevnega reda: MANDATNO-VOLILNE ZADEVE 
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Predlog za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem 
sodišču v Kopru, EPA 306-VIII 
 
Predlog za imenovanje guvernerja - člana Sveta Banke Slovenije, EPA 300-VIII 
 
Predlog sklepa o imenovanju predsednice in dveh članov Upravnega odbora Sklada za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
Nuklearne elektrarne Krško, EPA 330-VIII 
 
Predlog sklepa o imenovanju članice Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, EPA 331-VIII 
 
Predlog za imenovanje članice Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.,  
EPA 317-VIII 
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Državni zbor 

VIII. mandat 
 
3. seja 
 14., 17., 18., 19. in 20. december 2018 
_______________________________________________________________ 
 
Predsedujoči:  mag. Dejan Židan…………….……………………predsednik Državnega zbora 
                          Tina Heferle…………...……….…………….podpredsednica Državnega zbora 
                          Branko Simonovič…………………………...podpredsednik Državnega zbora 
                          Jože Tanko…………………………….………podpredsednik Državnega zbora 
 
 
Seja se je začela 14. decembra 2018 ob 10.01. 

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje! 
 Začenjamo 3. 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 poslanci: 
Jelka Godec, Ferenc Horvat, Marijan Pojbič, 
Jože Tanko, mag. Marko Koprivc od 16. ure 
dalje, dr. Matej Tašner Vatovec, Željko Cigler od 
11.30 do 14.30, Zvonko Černač od 17. ure dalje, 
Iva Dimic od 18. ure dalje, Franc Kramar do 12. 
ure, Franc Jurša od 11.30 do 15. ure, gospod 
Branko Simonovič od 11.30 do 15. ure, dr. Darij 
Krajčič do 18. ure, Lidija Divjak Mirnik do 19. 
ure, Žan Mahnič od 19.30 ure dalje, Alenka Jeraj 
od 14. ure dalje in mag. Karmen Furman od 16. 
ure dalje. 
 Na sejo sem vabil predsednika Vlade, 
ministrice in ministre ter generalnega sekretarja 
Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika 
Državnega sveta k 6. točki dnevnega reda, 
predsednika Vlade in kandidata za ministra dr. 
Iztoka Puriča k 24. točki dnevnega reda, 
predstavnika Urada predsednika Republike 
Slovenije ter predstavnika Sodnega sveta k 27. 
točki dnevnega reda, ter predstavnike Vlade k 
vsem točkam dnevnega reda.  
Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 
 Prehajamo na določitev dnevnega 
reda 3. seje Državnega zbora. Predlog 

dnevnega reda ste prejeli v petek, 7. decembra 
2018, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda 
bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Predlogov za umik posamezne točke z 
dnevnega reda oziroma predlogov za širitev 
dnevnega reda seje nisem prejel. Zboru 
predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni 
red, kot ste ga prejeli s sklicem.  
 S tem, spoštovani poslanke in poslanci, 
prehajamo na odločanje. Prosim vas, da 
preverite delovanje glasovalnih naprav. 

 Glasujemo. Navzočih je 62 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 62, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 62.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je dnevni red 3. seje 
Državnega zbora določen. 
 
Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA, 
TO JE OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA 
TRBOVLJE-HRASTNIK IN RAZVOJNEM 
PRESTRUKTURIRANJU REGIJE PO NUJNEM 
POSTOPKU.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. 
Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona 
dajem besedo mag. Bojanu Kumerju, 
državnemu sekretarju na Ministrstvu za 
infrastrukturo.  
Izvolite. 
 
MAG. BOJAN KUMER: Hvala lepa, gospod 

predsednik! Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Predlog novele zakona smo pripravili z 
namenom dokončanja vseh zapiralnih del ter 
podaljšanja roka za izvedbo postopkov za 
popolno in trajno opustitev rudarskih del, ki 
morajo biti zaključena do konca leta 2019, in 
izvajanje hkratnih aktivnosti za izvedbo postopka 
likvidacije do konca leta 2020. 
 V obdobju podaljšanja bo do konca leta 
2020 v celoti realiziran program zapiralnih del po 
posameznih programskih sklopih. Izvršena bodo 
dokončna ekološko-prostorska sanacija ter 
postopki za zapustitev rudnika, skladno z 
zakonom, ki ureja rudarstvo. Na območjih, kjer 
posledic ni mogoče v celoti sanirati oziroma 
odpraviti, pa bodo izvedeni ukrepi zavarovanja, 
da se zaključi nevarnost za zdravje ali življenje 
ljudi in živali ter možni povzročitelji 
onesnaževanja okolja oziroma predvidljive 
škode na objektih in okolju. 
Za dokončanje navedenih aktivnosti in izvedbo 
postopkov bo družbi RTH, d. o. o., zagotovljeno 
tudi proračunsko financiranje in sicer v višini cca 
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3,1 milijona evrov. Navedena višina sredstev je 
preostali del sredstev, ki so bila za obdobje od 
leta 2010 do leta 2018 potrjena s sklepom o 
državnih pomočeh za zapiralne ukrepe, ki pa 
niso bila porabljena v celoti. Financiranje vseh 
postopkov za izvedbo popolne in trajne opustitve 
rudarskih del kot tudi postopek redne likvidacije 
družbe se bo po porabi sredstev v višini 3,1 
milijona evrov zagotovil iz prodaje lastnega 
premoženja družbe RTH in unovčevanja 
likvidacijske mase. 
V predlogu zakona smo upoštevali tudi 
okoliščino, da družbi dne 31. decembra 2018 
ugasne rudarska pravica. Rudarske pravice 
namreč ni mogoče podaljšati glede na določbe 
zakona, prav tako pa podaljšanje ni možno v 
skladu z določbami Zakona o rudarstvu, saj za 
to niso izpolnjeni predpisani pogoji. S 
predlagano spremembo zakona se RTH 
omogoči, da opravi vsa dejanja po določbah 
zakona ZRud-1, in sicer tako, da lahko te 
postopke izpelje ne glede na to, da mu s 1. 
januarjem 2019 ugasne rudarska pravica. 
Z določitvijo datuma za izvedbo potrebnih 
postopkov, tako zaključnih sanacijskih del kot 
aktivnosti za prenehanje družbe kot pravne 
osebe, se želi doseči hkratno izvajanje nekaterih 
aktivnosti, zlasti da se pravočasno začnejo 
potrebne aktivnosti za pridobitev statusa družbe 
v likvidacije. 
Predlagamo podporo zakona, saj lahko le tako 
zagotovimo zakonsko podlago za izvedbo 
postopkov za zapustitev rudnika, skladno z 
določbami zakona, ki ureja rudarstvo, ter 
posledično vseh postopkov, potrebnih za 
likvidacijo in izbris družbe kot pravne osebe iz 
sodnega registra. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar! 
 Besedo dajem predsedniku Odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor, ki je matično 
delovno telo, gospodu Edvardu Pauliču.  
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 2. nujni seji z dne 4. decembra 
2018 kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po 
nujnem postopku predložila Vlada. 
 Dopolnilno obrazložitev je v imenu 
predlagatelja podal državni sekretar na 
Ministrstvu za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. 
Podobno kot danes so bile podrobneje 
predstavljene glavne rešitve in cilji, ki jih predlog 
zakona zasleduje. Predstavnica 
Zakonodajnopravne službe je izpostavila, da 
vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin 
v večji meri ustrezno upoštevajo njihove 
pripombe, je pa opozorila na nedoločnost 

natančne višine proračunskih sredstev za leti 
2019 in 2020, ki so bila odobrena za izvedbo 
programa zapiranja rudnika. 
 Predstavnik Državnega sveta je v 
predstavitvi mnenja dejal, da predlog zakona 
podpirajo. Meni, da sredstva v višini že 
odobrene državne pomoči, ki jih bo lahko družba 
počrpala v letu 2019, in sredstva iz naslova 
prodaje lastnega premoženja ter unovčenja 
likvidacijske mase ne bodo zadoščala za 
ekološko sanacijo degradiranega območja. 
Posledično bo treba zagotoviti dodatna 
proračunska sredstva.  
 V razpravi so se poslanci v večinski 
meri strinjali s podaljšanjem roka za zaključek 
zapiralnih del na konec leta 2020. S strani 
koalicijskih poslanskih skupin je bila izražena 
podpora predlogu zakona, med drugim pa tudi 
opozorjeno, da v njem ni časovnice glede 
okoljevarstvenega nadzora. Podarili so, da bo 
treba s strani odgovornih državnih deležnikov 
skleniti dogovor o načinu izvajanja 
okoljevarstvenega nadzora in tudi zagotovitvi 
sredstev za ta namen. Izraženo je bilo mnenje, 
da bi bilo smiselno ubrati pristop, po katerem bi 
se okoljevarstveni nadzor izvedel na ravni 
celotne države in za vse rudnike. S strani  
 Poslanske skupine Levica pa je bilo 
opozorjeno, da pri predlogu zakona ne gre zgolj 
za zapiranje rudnika, temveč tudi za vsebinsko 
programsko delo na prestrukturiranju celotne 
regije. Poudarili so, da je treba ustrezno 
spremeniti namembnost infrastrukture v lasti 
družbe, ki bo po njenem zaprtju prešla v 
uporabo lokalnih skupnosti. Poslanska skupina 
SDS je izpostavila zlasti pomisleke glede 
razlogov za podaljševanje rokov za izvedbo 
postopkov opustitve rudarskih del in sanacijo 
degradiranega območja. Izpostavljeno je bilo 
vprašanje odgovornosti za dolgotrajnost 
postopkov in izražen dvom, da bodo preostali 
trije milijoni evrov zadostovali za njihovo 
dokončanje. Poleg tega so izpostavili vprašanje 
o smotrnosti do sedaj porabljenih sredstev.  
 Državni sekretar je pojasnil, da je bilo v 
obdobju od sprejetja zakona zamenjano večje 
število poslovodstev, zato je težko določiti, kdo 
je za podaljšanje postopkov zapiranja rudnika 
bolj ali manj odgovoren. V zvezi z nadzorom nad 
postopkom zapiranja je pojasnil, da obstaja več 
ravni oziroma mehanizmov nadzora. Tako so 
bila vsakokratna poslovodstva dolžna pripraviti 
program za zapiranje ter izvedbo vseh del in 
aktivnosti, ves čas pa je družba tudi pod stalnim 
poslovnim nadzorom, ki ga izvaja tričlanski 
nadzorni svet. Glede dvoma, ali bodo trije 
milijoni evrov zadostovali za dokončanje 
postopkov, pa je spomnil, da družba še vedno 
razpolaga z določenim premoženjem, zato 
verjame, da bo odgovorna ravnala pri njegovi 
prodaji ter tudi s pomočjo teh sredstev izvedla 
najnujnejša dela za zaprtje ter likvidacijo družbe.  
 Po opravljeni razpravi je odbor sprejel 
pet amandmajev koalicijskih poslanskih skupin 
in v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega 
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zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona 
skupaj ter jih sprejel.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Gospod Aleksander Reberšek, besedo 
imate v imenu Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsednik, predstavniki Vlade, 
spoštovane poslanke in poslanci!  
 Pred seboj imamo predlog drugega 
podaljšanja roka za zaključek zapiralnih del 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik. V zapiralnem načrtu 
je bil kot skrajni rok za zaprtje rudnika določen 
31. 12. 2015, vendar je bil marca 2014 rok 
podaljšan do 31. decembra letos. Smo tik pred 
iztekom leta in tudi sedanja vlada na žalost pet 
pred dvanajsto ugotavlja, da bo morala rok 
ponovno podaljšati. Ponovni dokaz, da je država 
slab lastnik in upravljavec svojega premoženja. 
 V Novi Sloveniji smo podaljšanje roka 
do 31. 12. 2018 podprli le zaradi takratne težke 
socialne ogroženosti zaposlenih, ki bi lahko 
povzročila pravo socialno bombo v Zasavju. 
Takrat se je Vlada zganila šele, ko je postalo 
jasno, da državna pomoč, ki jo je potrdila 
Evropska komisija leta 2011 za zapiranje jam, 
ekološko prostorsko sanacijo površin in za 
kadrovsko socialni program ne bo zadoščala za 
zaprtje rudnika do konca leta 2015. Dodatno je 
država za podaljšanje zapiralnega roka in 
dokončno sanacijo rudnika v letih 2016 do 2018 
namenila 45 milijonov 730 tisoč evrov ter za 
reševanje poklicnih pokojnin za težko zaposljive 
starejše delavce še dodatno okoli 10 milijonov 
evrov. S temi dodatnimi finančnimi injekcijami je 
takratna vlada prepričevala državni zbor, da bo 
do novega roka 31. 12. 2018 rudnik zagotovo 
zaprla. Sedanja vlada se je zganila še pozneje, 
mesec dni pred iztekom roka. Zagotavlja enako 
kot prejšnja, da bodo konca leta 2020 končala 
vse postopke za popolno in trajno opustitev 
izvajanja rudarskih del ter postopek likvidacije in 
bo družba kot pravna oseba izbrisana iz 
sodnega registra. Zagotavlja, da bodo 
neporabljena sredstva v višini 3,1 milijon evrov v 
tem času porabljena v celoti. Malo verjetno. 
Zakaj niso bila porabljena do danes? Jasno tudi 
ni, koliko denarja od tega bo dejansko 
namenjeno razvojnemu prestrukturiranju regije. 
Tako kot doslej se bodo tudi v tem podaljšanem 
obdobju pojavila nepredvidena dela, ki jih bo 
treba opraviti. In še nekaj bode v oči. Konec 
decembra bodo pogodbe o zaposlitvi vsem še 
zaposlenim prenehale, delo bo opravljal le še 
direktor, ki bo skrbel za dokončanje postopka 
likvidacije.  
 V Novi Sloveniji se bojimo, da se bo 
država leta 2020, ko bo moral biti v skladu s 
predlogom novele zakona rudnik zaprt ali pa že 

prej, srečala z enakim problemom kot danes. Na 
mestu je vprašanje, ki ga danes niče ne 
postavlja: kdo je odgovoren za vsa 
podaljševanja rokov zaprtja in za neuspešno 
delo poslovodstev predvsem v času med leti 
2013 in 2018? Danes bi morali razpravljati o tem 
vprašanju, spoštovana vlada in koalicija.  
 Predlogu zakona bomo v Poslanski 
skupini Nove Slovenije nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Mag. Andrej Rajh, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek.  
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

gospod predsednik, poslanke, poslanci!  
 V Stranki Alenke Bratušek bomo 
predlagano spremembo zakona podprli. Preden 
grem na razloge za našo podporo zakonu, pa se 
bom najprej vrnil v leto 2014. Takrat se je že 
vedelo, da bomo rudnik Trbovlje-Hrastnik zaprli. 
Načrtovano je bilo, da bo prenehal delovati 
konec leta 2015. Še preden se je to zgodilo, pa 
je podjetje RTH ostalo z blokiranim računom in 
rudarjem ni moglo izplačati plač in odpravnin. 
Takrat, konec februarja 2014 so se rudarji 
odločili za stavko v jami, ki so jo kasneje, ker 
najprej niso bile uresničene njihove strokovne 
zahteve, tudi izvedli. 10. marca so odšli v jamo 
in od države, ki je lastnica podjetja in rudnika, 
zahtevali več stvari, najprej zagotovitev izplačila 
plač in poravnave odpravnin. Hoteli pa so tudi, 
da Vlada, ki jo je takrat vodila Alenka Bratušek, 
preveri možnosti, da se rudarji prezaposlijo v 
drugih državnih podjetjih ali upokojijo po rednih 
in izrednih pogojih. Že naslednji dan okoli 11 
zvečer in kmalu po tem, ko so rudarje v jami 
obiskali prvi predstavniki sindikatov, je na 
pogovor z vodstvom stavkovnega odbora prišla 
tudi predsednica Vlade. Ker tako se dela. Ko je 
pred tabo problem, se moraš z njim soočiti tudi 
tako, da greš sredi noči v jamo k jeznim in 
razočaranim rudarjem. Njeno zavzemanje za 
hrastniške in trboveljske rudarje se je s tem šele 
zares začelo. Sestanki strokovnega odbora z 
Alenko Bratušek so se nadaljevali v marcu in 
aprilu. Na njeno pobudo pa so se za rudarje 
pozitivno razpletle tudi nefinančne zahteve. Maja 
2014 je Vlada predlagala, v Državnem zboru pa 
smo nato junija sprejeli zakon o predčasni 
upokojitvi zaposlenih v rudniku Trbovlje-
Hrastnik. Vse stavkovne zahteve rudarjev so 
tako bile izpolnjene.  
 Zgodba naše predsednice z RTH pa s 
tem še ni bila končana. Proti koncu gre šele 
letos, ko vodi Ministrstvo za infrastrukturo, med 
drugim pristojno za rudarstvo. Ponovno je 
pokazala občutek za to, kaj je zares pomembno, 
zato smo v SAB na to ponosni in jo podpiramo. 
Prav zaradi poznavanja problematike se je že 
takoj ob prevzemu vodenja ministrstva s 
sodelavci temeljito pogovorila, kaj lahko 
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naredijo, da podjetje RTH ne bi izgubilo podlage 
za delovanje in bi lahko rudnik zaprli in sanirali 
tako, kot je treba. Pripravili so novelo zakona, ki 
jo obravnavamo danes in ki bo rudniku 
omogočila delovanje še naslednji dve leti, tako 
da bo lahko primerno zaprt. Ponovno sta do 
izraza prišli izkušenost in odločnost, saj bi kak 
drug politik, neizkušen minister lahko rok za 
podaljšanje delovanja RTH preprosto zamudil, to 
pa bi bilo izključno v škodo države in lokalnega 
prebivalstva.  
 Posebej zato v SAB podpiramo 
predlagano rešitev. Dobra je za ljudi, ki so in ki 
še bodo živeli z rudnikom tudi zdaj, ko se v njem 
rudarska dejavnost opušča, rudniški rovi pa 
namenjajo razvoju turizma. Eden takih 
inovativnih primerov športnega turizma je tudi 
jamski tek, imenovan jamatlon. V SAB 
predlagano podaljšanje roka za izvedbo popolne 
in trajne opustitve rudarskih del pozdravljamo, 
saj je to nujno, če želimo, kolikor je mogoče, 
izključiti nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in 
živali in preprečiti možnost onesnaženja okolja 
oziroma predvidljive škode na njenih objektih in 
okolju. V noveli zakona, ki jo bomo v SAB danes 
podprli, je urejeno, da bomo do konca leta 2020 
poleg dokončne opustitve rudarskih del, kolikor 
je mogoče, odpravili tudi posledice, ki so nastale 
pri izvajanju teh del, ob čemer je treba poudariti, 
da so sredstva za to bila zagotovljena že 
zdavnaj, kar pomeni, da nepredvidenih posledic 
za proračun ne bo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Ivan Hršak v imenu Poslanske 
skupine Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije. 
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Spoštovani minister s 
sodelavko, spoštovane kolegice in kolegi! 
 Pred nami je obravnava novele Zakona 
o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, ki 
bi se sicer morala izpeljati že konec prejšnjega 
mandata, vendar zaradi predčasnega odstopa 
vlade in stihijskega vlaganja predlogov novel po 
nujnem postopku takrat te obravnave ni bilo 
mogoče izpeljati. Takrat smo se v naši poslanski 
skupini zavezali, da bo sprejetje te novele naša 
prioriteta takoj ob začetku tega mandata. Skupaj 
s poslanci ostalih poslanskih skupin, ki prihajajo 
s širšega zasavskega področja, smo se pri 
pristojni ministrici zavzeli za pripravo novele in 
tako je ta predlog danes tudi pred nami. Zakon 
ne prinaša ničesar drugega kot podaljšanje roka 
za zapiralna dela do konca leta 2020, kar bo 
omogočilo porabo preostanka, to je nekaj več 
kot 3 milijone evrov, ki so ostali neporabljeni od 
skupnega zneska državne pomoči, ki je bila v 
višini cca 90 milijonov evrov priglašena za 
obdobje od leta 2010 do 2015 kot državna 
pomoč, ki jo je potrdila tudi Evropska komisija. 

Zaradi različnih vzrokov je bilo treba že enkrat 
prej podaljšati rok za izvedbo zapiralnih del do 
konca leta 2018, vendar se je tudi to pokazalo 
kot prekratko obdobje, zato smo torej priča še 
enemu podaljšanju zapiralnega roka. Ob tej 
noveli lahko potegnemo vzporednico z 
nekaterimi drugimi zakoni, kjer je bilo treba 
podaljševati rok za izvedbo nekaterih del, kot na 
primer zakon o izkoriščanju energetskega 
potenciala Spodnje Save, kjer smo rok za 
dokončanje del prestavljali kar nekajkrat. Torej 
pri noveli Zakona o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik ne gre za noben 
precedens ali anomalijo, kot je bilo slišati v 
nekaterih razpravah na matičnem delovnem 
telesu.  
 Kot je pričakovati, bomo v Poslanski 
skupini Desus predlog novele zakona, ki je pred 
nami, soglasno podprli. Obenem pa pričakujemo 
s strani pristojnega ministrstva, da bo, vsaj tako 
smo se dogovorili z ministrico, pripravilo 
monitoring degradiranih površin od 1. 1. 2021 
dalje, ki so posledica tega rudarjenja, in bo 
urejal spremljanje dogajanja na opuščenih 
rudarskih področjih na nivoju celotne države 
Slovenije, ne samo v Zasavju, kar je po naši 
oceni nujno za varnost ljudi in infrastrukture, kjer 
se nahajajo ljudje v bližini takšnih površin. 
Najlepša hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Dušan Šiško v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsednik, hvala za 

besedo. Spoštovani gosti, kolegice in kolegi! 
 Po mnenju Poslanske skupine 
Slovenske nacionalne stranke se je obravnavani 
zakon nerazumno velikokrat noveliral, 
dopolnjeval in spreminjal. Po sprejetju prvotnega 
zakona se je začel rudnik postopno zapirati že 
leta 2000. Zapiranje pa je potekalo v več fazah. 
Doslej veljavni rok za izvedbo zapiralnih del je 
do 31. 12. 2018, višina neporabljenih sredstev 
pa znaša nekaj več kot 3 milijone evrov. S 
predlaganim zakonom se podaljšuje rok za 
zaključek zapiralnih del na konec leta 2020. V 
predlaganem obdobju podaljšanja naj bi družba 
dokončala postopke za popolno in trajno 
opustitev rudarskih del ter postopek likvidacije.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke smo predlog zakona sicer 
podprli že na odboru za infrastrukturo in podprli 
ga bomo tudi danes, vendar moramo ob tem 
opozoriti na nekaj pomanjkljivosti. V prvi vrsti se 
nam zdi sporno, da k predlogu zakona ni 
predložen zapiralni načrt. Slednje lahko pomeni, 
da bomo čez dve leti ponovno sedeli skupaj in 
datum preložili na leto 2022 oziroma kasneje. Pri 
tem nas močno moti, da ni bilo natančno 
navedeno, zakaj predvidenih del ni bilo mogoče 
izpeljati in kdo je za to odgovoren. Opozoril bi še 
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na eno zadevo, ki jo nekoliko bolj poznam. 
Prihajam iz Posavja iz Krškega. Gre namreč za 
primer zapiranja rudnika Senovo, ki je formalno 
trajalo okoli 14 let in je bilo zanj porabljenih 40 
milijonov evrov. Kljub temu pa je po meni znanih 
podatkih ostalo neporavnanih kar nekaj dolgov 
oziroma upnikov. Vsekakor po poslanski skupini 
Slovenske nacionalne stranke pričakujemo 
oziroma zahtevamo, da vodstvo družbe 
najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju 
tega zakona Odboru za infrastrukturo predloži 
podroben pregled načrtovanih del in aktivnosti, 
ki bodo izvedene z zagotovljenim denarjem. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Bojan Podkrajšek, Poslanska 
skupina Slovenske demokratske stranke.  
 Izvolite.  
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani 

predsednik, predstavniki Vlade, kolegice in 
kolegi, lep pozdrav tudi v imenu naše poslanske 
skupine!  
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
in razvojnem prestrukturiranju regije. 
Spoštovane kolegice in kolegi in vsi tisti, ki nas 
poslušajo iz zasavske regije, vso spoštovanje do 
te cenjene regije, ampak ko danes govorimo o 
nujnem postopku tega zakona, večkrat smo 
slišali v teh dneh, da je to praksa že nekih 
ostalih zakonov. Mislim, da to ni prav. Država, 
Vlada, Državni zbor se mora vedno odzvati, ko 
neka regija potrebuje finančno pomoč. Je pa tudi 
velika odgovornost Vlade, ko daje sredstva za 
pomoč na takšen ali drugačen način, da bedi 
nad temi sredstvi, kako so porabljena in kaj se 
izvaja v tistem projektu. Velika odgovornost je 
tudi vseh tistih, ki v tisti regiji ta sredstva 
pridobivajo. Naša poslanska skupina mora 
omeniti tri leta: 2013, 2014 in 2015. Prav gotovo 
na ta leta v tej zasavski regiji s temi sredstvi, ki 
jih je dala Vlada, ne moremo biti v državi 
ponosni. Kaj je bilo takrat vse narobe, bodo 
presodili tisti, ki so zadolženi za te stvari v naši 
državi. Moramo se zavedati, da tisti, ki so takrat 
dali ta sredstva, da smo imeli predsednico 
Vlade, da smo imeli ministra, da so bili tudi 
poslanke in poslanci soodgovorni, ki so to 
potrdili in bi morali bedeti nad temi sredstvi.  
 Na odboru smo poslušali predstavnika 
Rudnika Trbovlje, ki vodi to institucijo zadnja tri 
leta. Argumenti, ki jih je podal, da so bila ta 
sredstva, dobre 3 milijone evrov, neporabljena, 
in da je treba še eno leto, da se dokonča 
sanacija območja Rudnika Trbovlje in da se do 
konca leta 2020 likvidira tudi podjetje Rudnik 
Trbovlje-Hrastnik, so argumenti, za katere v 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke ne bomo nasprotovali temu zakonu. 
Hvala.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Nina Maurovič v imenu 
Poslanske skupine Lista Marjana Šarca, izvolite.  
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Spoštovane in 

spoštovani! 
 Danes odločamo o Predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik 
in razvojnem prestrukturiranju regije, ki ga je 
predložila Vlada Republike Slovenije. S 
predlaganim zakonom Vlada Republike 
Slovenije podaljšuje rok za zaključek vsem 
potrebnih postopkov za zapiranje Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik na konec leta 2020. 
 Trenutni zakonsko določeni rok za 
zaprtje Rudnika Trbovlje-Hrastnik se izteče 31. 
decembra letos. Žal območje nekdanjega 
rudarjenja še ni sanirano do konca. Nujno je 
poudariti, da je zmanjkalo časa in ne denarja. 
Finančna sredstva, ki so bila namenjena za 
realiziranje postopkov likvidacije rudnika, še niso 
v celoti porabljena in predlagani zakon daje tako 
le zakonski okvir za črpanje neporabljenih 
sredstev, ki bodo zagotovljena znotraj 
proračunskih postavk Ministrstva za 
infrastrukturo. Se pa verjetno vsi, pa tudi Zasavci 
upravičeno sprašujemo, zakaj zapiranje rudnika 
in sanacija površin rudarjenja traja tako dolgo. 
 Vrnimo se v zgodovino. Te dni mineva 
214 let, odkar je trboveljski rudnik pridobil prvo 
uradno dovoljenje za pridobivanje premoga. 
Zasavski kraji so in za vedno bodo močno 
zaznamovani z rudarjenjem. In tu ne mislim na 
pregovorno robatost ljudi, ki izhajamo iz Zasavja, 
na kameratstvo, sočno govorico, legende o 
Perkmandeljcu in kulinariko z zanimivimi imeni, 
kot so funšterc, bunkovc, granadirmarš. Še mi 
domačini, tudi jaz kot Hrastničanka, kaj šele 
ostali Slovenci, si težko predstavljamo enormne 
količine rude, ki je bila v 200 letih izkopana in 
odpeljana iz rovov, ki se v gosti mreži 
razprostirajo točno pod našimi domovi. 
 Vse skupaj je bilo izkopanih čez tisoč 
kilometrov rovov. To je več, kot ima Slovenija 
avtocest in hitrih cest skupaj. Pridne roke 
zasavskih rudarjev so v 200 letih izkopale tunel, 
ki bi lahko povezal Ljubljano s Parizom. Iz rovov 
izpod naših domov je bilo izkopanih in 
odpeljanih preko 100 milijonov ton premoga.  
 To je kopica materiala, ki je velika 
približno kot Šmarna gora. Tako zelo naluknjana 
in krhka so tla pod domovi Zasavcev. So v 
sklepni fazi zapiranja, ko se sanirajo plazovi, 
posedanja, podori in škoda, ki jo povzroča 
podtalnica, ki si ponovno išče pot na površino. 
Ko je pod zemljo toliko rovov, lahko prebivalci ne 
glede na sanacijo pričakujemo nepričakovano.  
 Poskusite si predstavljati, kako je živeti 
z mislijo, da vam lahko plaz odnese hišo, ker 
sanacija degradiranih površin ne bi bila ustrezno 
izpeljana do konca. Tak plaz smo namreč 
Zasavci že doživeli leta 1987, ko je v Zagorju 
odnesel več stanovanjskih hiš in, verjemite, 
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močno se nam je zasidral v spomin. Tudi zato je 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije za Zasavje izjemno pomemben. 
Zaslužimo si, da se dostojno, korektno in 
dokončno odpravijo posledice 200-letnega 
rudarjenja. 
 Ob koncu bi želela opozoriti še na 
obdobje po letu 2020. Zasavce skrbi, kdo in na 
kakšen način bo po zaprtju rudnika izvajal 
monitoring in sistemski nadzor nad rudnikom. 
Strokovnjaki so si enotni, da se bodo v 
prihodnosti na in pod površino še vedno dogajali 
premiki. Kdo bo sistemski nadzor financiral in 
čigavo finančno breme bodo bodoče sanacije? 
Vsekakor ne morejo postati breme lokalne 
skupnosti.  
 Najprej pa moramo sprejeti zakon, ki je 
danes na mizi in katerega bomo v Poslanski 
skupini Lista Marjana Šarca vsekakor podprli. 
Zakon uvaja spremembe in dopolnitve, ki bodo 
omogočale, da se v naslednjih dveh letih izvede 
dokončanje postopkov za popolno in trajno 
opustitev rudarskih del, odpravijo posledice, ki 
so nastale pri izvajanju rudarskih del ter izvedejo 
ukrepi, ki bodo izključili nevarnost za zdravje in 
življenje ljudi in živali ter predvidljive škode na 
objektih in okolju. V tem obdobju se bo izvedla 
tudi likvidacija in izbris družbe Rudnik Trbovlje-
Hrastnik iz sodnega registra. Zgodba rudarjenja 
v Zasavju bo tako za vedno končana.  
 Ob koncu pa mi kot Hrastničanki 
dovolite še trenutek sentimentalnosti. Zasavski 
Orleki pojejo takole: »Samo nekaj let je še ostalo 
in gverk se bo zaprl, za njim ostal bo spomenik 
na trgu in ob njem zarustan hunt … Dvesto let je 
rod za rodom grizel v to zemljo, 200 let je rod za 
rodom preklinjal to zemljo.« Adijo knapi! 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Soniboj Knežak v imenu 
Poslanske skupine Socialnih demokratov.  
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, spoštovani 

predsednik. Kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije je predlog, s katerim 
bomo rudniku in zasavski regiji omogočili, da 
bodo dokončno počrpali vsa sredstva, ki so že 
bila namenjena za postopno zapiranje in 
prestrukturiranje regije. Sredstva, ki so bila s 
sklepom o državnih pomočeh potrjena za 
obdobje od leta 2010 do leta 2018, niso bila v 
celoti porabljena. 3 milijone 100 tisoč evrov je 
višina teh neporabljenih sredstev, ki pa bodo s 
tem zakonom namenjena za dokončanje 
postopkov za popolno in trajno opustitev 
izvajanja rudarskih del ter postopka likvidacije. 
Predlog zakona, ki ga bomo v Poslanski skupini 
Socialnih demokratov podprli, je zgolj 

zagotovitev zakonskega okvira za izvedbo 
postopkov, potrebnih za likvidacijo in izbris 
družbe kot pravne osebe iz sodnega registra. S 
potrditvijo tega zakona bo družbi dana možnost, 
da v celoti realizira program zapiranja in izvede 
postopke za opustitev rudnika skladno z 
zakonom, ki ureja rudarstvo. Konec leta 2020 bo 
v celoti realiziran program zapiralnih del oziroma 
bo izvršena dokončna ekološka prostorska 
sanacija degradiranega območja. Kjer pa se 
posledic ne bo dalo sanirati v celoti, bodo 
deležni ukrepov zavarovanja, kjer se bo izključila 
nevarnost za zdravje ali življenje ljudi in živali. S 
predlaganim zakonom in dopolnitvijo zakona ne 
bo nepredvidenih posledic za proračun, družba 
Rudnik Trbovlje-Hrastnik pa bo lahko opravila 
vsa dejanja, potrebna za namen dokončanja 
postopkov za opustitev rudnika po zakonu, ki 
ureja rudarstvo, do izdaje vseh odločb o 
prenehanju pravic in obveznosti, a najdlje do 
konca leta 2020.   
 Spoštovani kolegice in kolegi! 
Zasavska regija je z dokončanjem proizvodnje 
Rudnika Trbovlje-Hrastnik izgubila v preteklih 
letih več tisoč delovnih mest. Kolegica pred 
menoj je čudovito opisala, skozi kaj vse smo šli 
kot regija. Trdno pa sem prepričan, da z 
Rudnikom Trbovlje-Hrastnik se bomo v bodoče 
še srečali. Tisto, kar je bilo danes tudi že večkrat 
omenjeno, je stvar, ki jo bomo Zasavci 
definitivno zahtevali, to pa je, da se izvede 
učinkovit monitoring in zagotovijo sredstva za 
degradacijo površin, ki bodo sigurno nastala. 
Zakaj podaljšanje zapiranja Rudnika Trbovlje-
Hrastnik? Zato ker to ni zapiranje tovarne, kjer 
odklopiš elektriko, zapreš vrata, odprodaš 
premoženje pa je stvar gotova. Več sto 
kilometrov rovov smo z raznimi zasipnimi 
materiali, v glavnem pa z vodo zasuli. Se pravi, 
celo Zasavje je nekako na tem bazenu. V 
lanskem, predlanskem letu so se začeli pojavljati 
udori vode v stanovanjske hiše, podori zemlje, 
plazovi. Kolegica Nina je pozabila omeniti, da 
sama živi pod plazom, ki se je ustavil nekaj 
metrov pred njihovo hišo. Skratka, želim 
povedati to, da sem trdno prepričan, da bodo s 
temi sredstvi lahko zaprli rudnik. Sama zapiralna 
dela v rudniki so že končana. Gre pa za 
dokončanje tistega na površini, kar je bila 
obveza rudnika in države do lokalnih skupnosti, 
nekaj še na področju Trbovelj, nekaj pa na 
področju Hrastnika.  
 Kot sem rekel, v Hrastniku poleg 
zapiranja rudnika ostane še kar nekaj odprtih 
ekoloških zadev. Da ne omenim, da imamo 
poleg Termoelektrarne Trbovlje, najvišjega 
dimnika, tudi najvišjo kopico smeti. Več tisoč ton 
elektrofilterskega pepela, ki je ostal, ki je tudi 
posledica rudarjenja. Želim samo poudariti to, da 
glede na to temo, da bomo pri temi varnosti 
zdravja ljudi, živali in pa premoženja zelo trdi 
pogajalci. Jaz računam na prve dogovore tudi z 
resornimi ministrstvi, sem optimist, da se tudi 
država zaveda, da bo treba te zadeva ustrezno 
urediti. Vidimo, da nimajo ustrezno urejeno tudi 
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za področje ostalih rudnikov in podpiramo 
razmišljanja v smeri ustanovitve družbe, ki bo 
urejala ta monitoring za področje cele države. 
Me pa veseli, da tudi pri nas končno 
zaključujemo s to zgodbo rudarjenja, z bogato 
tradicijo, ki bo ostala in na katero smo tudi v 
Zasavju ponosni. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Janja Sluga v imenu Poslanske 
skupine Stranke modernega centra.  
 Izvolite.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Začetek rudarske 

dejavnosti v Zasavju sega 212 let nazaj in je za 
tamkajšnje prebivalce vedno imela zelo velik 
pomen. Zasavje se je ekonomsko in industrijsko 
razvijalo prav ob rudnikih in v povezavi z rudniki. 
Gradila se je infrastruktura za dobrobit 
zasavskega prebivalstva. Seveda pa je bilo iz 
tega naslova tudi širše slovensko področje 
oskrbovano s premogom za ogrevanje pa tudi z 
električno energijo. Vse to je pustilo močno sled 
v Zasavju, tako na ljudeh kot tudi na okolju. 
 Zakon o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 
regije je bil sprejet leta 2000. Izvaja se od leta 
2001, veljavni rok za zaprtje pa je bil že 
podaljšan do konca letošnjega leta. Z novelo 
zakona, ki jo obravnavamo danes, se rok za 
zaprtje podaljšuje na leto 2020. S tem bi družbi 
Rudnik Trbovlje-Hrastnik omogočili, da v celoti 
realizira program zapiranja in izvede postopke 
za zapustitev rudnika, tako kot to določa Zakon 
o rudarstvu.  
 Ob upoštevanju dejavnosti, ki so bile 
dejansko izvedene v letu 2017, je družba RTH 
na področju izvajanja zapiralnih del glede na 
spremenjeni srednjeročni program postopnega 
zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik za obdobje 
2013–2018 pravzaprav izničila zamudo, ki je 
začela nastajati in se je valila še iz prejšnjih 
programskih obdobij. Z današnjo novelo bo tako 
omogočeno koriščenje tistih proračunskih 
sredstev, ki so bila za obdobje od leta 2010 do 
2018 potrjena s sklepom o državnih pomočeh, 
niso pa bila porabljena 
Ko se bodo zapiralna dela končala, se bodo 
dokončno odpravile posledice, ki so nastale pri 
izvajanju rudarskih del, hkrati pa se bodo izvedli 
ukrepi zavarovanja za tisto, kar je najbolj 
pomembno – da se izključi nevarnost za zdravje 
in življenje ljudi in živali. V Poslanski skupini 
Stranke modernega centra smo si že v 
prejšnjem mandatu močno prizadevali, da se ta 
problematika reši na način, da bodo največjo 
korist od tega imeli prav prebivalci Zasavja, pa 
do sprejetja zakona žal ni prišlo. 
V Poslanski skupini SMC bomo predlog zakona 
podprli, saj se zavedamo odgovornosti, ki jo pri 
tem nosimo poslanci, ni pa naša naloga, da bi 
presojali, kaj je bilo v procesu zapiranja rudnika 
strokovno ustrezno in kaj ne. Po vsej verjetnosti 
je bilo marsikaj narobe, ampak za to obstajajo 

drugi organi. Naša naloga je, da zagotovimo, da 
se ne bo več povzročala škoda okolju in da ne 
bodo ogrožena življenja ljudi. Prav je, da 
omogočimo dokončno izvedbo zapiralnih del, da 
z današnjo novelo omogočimo črpanje še 
neporabljenih proračunskih sredstev, seveda pa 
pri tem ne smemo pozabiti, da je narava živa in 
da bo v prihodnosti treba izvesti tudi monitoring, 
s katerim se bo spremljalo stanje in morebitni 
dodatni ukrepi. 
V Poslanski skupini SMC bomo predlog zakona 
soglasno podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Kot zadnji ima besedo gospod Primož 
Siter, Poslanska skupina Levica.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, 

spoštovani tovariš predsednik! Spoštovani 
poslanke in poslanci, Zasavčanke in Zasavčani! 
 V Zasavju so stoletja rudarjenja in 
težke industrije za seboj pustila sicer ponosno in 
pokončno kulturno dediščino delavstva in 
razrednega boja, a so za seboj pustila tudi 
okoljsko opustošenje. In kot da to še samo po 
sebi ni dovolj dramatično, je za izčrpavanjem 
surovin in ljudi večino časa stala močna in 
neizprosna roka kapitala, ki je poskrbela, da 
regija ni bila izčrpana samo okoljsko, ampak tudi 
in še bolj učinkovito – socialno. Zasavje je od 
časa norih privatizacij podjetij od osamosvojitve 
naprej vedno končalo na dnu s statistiko 
kakovosti življenja, bivanja in zaposlovanja. 
Zakon, o katerem odločamo danes, ponuja dve 
rešitvi. Družbi omogoča likvidacijo v skladu s 
pravnoformalnimi predpisi na eni strani in na 
drugi strani, kar v luči okoljskih in socialnih 
izzivov igra bistveno bolj pomembno vlogo, 
degradirani regiji ponuja priložnost za prenovo.
  

 Zakon predvideva spremembo 
namembnosti infrastrukture, ki jo je družba v 
preteklosti uporabljala v svoj prvotni namen ali 
pa jo je souporabljala z lokalno skupnostjo. 
Prenos infrastrukture na lokalno skupnost in 
sprememba njene namembnosti v kulturne, 
umetniške, kmetijske, turistične, gospodarske in 
druge dejavnosti, bo služil kot nov zagon za 
regijo in priložnost za umestitev mnogih že 
danes uspešnih pobud v prostor ter za zadružno 
in druge napredne oblike družbenega 
povezovanja. Pomembna točka zakona, ki ga 
potrjujemo danes, je odgovornost družbe RTH 
za izvajanje okoljevarstvenega nadzora na 
degradiranih površinah do likvidacije družbe. 
Okoljski problem ostaja in s sprejetjem tega 
zakona ne bo izginil. Degradirane in gosto 
poseljene površine za Trboveljčane in 
Hrastničane niso niti zdrave niti varne. Z njimi je 
treba upravljati vestno, strokovno, v skladu z 
najvišjimi standardi in z jasnim ciljem 
zagotavljanja varnosti in zdravja prebivalk in 
prebivalcev. Česar pa zakon ne opredeljuje, je 
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okoljevarstveni nadzor na degradiranih 
površinah po njegovem preteku. Za izčrpane ter 
za zdravje in bivanje nevarne dele obeh mest bo 
moralo poskrbeti pristojno ministrstvo, na čemer 
bomo v Levici budno bdeli. Potrditev zakona bo 
poslala pomembno sporočilo socialno in 
okoljsko obubožani regiji. Če jo je že kapital 
neusmiljeno pribijal na križ leta in leta, vsaj 
država ne bo metala polen pod noge, ko se bo 
regija sama pobirala s tal, da ne bo vedno 
obsojena na hlapčevsko tlako do onemoglosti.  
 Kot rečeno, v Levici bomo zakon 
podprli, a vztrajali pri doslednem 
okoljevarstvenem nadzoru na degradiranih 
območjih in smiselni spremembi namembnosti 
rudniške infrastrukture, da bo ta služila blaginji 
revirskega delavca, upokojenca, prekarca in 
mladine. 
 Srečno! 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo, spoštovane gospe, 
spoštovani gospodje, poslanke in poslanci, 
končali s predstavitvijo stališč poslanski skupin. 
Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona 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 
13. točki dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O SISTEMU PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU PO NUJNEM POSTOPKU. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Besedo dajem državni sekretarki Mojci 
Ramšak Pešec z Ministrstva za javno upravo. 
 Izvolite. 
 
MOJCA RAMŠAK PEŠEC: Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 
 Obravnavi Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju je Vlada Republike 
Slovenije vložila v zakonodajni postopek za 
uveljavitev enega izmed ukrepov na področju 
plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem 
sektorju, ki so bili na podlagi pogajanj 
dogovorjeni z nedavno sklenjenim dogovorom s 
sindikati javnega sektorja. Večina dogovorjenih 
ukrepov je bila sicer uveljavljena s sklenjenimi 
aneksi h kolektivnim pogodbam in vladnimi 
uredbami, začasni ukrep na področju delovne 
uspešnosti pa z včeraj obravnavano novelo 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019. Obravnavana 
sprememba zakona tako uveljavlja spremembo 
na področju napredovanja javnih uslužbencev in 

funkcionarjev v plačne razrede in napredovanja 
v naziv oziroma višji naziv. Pri tem je treba 
poudariti, da se sami postopki in pogoji za 
napredovanja javnih uslužbencev in 
funkcionarjev tako v plačne razrede kakor tudi v 
nazive ali višje nazive ne spreminjajo. Ti 
postopki in pogoji napredovanja ostajajo enaki 
kot do sedaj. Javni uslužbenci in funkcionarji 
bodo napredovali, kot je to urejeno v veljavnih 
predpisih. S spremembo Zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju se določa le enotni datum 
pridobitve pravice do višje plače glede na 
napredovanje v plačni razred ali napredovanje v 
naziv oziroma višji naziv. Tako javni uslužbenci 
in funkcionarji ne bodo pridobili višje plače takoj 
ob napredovanju, temveč naj bi pridobili pravico 
do plače v skladu z višjim plačnim razredom 
oziroma pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 
1. decembra leta, v katerem so izpolnjeni pogoji 
za napredovanje, torej 1. decembra leta, v 
katerem so napredovali. Zamik pravice do plače 
glede na višji plačni razred, ki so ga javni 
uslužbenci in funkcionarji dosegli z 
napredovanjem v plačne razrede ali z 
napredovanjem v naziv ali višji naziv na 1. 
december, je bil v javnem sektorju uveljavljen že 
od leta 2015, vendar pa je bil to začasen ukrep, 
dogovorjen s sindikati in uveljavljen za 
posamezno leto oziroma za največ dve leti. S 
predlagano spremembo zakona se datum 
pridobitve pravice do plače glede na pridobljen 
višji plačni razred zaradi napredovanja v plačni 
razred ali napredovanje v naziv oziroma v višji 
naziv ureja kot trajna sistemska ureditev, in sicer 
je to 1. december za vsa napredovanja, ki so 
bila izvedena v tekočem letu. Predlagana 
ureditev pridobitve pravice do plače glede na 
izvedena napredovanja v plačne razrede in 
nazive, ki predstavlja zamik pravice do plače 
glede na izvedeno napredovanje, pomeni letni 
prihranek sredstev za plače v javnem sektorju 
približno 50 milijonov evrov. S tem ukrepom pa 
se je tako dosegel javni finančni prostor za 
izpogajanje višje uvrstitve posameznih delovnih 
mest in nazivov v javnem sektorju, torej višja 
vrednotenja posameznih delovnih mest. Gre za 
višje vrednotenje delovnih mest, za katere se je 
v okviru pogajanj s sindikati javnega sektorja 
ugotovilo, da predstavljajo anomalijo pri 
vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju, da 
so torej podvrednotena.  
 V okviru pogajanj s sindikati javnega 
sektorja so se tako v velikem delu odpravile 
ugotovljene anomalije pri vrednotenju 
posameznih delovnih mest in nazivov in so 
posamezna delovna mesta in nazivi v javnem 
sektorju bolje vrednotena.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka.  
 Gospod Zvonko Černač dobi besedo 
kot predsednik Odbora za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo, ki je 
matično delovno telo.  
 Izvolite.  
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ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. 

Spoštovane kolegice, kolegi, spoštovana 
državna sekretarka, vsi ostali prisotni!  
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 6. nujni seji 
6. decembra letos kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo 
predložila Vlada. 
  V poslovniškem roku so bili vloženi tudi 
amandmaji, in sicer so amandmaje vložile 
poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB. Predstavnica predlagatelja, državna 
sekretarka gospa Mojca Ramšak Pešec, je 
podala dopolnilno obrazložitev k členom 
predloga zakona, ki je del svežnja normativnih 
podlag za realizacijo letos dogovorjenih ukrepov 
s sindikati javnega sektorja v okviru sklenjenega 
dogovora o plačah in drugih prejemkih v javnem 
sektorju. Zaradi tega sedaj sistemsko urejenega 
zamika v letu, ko se bodo ti do sedaj interventni 
ukrepi sprostili, ne bo takojšnjega 
javnofinančnega učinka, v tem istem letu pa bo 
nastal prihranek sredstev za plače v javnem 
sektorju v višini približno 50 milijonov evrov.  
 Predstavnik Državnega sveta, državni 
svetnik gospod Rajko Fajt je predstavil nekatere 
izražene dileme in mnenja razpravljavcev v 
obravnavi predloga zakona na seji Komisije 
Državnega sveta za državno ureditev ter 
poudaril, da komisija predlog zakona podpira. V 
razpravi so poslanke in poslanci opozicije 
najprej poudarili, da dejstvo, da so rešitve 
predloga zakona usklajene s pristojnimi sindikati 
zaposlenih v javnem sektorju samo po sebi še 
ne pomeni, da je ta dogovor po svoji naravi 
dober. S predlaganimi rešitvami se namreč 
dosedanji začasni zakonski ukrep pretvarja v 
trajnega, pri tem pa se opušča njihova prej 
veljavna vezanost na dosežene javnofinančne 
okoliščine, to je doseženo stopnjo gospodarske 
rasti. Nekoč pridobljene pravice bodo sedaj 
zaradi varčevanja izgubljene, pravzaprav celo 
pozabljene. Menijo, da je že skrajni čas, da se 
dokončno v celoti odpravijo prav vsi varčevalni 
ukrepi, ki so bili uveljavljeni z Zakonom o 
uravnoteženju javnih financ. Dvomijo tudi, da gre 
pri predlagani ureditvi res za sistemske rešitve, 
saj gre po vsebini zgolj in samo za zamik izplačil 
v naslednje leto. V letu 2019 se utegne najti spet 
nov razlog, ki utegne to izplačilo še dodatno 
zamaknili. Sprašujejo se tudi, kje je ostala v 
koalicijskem sporazumu zapisana celovita 
prenovitev plačnega sistema javnih uslužbencev 
na način, ki bo omogočala nagrajevanje javnih 
uslužbencev na podlagi učinkovitosti in 
uspešnosti. Poudarili so, da ni res, da so 
sporazum z Vlado podpisali vsi sindikati v 
javnem sektorju. Šlo je k večjemu za določen 
delež, med njimi pa zagotovi ni sindikalnih 
predstavnikov, zaposlenih v Slovenski vojski in v 
Policiji, kjer se beleži tudi največji kadrovski 
izpad med zaposlenimi v javnem sektorju. 
Opozorili so še na dejstvo, da je v obrazložitvi 

amandmaja k 1. členu navedeno, da je k 
predlogu zakona priložena tudi izjava o stopnji 
usklajenosti z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja, ki pa je med gradivom k tej točki 
dnevnega reda ni bilo moč zaslediti in je bila 
posredovana članom odbora naknadno.  
 Poslanke in poslanci iz vrst poslanskih 
skupin koalicije so po drugi strani poudarjali, da 
je treba spoštovati socialni dialog, predvsem na 
tej podlagi sprejete dogovore med socialnimi 
partnerji. Poudarili so tudi ,da je kljub občutno 
boljšem stanju in prognozi javnih financ v 
Republiki Sloveniji glede na obdobje med zadnjo 
gospodarsko krizo vseeno treba skrbeti za 
njihovo vzdržnost. 
  Predstavnica predlagatelja, državna 
sekretarka, je pritrdila dejstvu, da gre pri rešitvah 
v okviru predloga zakona pravzaprav za ukrep, 
ki je bil dosežen v okviru pogajanj o stavkovnih 
zahtevah sindikatov javnega sektorja in na za 
sistemsko rešitev v okviru normativne ureditve 
sistema plač v javnem sektorju. Na vprašanje, 
koliko znaša celotna dodatna finančna 
obremenitev za leto 2019, ki je posledica 
sklenjenega sporazuma s sindikati javnega 
sektorja, je odgovorila, da bo finančni učinek s 
sindikati dogovorjenih ukrepov v javnem sektorju 
v letu 2019 znašal 229 milijonov evrov. Če pa do 
dogovora s sindikati ne bi prišlo, bi v letu 2019 
prenehali veljavi vsi interventni ukrepi tako glede 
delovne uspešnosti kot tudi glede napredovanj v 
javnem sektorju, kar bi pomenilo dodatno 
povečanje mase plač za približno 240 milijonov 
evrov. Pritrdila je tudi dejstvu, da pogajanja s 
sindikati v Policiji in Slovenski vojski še vedno 
potekajo.  
 V nadaljevanju je odbor sprejel 
amandmaje poslanskih skupin Liste Marjana 
Šarca, Socialnih demokratov, Stranke 
modernega centra, Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije in Stranke Alenke 
Bratušek k 1. in 2. in 3. členu.  
 Ob zaključku je odbor v skladu s 128 
členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o 
členih predloga zakona in jih sprejel. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  
 Gospod Andrej Šušmelj ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek.  
 Izvolite. 
 
ANDREJ ŠUŠMELJ (PS SAB): Spoštovani 

predsednik, državna sekretarka, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona, o katerem danes 
odločamo, predstavlja rešitev, ki je do sedaj 
sicer že veljala, vendar kot začasen ukrep, na 
zadnje je bila določena v Zakonu o ukrepih na 
področju plač in drugih stroškov dela iz leta 
2017. Predlagatelj želi s spremembo zakona to 
določiti kot trajen ukrep. Gre za predlog, po 
katerem bi vsi javni uslužbenci in funkcionarji v 
letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, 
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pridobili pravico do izplačila v skladu z višjim 
plačnim razredom zaradi napredovanja s 1. 
decembrom. Tako bo vzpostavljena enotna 
sistemska ureditev časovnice izplačevanja 
pravice do plače v skladu z višjim plačnim 
razredom, pridobljenim nazivom ali višjim 
nazivom. Vlada je v svojem predlogu tudi 
poudarila, da predlog zakona ne bo imel 
posledic za državni proračun, se bo pa z njim 
preprečilo povečanje javnofinančnih odhodkov 
za okoli 50 milijonov v letu 2019.  
 Ker je predlagana sprememba Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju rezultat 
socialnega dialoga in je večina sindikatov podala 
svoje soglasje, se tudi v poslanski skupini 
Stranke Alenke Bratušek z omenjeno 
spremembo strinjamo in bomo zakon podprli. 
Naše stališče je, da je treba dogovore s sindikati 
spoštovati in si tudi v prihodnje prizadevati, da 
jih bo čim več. Hkrati pa si moramo še vedno 
prizadevati za vzdržnost javnih financ, kljub 
temu da je stanje javnih financ naše države 
bistveno boljše kot pred nekaj leti. Je pa ta 
zakon nekakšno gašenje požara, ki je povzročal 
preglavice že od začetka tega leta in kljub temu 
zakonu se moramo zavedati, da so težave še 
ostale drugje. Temeljna pomanjkljivost namreč 
tiči v dejstvu, da poskuša sedaj veljavni plačni 
sistem na skupni imenovalec spraviti okoli 160 
tisoč zaposlenih v javnem sektorju.  Vsi so na 
istem: policisti, gledališki igralci, gozdarski 
inženir, kirurg, varuška v vrtcu, uradnik na 
upravni enoti, raziskovalec na Inštitutu Jožefa 
Štefana, računovodkinja mariborske bolnišnice 
in tajnica občine Puconci.  Za vse velja isti 
sistem določitve osnovne plače, isti sistem 
ocenjevanja delovne uspešnosti, isti sistem 
določanja dodatkov. In tega se moramo lotiti 
tako, da se sistem debirokratizira, pridobi več 
prožnosti, omogoča ustrezno nagrajevanje 
dobrih uslužbencev in tudi ustrezno 
sankcioniranje slabih.  
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek bomo predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju podprli ob zavedanju, da nas na tem 
področju čaka še veliko dela. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Robert Polnar v imenu 
Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Določitev trajnega zamika izplačila 
pravice iz naslova napredovanja v višji plačni 
razred oziroma napredovanja v naziv ali višji 
naziv za vse javne uslužbence in funkcionarje je 
glavni namen predlagane zakonske spremembe. 
Sprememba je potrebna zaradi vzpostavitve 
enotne ureditve časovne dinamike izplačevanja 

pravice do plače, ko se izpolnjeni pogoji za 
napredovanje.  
 Tako se ureditev, ki sicer velja kot 
interventni ukrep že od leta 2015, prenaša v 
sistemski zakon. Glede na to, da bi interventni 
ukrepi prenehali veljati konec letošnjega leta, in 
bi kot posledica javni uslužbenci pridobili pravice 
do višjih plač s 1. aprilom oziroma 1. majem, je 
nujno treba sprejeti to novelo, če želimo 
preprečiti, da bi se javnofinančni odhodki v 
naslednjem letu povečali za približno 50 
milijonov evrov.  
 V Poslanski skupini Desus se 
zavedamo, da so prihodkovne zmožnosti 
državnega proračuna omejene. O tem nas 
najbolj nedvoumno prepričuje zaključni račun 
proračuna države za leto 2017, ki izkazuje 
podatek, da se je proračun države v tem letu še 
dodatno zadolžil, glede na preteklo leto, za 1,6 
milijarde evrov, da država sploh lahko 
funkcionira. Skrb za vzdržnost javnih financ v 
takih okoliščinah ne more biti samo puhla fraza. 
Zato podpiramo predlog zamika izplačevanja 
višjih plač. Prav tako podpiramo dopolnilo, ki 
smo ga sprejeli na odboru in s katerim smo 
določili izjemo za primere, ko je naziv pogoj, da 
javni uslužbenec na novem delovnem mestu 
sploh lahko začne delati. V takem primeru je 
seveda treba določiti, da se glede na pridobljeni 
naziv tudi višja plača pridobi z začetkom dela na 
tem delovnem mestu in ne šele s 1. decembrom.  
 Najbolj pomembno pri tej zadevi pa je, 
da se z uveljavitvijo enotne sistemske ureditve 
časovne dinamike izplačevanja pravice do plače 
v skladu z napredovanji strinja tudi večina 
sindikatov javnega sektorja. Ne vsi sindikati. To 
je treba poudariti. Sindikati policije, vojske in 
pravosodja niso podpisali sporazuma z Vlado. S 
sklenjenim dogovorom med socialnimi partnerji 
oziroma s sprejetjem te novele zakona se bosta 
dosegla dva cilja. Odhodki proračuna bodo po 
oceni nižji za 50 milijonov evrov. Dogovor pa je 
sestavni del širšega sporazuma, s katerim so bili 
odpravljeni vzroki za morebitni stavkovni val 
zaposlenih v javnem sektorju. In to je bistveno. 
 Gre za ukrep, ki je usklajen med Vlado 
in sindikati javnega sektorja, zato bomo v 
Poslanski skupini Desus predlog zakona podprli. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Dušan Šiško v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsednik, hvala za 

besedo! Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Razlog predlagane enotne ureditve je 
določiti trajni zamik izplačila pravice iz naslova 
napredovanja v višji plačilni razred oziroma 
napredovanje v naziv oziroma višji naziv za vse 
javne uslužbence in funkcionarje, ne glede na 
to, v katerem delu javnega sektorja opravljajo 
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svoje delo, in ne glede na to, na podlagi katerih 
predpisov so izpolnili pogoje za napredovanje, 
saj gre pri pravici do izplačila plače iz naslova 
napredovanja za pravilo enotnega plačnega 
sistema. Predlog zakona nima finančnih 
posledic za državni proračun in na druga 
javnofinančna sredstva.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke se strinja s predlaganim 
zakonom, saj se stanje od 19. januarja 2019 
dalje ureja na sistemski ravni enotno za vse 
javne uslužbence in funkcionarje, in sicer 
vprašanje pravice do plače na osnovi plačilnega 
razreda, pridobljenega z napredovanjem javnih 
uslužbencev in funkcionarjev v višji plačilni 
razred, naziv in višji naziv. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec!  
 Gospa Anja Bah Žibert ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči, kolegice in kolegi! Še poseben 
pozdrav gostom na balkonu! 
 Jaz ne bom pesniško navdahnjena, 
tako kot je bila kolegica pri prejšnjem zakonu. 
Tudi ne nameravam ponavljati tistega, kar piše v 
Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ker ste 
to danes že slišali, verjetno pa boste to še slišali 
v nekaterih drugih stališčih poslanskih skupin. 
 Je pa, spoštovani, ta sprememba 
pomembnejša, kot si v Državnem zboru nekateri 
predstavljate. Njen vpliv je širši in je tudi v 
nasprotju z vašimi obljubami, koalicija, ki ste jih 
zapisali v koalicijski pogodbi in tudi z besedami 
vašega ministra, da je potrebno javne 
uslužbence, ki izkazujejo svojo učinkovitost in 
sposobnost, primerno nagraditi. Gre za 
vprašanje, ali želimo učinkovito javno upravo in 
motivirane ljudi, ki znotraj nje delujejo. 
 Zakaj pravzaprav pri tem predlogu 
zakona gre? S 1. januarjem 2019 bi morala v 
veljavo ponovno stopiti uredba, po kateri bi bili 
javni uslužbenci upravičeni do polnega izplačila 
povišane plače, v skladu z doseženim 
napredovanjem v višji plačilni razred. To pa se 
ne bo zgodilo. 
 Danes se začasni ukrep, v katerega 
smo bili prisiljeni v času gospodarske krize in 
nujnega varčevanja, pretvarja v trajnega. Pri tem 
se opušča prej veljavna vezanost, da ukrep velja 
do dosega javnofinančnih okoliščin oziroma 
dosežene stopnje gospodarske rasti. Kljub temu 
da danes javnofinančna slika to omogoča, ne 
nazadnje se vlada, kadar je le mogoče, pohvali, 
da beležimo visoko gospodarsko rast in da je 
državnofinančna kašča polna, pa javni 
uslužbenci, razen izjem, ki ste si jih zamislili, ne 
bodo mogli napredovati in pridobiti tistega, kar si 
zaslužijo in je bilo tudi obljubljenega. 

 Argument, da je bil podpisan sporazum 
s sindikati, še ne pomeni, da gre za dobro ali 
pametno rešitev. Ne nazadnje sporazuma niso 
podpisali prav vsi sindikati, predvsem tisti ne, ki 
predstavljajo zaposlene na področjih, kjer 
kadrovska slika ni le slaba, temveč 
zaskrbljujoča. 
 S to spremembo zakona oziroma s 
predlaganim ukrepom, da izplačil iz naslova v 
napredovanja ne bo, naj bi prihranili okoli 50 
milijonov evrov. Prepričana sem, da v korist 
učinkovite in motivirane javne uprave vlada 
varčuje na napačni strani. Sposobni pogajalci bi 
lahko ta sredstva zagotovili že znotraj 
sporazuma z sindikati, ki je težak okoli 229 
milijonov evrov. In ne nazadnje, če vemo, da 
država na primer zaradi neimplementacije 
direktive Evropske unije v en sam zakon – bog 
ve, koliko takšnih zakonov še imamo – plačuje 
že več kot leto dni kazen, na dan okoli 8 tisoč 
evrov, 8 tisoč evrov na dan ali pa še več, 
spoštovani, da smo zaradi neustreznega načina 
in prepozne prodaje NLB izgubili kar 400 
milijonov evrov, so tovrstna varčevanja v 
posmeh predvsem tistim, ki so z novim letom 
pričakovali, da se obljubljeno izpolni.  
 In na koncu v odgovor in poduk vsem 
tistim poslankam in poslancem, ki ob zakonskih 
predlogih Slovenske demokratske stranke kot 
mantro ponavljate, da so naši predlogi zakonov 
slabi, neceloviti in nesistemski. Pa poglejmo. Ta 
predmetni zakon sprejemamo kar po nujnem 
postopku, čeprav gre za zelo pomembno 
vprašanje. Zakon enkrat je sistemski, drugič ni 
sistemski. Naslednjič, pri vašem vloženem 
amandmaju ste navedli, da je k predlogu zakona 
priložena izjava stopnje o stopnji usklajenosti, pa 
te sploh ni bilo. Ker lastnih amandmajev sploh 
ne berete, tega niste niti opazili in sem vas na to 
morala opozoriti jaz. Izjavo smo potem kasneje 
pridobili. V zadregi, ki ste jo ob tem občutili, ko 
ste priznali, da vam amandmaje, pod katerimi 
ste podpisani vi koalicijski poslanci, piše kar 
Vlada sama. Kdo bo že plačal tega uslužbenca?  
 Toliko, spoštovani, o vaših predlogih, 
pristopu in delovanju. Toliko o drugačni politiki, 
ki ste jo obljubljali. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa Tina Heferle, Poslanska skupina 
Liste Marjana Šarca, ima besedo. 
 Izvolite. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. 
 Prvič po letu 2011 se bo področje 
napredovanj pri javnih uslužbencih rešilo 
interventne zakonodaje. Po uspešno končanih 
pogajanjih glede višine plač v javnem sektorju 
izplačila višine plače zopet ureja sistemska 
zakonodaja, torej Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju. Ker pa so zakonski roki, določeni za 
napredovanje v plačne razrede in nazive, za 
različne skupine javnih uslužbencev trenutno 
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različno urejeni, je današnja predlagana 
sprememba zakona zagotovo smiselna. Kot smo 
lahko slišali že v predhodnih predstavljenih 
stališčih poslanskih skupin, je tako pred nami 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, s 
katerim bomo poenotili režim izplačevanja plač v 
javnem sektorju glede na napredovanja v višji 
plačni razred, v naziv ali v višji naziv. Novela 
tako ob tem, da zopet uresničuje načelo 
enotnega plačnega sistema, še vedno zasleduje 
tudi ostali dve temeljni načeli, to sta načelo 
zakonitosti in načelo ekonomičnosti oziroma 
smotrne porabe javnih sredstev. Ali povedano 
drugače, pravico do plače v skladu z doseženim 
napredovanjem bodo vsi javni uslužbenci 
pridobili istočasno, to je s 1. decembrom v letu, v 
katerem bodo izpolnili pogoje za napredovanje.  
 Ker se z današnjo spremembo zakona 
vzpostavlja enotna sistemska ureditev časovne 
dinamike izplačevanja pravice do plače v skladu 
z višjim plačnih razredom, pridobljenim nazivom 
ali višjim nazivom, bomo v Poslanski skupini 
LMŠ predlagano spremembo podprli. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Mag. Bojana Muršič ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik, za besedo. Spoštovana državna 
sekretarka, kolegice in kolegi!  
 Res je, veliko smo že danes slišali tudi 
v mnenju Vlade, tudi s strani poslanskih skupin, 
a kljub temu mi dovolite, da podam še stališče 
Poslanske skupine Socialnih demokratov. Zakon 
o interventnih ukrepih na področju plač in drugih 
stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepov na 
področju plač preneha veljati decembra 2018. 
Po prenehanju veljavnosti navedenega zakona 
bi javni uslužbenci pridobili pravico iz naslova 
napredovanja v višji plačni razred oziroma v 
naziv, in sicer že s 1. aprilom oziroma 1. majem 
naslednjega leta. Osebno si sicer meni zdi, da bi 
bilo to tudi pravilno, a ob tem je treba poudariti, 
da bi javnofinančni odhodki zaradi napredovanja 
javnih uslužbencev znašali približno 50 milijonov 
evrov več.  
 Novela, ki jo danes obravnavamo, je 
usklajena z večino sindikatov javnega sektorja. 
Z njo pa se uveljavlja enovita sistemska ureditev 
časovne dinamike izplačevanja pravice do plače 
v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim 
nazivom ali višjim nazivom. S tem se na 
sistemski ravni rešuje pridobitev pravice do 
napredovanja in posledično pravice do višje 
plače za vse javne uslužbence in funkcionarje, ki 
lahko napredujejo s 1. decembrom v letu, ko 
izpolnijo pogoje za napredovanje. Javni 
uslužbenci in funkcionarji bodo po noveli 
napredovali 1. decembra v letu, ko izpolnijo 

pogoje za napredovanje. In ni res, da 
napredovanja ne bo.  
 Socialni demokrati bomo takšen 
predlog novele zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju podprli predvsem iz razloga, ker je 
predlog novele zakona usklajen s sindikati in je 
vezan na zaključena pogajanja o razrešitvi 
stavkovnih zahtev. In kar je za nas tudi zelo 
pomembno, je, da gre za rešitev za daljše 
časovno obdobje. Socialni demokrati ob tem 
upamo, da bo ta napoved o daljšem obdobju 
veljavnosti te določbe tudi zdržala, kajti tudi javni 
uslužbenec mora vedeti, kdaj lahko računa na 
napredovanje. Seveda ob izpolnjevanju pogojev. 
Ne pa, da se jim ta možnost nenehno prelaga v 
neko nedorečeno prihodnost. Jasno načrtovanje 
njegove kariere zagotovo vpliva na njegovo 
delovno zagnanost, zanimanje za dodatna 
izobraževanja in ne nazadnje tudi možnost 
pridobitve višje plače. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Jani Möderndorfer ima besedo 
v imenu Poslanske skupine Stranke modernega 
centra.  
 Izvolite.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Sem mislil, da bomo vsaj pri predstavitvah 
stališč imeli razčiščene pojme, pa vidim, da tudi 
tu ne bomo odnehali z mantro, ki smo jo začeli 
in, upal sem, zaključili na odboru. 
 Dejstvo je, da v času preteklih vlad, ne 
glede na ideološki predznak teh vlad, je veljalo 
vsaj eno pravilo: če se socialni partnerji nekaj 
dogovorijo, se poslanci in Državni zbor v to ne 
vmešava, in je to spoštovano brez diskusije. To 
je veljalo v Janševih vladah, to je veljalo v 
Drnovškovih vladah, Pahorjevih vladah, nikakor 
pa ne morem reči, da to velja v tem sklicu 
državnega zbora. Še posebej, ko eni in isti, ki 
danes razpravljajo in predstavljajo svoja stališča, 
razpravljajo v duhu, češ, gre za slabe odločitve, 
s figo v žepu, gre za nesistemski ukrep. Skratka, 
ponavljajo stvari, ki bi jih, če bi sami vodili vlado, 
z veseljem sprejeli, zato da bi lahko zaprli 
določeno zgodbo. Še več. Celo nagovarjajo in 
prepričujejo vse, odprimo denarnice, denarja je 
dovolj, malhe so polne, dajmo potrošiti vse, kar 
se da. Kdo je govoril v času krize, da pravzaprav 
takrat, ko imaš, moraš šparati? Jaz se spomnim 
samo predsednika vlade Janeza Janše, ki je to 
najbolj ponavljal. Sedaj pa njegova stranka v 
parlamentu govori popolnoma nasprotno, ker bi 
rada bila všečna.   
 Druga stvar, ki se mi zdi ključna, pa je, 
da bi morali v prihodnosti zelo jasno potegniti 
črto ne glede na ideološko pripadnost, nazor in 
pogled, ki ga ima posamezna poslanska 
skupina. Poslanci nimamo pravice posegati v 
dogovorjeno med socialnimi partnerji. Gre za 
pridobljen demokratičen institut, ko se lahko dve 
strani dogovorita, kako bosta spoštovali, kajti 
edino oni dve bosta morali spoštovati ta 
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dogovor, ne poslanci. To je ta bistvena razlika in 
ta dosežek, ki ga pravzaprav imamo. Seveda to 
ne pomeni, da poslanci ne moremo posegati v to 
materijo. Lahko. Vendar takrat, kadar se ne 
dogovorijo. To je bistvena razlika. Marsikdo bi 
rekel – kaj pa pri minimalni plači, a smo to 
spoštovali? Tam do resnega dogovora sploh še 
prišlo ni. In upam, da bo to veljalo za vse.  
 Naj na koncu rečem, da v SMC nikoli 
ne bomo pristali na takšen način delovanja. 
Zakon bomo podprli. Po domače povedano, tisti, 
ki poslušajo te znamenite naslove in stavke, ki 
jih veliko ljudi niti ne razume, kaj pravzaprav 
pomenijo, zelo po domače poenostavljeno 
povedano, namesto meseca aprila, ali meseca 
maja, ali meseca septembra je vse skupaj 
postavljeno na skupni imenovalec 1. december. 
Kar pomeni, da se bo vse zgodilo v istem letu. 
Seveda nekateri pravijo, zakaj pa ne postavimo, 
če je temu res tako, na september ali na maj. 
Zato ker bi se potem del teh obremenitev 
prenesel v naslednje leto. Gre za besedno igro 
in sprenevedanje posameznikov, ki tega zakona 
ne podpirajo. Slišali jih boste, da bodo rekl: »Mi 
podpiramo socialni dogovor, če je dober.« Torej, 
oni so meritorni, da odločajo, kaj je dobro in kaj 
ne. In drugič, da spoštujejo dogovor, bodo rekli, 
in potem ne bodo glasovali za, ampak se bodo 
celo vzdržali. Toliko o njihovi iskrenosti.  
 V SMC bomo to podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Boštjan Koražija ima besedo v imenu 
Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala. 

Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in 
poslanci, spoštovani prisotni in spoštovani vsi 
pred malimi ekrani! 
 Spremembe zakona v sitemu plač v 
javnem sektorju so posledica dogovora, ki je bil 
sklenjen med Vlado in sindikati javnega sektorja. 
Razumemo, da gre za dogovor in kompromis ter 
da mu je zaradi tega težko nasprotovati. A 
četudi gre za rešitev, ki je posledica dogovora, 
to še ne pomeni, da je rešitev dobra.  
 Kaj je pravzaprav cilj in namen tega 
zakona? Ukrep, ki je bil uveden kot interventni 
varčevalni ukrep, se spremeni v trajnega. Kljub 
temu da ni več razlogov za zategovanje pasu. 
torej ne odpravljamo varčevalnih ukrepov, 
ampak jih spreminjamo v trajne. Zamik izplačila 
višje plače, ki jo javni uslužbenci pridobijo zaradi 
napredovanja in kjer na letni ravni država 
prihrani 50 milijonov evrov, bo postal trajna 
rešitev. Kot smo že videli v preteklosti, se o 
varčevalnih ukrepih, ko enkrat postanejo trajne 
rešitve, praktično nikoli več ne govori. Pri 
naslednjih pogajanjih to avtomatsko pomeni 
šibkejše pogajalska izhodišča na strani 
delavcev. Če smo do sedaj v zakonih o 
interventnih ukrepih vedno prebrali, da gre za 
varčevalni ukrep, ki prinese 50 milijonov na leto, 

drugo leto o tem podatku ne bo več ne duha ne 
sluha. Enako se je zgodilo na primer z dvigom 
razdalje od delovnega mesta, nad katero je 
delavec upravičen do povračila potnih stroškov, 
ali pa z znižanjem regresa za malico. Zujf je oba 
predvidel kot trajno rešitev. Kljub temu da je bilo 
od sprejetja Zujfa pa do danes na ta račun 
privarčevanih 350 milijonov evrov, se o tem 
privarčevanem znesku preprosto ne govori več, 
niti o njuni odpravi. Enako se bo zgodilo tudi z 
zamikom izplačila višje plače. Da se na ta način 
varčuje na račun javnih uslužbencev, bo Vlada 
preprosto pozabila. Drug problem pa je v samem 
izhodišču. Kljub izredno pozitivni finančni sliki 
Vlada nadaljuje z varčevalnimi ukrepi. Začasni 
ukrep, ki ga bomo danes večino spremenili v 
trajnega, je na letni ravni vreden 50 milijonov 
evrov. Stroški za nakup oklepnikov 4x4 za 
potrebe Nata so se samo v zadnjem mesecu 
zvišali s 15,5 milijona evrov na 32 milijonov 
evrov. Pa še to ni končna cena. Kaj se bo šele 
zgodilo s celotnih 1,2 milijarde evrov, ki jih bo 
Vlada skupaj namenila za dodatno 
oboroževanje?! Takšna politika je preprosto 
nedopustna. Na eni strani se jemlje ljudem, na 
drugi strani pa radodarno namenja denar za 
netenje konfliktov v bližnji in daljni okolici.  
 V Levici noveli zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju sicer ne bomo nasprotovali. 
Težko je namreč nasprotovati zakonu, ki je 
rezultat že doseženega dogovora s sindikati 
javnega sektorja. A tudi podpreti ga ne moremo, 
saj nasprotujemo nadaljevanju varčevalnih 
ukrepov, še bolj pa spreminjanju interventnih 
začasnih varčevalnih ukrepov v trajne. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Kot zadnji v imenu poslanskih skupin 
ima besedo gospod Blaž Pavlin, Poslanska 
skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Vlada si je spet kupila čas. Eno leto bo 
pridobila na račun javnih uslužbencev in 
državnih funkcionarjev, ki bodo višjo plačo iz 
naslova napredovanja namesto 1. aprila oziroma 
1. maja dobili šele konec naslednjega leta, ne 
glede na to, kdaj v letu bodo izpolnili pogoje za 
napredovanje. Vendar pozor! Javni uslužbenci, 
ki bodo premeščeni na delovno mesto, kjer je 
pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za 
opravljanje dela, pa bodo kljub temu višjo plačo 
iz tega naslova dobili takoj ob premestitvi. In to 
ni pravično.  
 Naj poudarimo, da ne gre za rešitev, ki 
bi celovito uredila plačni sistem javnega sektorja, 
ki bi omogočil pravično nagrajevanje na podlagi 
učinkovitosti in prizadevnosti javnih 
uslužbencev. Današnja novela zakona prinaša 
le uresničitev stavkovnih zahtev sindikatov 
javnega sektorja, s katero pa se zelo mudi. 
Sistemske rešitve se ne sprejemajo po nujnem 
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postopku, ta pride v poštev, kadar državi grozijo 
težko popravljive posledice.  
 Ali res zakonska pravica zaposlenih do 
napredovanja pomeni tako grožnjo? Absolutno 
ne. Govorimo o 50 milijonih evrih, ki bi jih morali 
v letu 2019 nameniti za plačilo napredovanj v 
višji plačilni razred. Interventni zakon o ukrepih 
na področju plač in drugih stroškov dela za leto 
2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju namreč 
velja le do 31. decembra 2018. To pomeni, da 
nazaj v veljavo stopa ureditev, ki je veljala pred 
uvedbo interventnih ukrepov, po kateri so javni 
uslužbenci upravičeni do polnega izplačila 
povišanja plača zaradi napredovanja s 1. 
aprilom oziroma s 1. majem.  
 V Novi Sloveniji smo ob sprejemanju 
omenjenega interventnega ukrepa konec leta 
2016 poudarili, da Vlada ne zmore pripraviti 
nobenih strukturnih reform. Ukrepa le na 
področju gospodarstva, tako da ga dodatno 
obremenjuje. Slovensko gospodarstvo je v času 
krize izgubilo 90 tisoč delovnih mest. Morda 
veste, spoštovana koalicija, koliko delovnih mest 
je bilo v tem času ukinjenih v javni upravi? Na 
prste ene roke jih lahko preštejemo. Dokler 
bremena med gospodarstvom in javno upravo 
ne bomo enakomerno in pravično porazdelili, 
takšni ukrepi ne morejo prinesti želenih učinkov. 
Dejstvo je, da smo se na področju plač tudi za 
leto 2017 pogovarjali le o zloglasnem Zujfu, , ki 
pa je edini doslej prinesel konkretne učinke za 
državni proračun. Krščanski demokrati smo 
prepričani, da bi Vlada z boljšo organizacijo in 
racionalizacijo delo lahko ustvarila dodatna 
sredstva za notranje prerazporeditve med 
posameznimi porabniki. Ukrepi, kot je današnji, 
ne bodo uravnotežili proračuna.  
 Sprejetje današnjega zakona tudi za 
občine prinaša dodatne obremenitve. Višja 
povprečnina ne bo zadostovala za izplačilo vseh 
napredovanj v vrtcih in osnovnih šolah, država 
pa ne bo zagotovila dodatnega financiranja. 
Lokalna samouprava je ena rednih stvari, ki v 
naši državi funkcionira, in to zelo dobro. Zakaj 
torej občine dodatno finančno obremenjujemo 
na vseh področjih in ji nalagamo več 
obveznosti? Medtem pa poslanci koalicijski 
strank brez zadržkov predlagate večje število 
novih državnih sekretarjev na ministrstvih, kar je 
žalostno. Nobenih zagotovil nimamo, da Vlada 
ob koncu leta 2019 ne bo ponovno iskala 
razlogov za zamik izplačil napredovanj.  
 V Novi Sloveniji predlogu zakona ne 
bomo nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, s tem smo zaključili predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi 
amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona 
niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo 
predloga zakona. 
 Odločanje o predlogu bomo v skladu s 
časovnim potem seje zbora opravili danes v 

okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 13. točki 
dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE OBRAVNAVA PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIDIRANJU 
PO NUJNEM POSTOPKU.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada in k besedi 
vabim gospoda Metoda Dragonjo, državnega 
sekretarja na Ministrstvu za finance.  
 Izvolite. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani poslanke in 
poslanci!  
 Predlog zakona, ki je pred vami, je 
pripravljen z namenom, da zagotovi prenos 
določb direktive 2014/56 o obveznih revizijah za 
letne in konsolidirane računovodske izkaze v 
slovenski pravni red. Tako imenovana revizijska 
direktiva določa pogoje za dodelitev dovoljenj 
osebam, ki izvajajo obvezne revizije in njihovo 
registracijo, pravila o neodvisnosti, 
nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te 
osebe, ter javni nadzor nad njimi. Revizijsko 
direktivo na evropski ravni dopolnjuje uredba 
537/2014, ki v državah članicah deluje 
neposredno in določa zahteve v zvezi z 
izvajanjem obvezne revizije letnih in 
konsolidiranih računovodskih izkazov subjektov 
javnega interesa. Delni prenos revizijske 
direktive je bil v delu, ki se nanaša na revizijsko 
poročanje in revizijsko komisijo, izveden v noveli 
zakona o gospodarskih družbah z avgusta 2015. 
Preostale določbe pa je treba urediti v zakonu, ki 
ureja revidiranje.  
 Kljub obsegu sprememb predlagana 
novela zakona ne spreminja koncepta 
osnovnega zakona. Primarni cilj novele je 
namreč nujna ureditev s pravnim redom EU za 
to področje. Revidiranje je posebna 
gospodarska dejavnost, ki jo izvajajo za to 
specializirane in usposobljene revizijske družbe 
oziroma posebej za to izobraženi in 
specializirani pooblaščeni revizorji. Vloga 
pooblaščenih revizorjev je potrditi računovodske 
izkaze podjetij, to je zagotoviti zainteresiranim 
stranem, kot so vlagatelji, delničarji in drugi, 
mnenje o pravilnosti računovodskih izkazov 
družb. Široka skupnost oseb in institucij se opira 
na kakovost revizije. Iz tega razloga obvezna 
revizija prispeva k pravilnemu delovanju trgov z 
izboljšanjem celovitosti in učinkovitosti 
računovodskih izkazov ter z zniževanjem 
tveganj.  
 Za boljšo zaščito vlagateljev s 
predlogom zakona krepimo javni nadzor nad 
pooblaščenimi revizorji in revizijskimi družbami, 
tako da se sedanji dualni nadzor s strani 
Slovenskega inštituta za revizijo in Agencije 
Republike Slovenije za javni nadzor nad 



                                                                                                                          

  36  

revidiranjem v celoti prenese na slednjo. 
Agencija je bila kot neodvisen javni nadzorni 
organ ustanovljena v Zakonom o revidiranju iz 
leta 2008 in je začela delovati marca 2009. 
Osnovno poslanstvo agenciji je opravljanje 
učinkovitega javnega nadzora nad kakovostjo 
revidiranja in izvrševanje drugih nalog in 
pristojnosti, določenih z Zakonom o revidiranju, 
evropsko revizijsko uredbo ter drugimi zakoni in 
podzakonskimi akti. Rok za prenos zadevne 
direktive je potekel 17. junija 2016. Na žalost je 
prišlo do teh zamud ne kot posledica 
neaktivnosti Ministrstva za finance, ki je prvotno 
predlagalo rešitve v predlogu povsem novega 
zakona o revidiranju. Zaradi velikih razhajanj 
predvsem v delu predlaganih sprememb s 
področja ocenjevanja vrednosti se je pristopilo k 
pripravi novele zakona, ki je bil poslan v 
obravnavo Državnemu zboru v prejšnjem 
mandatu, vendar zakonodajni postopek ni bil 
zaključen.  
 Vlada Republike Slovenije je o v tem 
mandatu ponovno obravnavala predlog novele 
in ga predložila Državnemu zboru s predlogom, 
da se obravnava opravi po nujnem postopku. Z 
amandmaji, ki so bili vloženi, se izboljšuje tudi 
sodno varstvo, na kar je v svojem mnenju 
izrecno opozorila tudi Zakonodajno-pravna 
služba. Morebitno nadaljnje odlaganje 
dokončnega prenosa bi lahko povzročilo težko 
popravljive finančne posledice za državo, saj bi 
bila z izrekom sodbe državi naložena denarna 
kazen.  
 Na osnovi takšnih neugodnih posledic 
predlagamo, da Državni zbor zakon, kot je bil 
predložen s strani Vlade, in amandmaje, ki so 
bili vloženi, podpre. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

državni sekretar. 
 Besedo predajam gospodu Robertu 
Polnarju, predsedniku Odbora za finance, ki je 
matično delovno telo za ta zakon.  
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 5. nujni seji 4. 
decembra letošnjega leta kot matično delovno 
telo obravnaval Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o revidiranju, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje 
predložila Vlada. Kolegij predsednika Državnega 
zbora je na svoji 16. seji sklenil, da se predlog 
zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor 
je prejel naslednja dodatna gradiva: mnenje 
Zakonodajno-pravne službe, dopis Gospodarske 
zbornice Slovenije in mnenje Komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 
in finance.  
 V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so k predlogu zakona vložile 
poslanske skupine koalicije amandmaje k 26 
členom zakona in Poslanska skupina Slovenske 

demokratske stranke amandmaja k dvema 
členoma zakona. Seji odbora so prisostvovali 
predstavnice in predstavniki Ministrstva za 
finance, Državnega sveta, Agencije za javni 
nadzor nad revidiranjem, Slovenskega inštituta 
za revizijo in Zakonodajno-pravne službe. V 
uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna 
sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila 
ključne cilje in rešitve predloga zakona ter 
povedala, da je treba predlog zakona čim prej 
sprejeti zaradi zamude pri prenosu Direktive 
2014/56 Evropske unije. V nadaljevanju je tudi 
podrobno pojasnila, zakaj je do zamude pri 
prenosu direktive prišlo. Predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe je iz svojega 
pisnega mnenja opozorila na tri splošne 
pripombe glede obsega sprememb in 
dopolnitev, na njihovo preobsežnost, na uporabo 
nomotehnike in na problematiko pomanjkljivega 
sodnega varstva. Opozorila je tudi na pripombe, 
ki so sicer popravljene z vloženimi amandmaji, 
ter opozorila, da za nekatere člene opozorila še 
ostajajo. Predstavnik Komisije Državnega sveta 
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je 
predstavil pisno mnenje komisije ter povedal, da 
komisija predloga zakona ne podpira. 
Direktorica Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem je uvodoma pojasnila razloge glede 
nujnosti sprejetja predloga zakona. Pojasnila je 
vlogo agencije in problematiko neustrezne 
pravne podlage glede nadomestil za nadzor, ki 
ga agencija izvaja. Povedala je, da je Republika 
Slovenija edina država članica Evropske unije, ki 
še te direktive ni prenesla v svojo zakonodajo. 
Menila je, da je cilj predloga zakona izboljšanje 
kakovosti storitev agencije in izboljšanje 
zaupanja uporabnikov storitev. Direktor 
Slovenskega inštituta za revizijo je uvodoma 
prav tako pojasnil stališče do predloga zakona 
ter poudaril, da predlog zakona ureja tudi druga 
področja in da ne gre samo za prenos direktive. 
Omenil je pomanjkanje pravne varnosti ter 
opozoril na posledice, saj Slovenski inštitut za 
revizijo po sprejetju zakona naj ne bi imel 
pristojnosti glede revizij, kar naj bi imelo tudi 
mednarodne posledice. V razpravi je bilo s strani 
članov odbora opozorjeno na nedopustno 
zamudo pri prenosu direktive in na to vezane 
finančne posledice, na obsežne spremembe v 
noveli, na nepreglednost in neustreznost 
predloga zakona. Opozorili so tudi na dejstvo, 
da se zakon sprejema po nujnem postopku in da 
predlog zakona ni usklajen z vsemi deležniki. 
Predlog zakona po mnenju nekaterih članov 
odbora predvideva preobsežne spremembe za 
novelo in bi zato moral biti pripravljen nov zakon. 
Nasprotno pa so nekateri drugi člani odbora 
menili, da je treba predlog zakona sprejeti, saj je 
določene spremembe potrebno podpreti, 
predvsem pa, da finančna kazen, ki jo plačuje 
Slovenija, ni zanemarljiva. Menili so, da je to 
področje treba čim prej urediti. Državna 
sekretarka z Ministrstva za finance je v razpravi 
podala dodatna pojasnila in odgovarjala na 
vprašanja poslancev.  
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 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval vse vložene amandmaje, tako 
amandmaje poslanskih skupin koalicije kot 
amandmaja Poslanske skupine SDS in vse 
amandmaje sprejel. 
Ob koncu razprave je odbor na predlog člana 
odbora, poslanca Marka Pogačnika, glasoval o 
predlogu sklepa, da Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
revidiranju ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Odbor sklepa ni sprejel z 7 glasovi za in 9 
glasovi proti.  
 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! 
Jemljem vam besedo kot predsedniku odbora in 
vam jo podajam kot predstavniku Desusa.  
Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala, gospod 

predsednik! 
 Sem že prej videl dispozicijo in sem se 
na tole pripravil, zato vas tudi v tem primeru ne 
bom pozdravil in se vam zahvalil za besedo, 
vseeno pa se spodobi, da lepo pozdravim gospe 
poslanke in gospode poslance! 
 Samo na prvi pogled gre za zakon, ki 
ima sicer res suhoparno vsebino, ima pa 
hudičevo pomembne finančne posledice. Torej, 
gospe poslanke in gospodje poslanci, uveljavitev 
sprememb in dopolnitev Zakona o revidiranju je 
potrebna in nujna. Pa to nikakor ne samo za 
voljo prenosa evropske direktive o obveznih 
revizijah za letne in konsolidirane računovodske 
izkaze. 
Res je, da je bil rok za prenos direktive 17. junija 
2016. Dve leti in pol kasneje smo v Sloveniji 
uspeli besedilo zakonskih sprememb pripeljati 
na obravnavo v parlament. O razlogih za tako 
nesprejemljivo zamudo bi lahko govorili po 
dolgem in počez, toda z ničemer ne bi mogli 
prikriti disfunkcionalnosti predvsem izvršne veje 
oblasti, delno pa tudi zakonodajne veje oblasti v 
tem konkretnem primeru. Vtis je, kot da so vsi 
dvignili roke, da sta prevladali brezbrižnost in 
vseenost brez resnega razmisleka o denarni 
škodi, ki se na ta način povzroča državi. 
Gospe in gospodje, revizorji imajo v kapitalistični 
ekonomiji izjemno pomembno vlogo. Ne samo z 
nadzorom nad gibanjem denarnih in finančnih 
tokov ter premoženja v gospodarskih družbah, 
še bolj se njihov pomen izraža pri krepitvi 
nadzora nad upravljanjem s tveganji v finančnih 
inštitucijah. Pri nas imamo s tem izrazito slabe 
izkušnje. Revizorji so v času finančne krize znali 

poskrbeti za to, da je bil izražen dvom v kvaliteto 
njihovega dela in predvsem izražen dvom v 
njihovo nepristranskost. Potreba po sanaciji 
slovenskih bank z denarjem davkoplačevalcev je 
prepričljiv dokaz, da je ta dvom upravičen. 
Kakovostno opravljene revizije so bistvenega 
pomena za gospodarsko stabilnost in zaupanje 
na trgih, saj zagotavljajo resničnost bilančnih 
izkazov in iz njih izhajajočo vsestransko 
poslovno in finančno trdnost ekonomskih 
subjektov. Zakon, kakor ga danes sprejemamo, 
je zato ključnega pomena za ureditev trga 
revizijskih storitev v Sloveniji. Okrepitev 
pristojnosti Agencije za javni nadzor nad 
revidiranjem je nujna, če hočemo odpraviti 
sedanjo podvojenost med zasebnim inštitutom in 
javno agencijo. Koncentriran nadzor na ravni 
državne agencije bi moral zagotoviti učinkovitejši 
nadzor nad revizijskimi družbami. Kdo je torej 
tisti, ki revidira revizorje? 
Predloge zakonskih rešitev delimo v dva sklopa 
– tiste, ki veljajo za vse revizijske družbe, in one, 
ki veljajo za obvezne revizije subjektov javnega 
interesa. Subjekti javnega interesa so družbe, s 
katerih vrednostnimi papirji se trguje na 
organiziranem trgu vrednostnih papirjev – 
kreditne inštitucije in zavarovalnice. Subjekt 
javnega interesa je tudi družba, zavezana k 
obvezni reviziji, v kateri ima država ali občina 
neposredno ali posredno skupaj ali samostojno 
večinski lastniški delež. Za subjekte javnega 
interesa veljajo tudi strožja pravila glede 
revidiranja. Pri tem je zlasti pomembno določilo, 
da jih isti revizor ne more revidirati dlje kot deset 
let. Gre torej za vzpostavitev obvezne rotacije 
revizorjev. Pri predlogih razrešitev, ki veljajo za 
vse revizijske družbe, je treba izpostaviti, da se 
uvajajo strožje zahteve glede neodvisnosti 
revizorjev in revizijskih podjetij. Neodvisnost 
revizorja je namreč bistvenega pomena za 
opravljeno kakovost njegovega dela.  
 Poslanska skupina Desus bo podprla 
predlog tako pripravljenega zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
revidiranju. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Zdaj vam pa res jemljem 
besedo. Ne dobite še tretjič možnosti.  
 Možnost pa dobi gospod Jani Ivanuša, 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani vsi 

prisotni, gospod predsedujoči, gospod Metod 
Dragonja z osebjem, lep pozdrav!  
 Vlada Republike Slovenije predlaga 
Državnemu zboru v dopisu iz 8. 11. 2018 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona 
obravnava po nujnem postopku, da se 
preprečijo težko popravljive posledice za 
delovanje države, ki bi lahko nastale, če zakon 
ne bi bil pravočasno sprejet. Rok za prenos 
direktive je namreč potekel že 17. 6. 2016. 



                                                                                                                          

  38  

Zaradi nadaljnjega odlaganja prenosa določb 
direktive v slovenski pravni red, bi nastale težko 
popravljive finančne posledice za državo, hkrati 
pa bi bila z izrekom sodbe državi naložena 
dnevna denarna kazen v višini 7 tisoč 986,60 
evrov, ki se bo povečevala z vsakim dnem 
nadaljnjega neprenosa določbe direktive. Pozor, 
to ni napisala opozicija, to je napisala Vlada. 
Vlada Marjana Šarca, ki rešuje vlado Mira 
Cerarja, ki naj bi po besedah aktualne vlade s 
svojim delovanjem oziroma nedelovanje ogrozila 
Slovenijo s težko popravljivimi finančnimi 
posledicami za delovanje države.  
 Poslanska skupina Slovenska 
nacionalna stranka predlaga, naj Vlada pripravi 
tak predlog zakona, ki bi pomenil zgolj prenos 
direktive v naš pravni red. S tem bi se izognili 
finančni kazni. Vse ostale spremembe in 
dopolnitve zakona, ki so tudi pomembne, pa naj 
se predlagajo drugič. Smernice Službe za 
zakonodajo Vlade Republike Slovenije v 128. 
točki navajajo, da je ustrezneje poseči po novem 
zakonu namesto novele, če bi se obseg novele 
bližal noveliranju tretjine ali velo več obsega 
zakona. Predlog zakona spreminja 79 členov, 20 
členov črta, dodaja 19 novih členov. To je več 
kot polovica, ne samo tretjina. Zakaj Vlada ne 
upošteva lastnih smernic, zakaj sili z novelo, 
čeprav bi morala pripraviti nov zakon? 
Zakonodajno-pravna služba je zapisala, da bi 
bilo v skladu s pravili nomotehnike treba 
pripraviti predlog novega zakona, ki ureja 
revidiranje. Zakaj imamo Zakonodajno-pravno 
službo? Ali jo bo Državni zbor upošteval ali bo 
zopet prezrl njene utemeljene pripombe? 
Zakonodajno-pravna služba je opozorila tudi na 
zelo pomanjkljivo sodno varstvo v predlogu 
novele zakona. Še več, že v naprej opozarjajo, 
da je 115. člen, ki določa, da sodišče v postopku 
sodnega varstva praviloma odloči brez glavne 
obravnave, v neskladju s 6. členov Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin.  
 Zakaj torej silite z neustavnim 
predlogom novele zakona? Kdo bo odgovarjal 
za škodo, ki jo bo morala Slovenija zopet plačati 
zaradi kršitve določenih pravic? V predlogu 
zakona se večkrat pojavlja izraz strokovni svet 
agencije, ki pa v predlogu zakona sploh ni 
urejen, niti Zakon o javni agenciji niti predlog 
zakona, nikjer ne določate, da bi agencija za 
javni nadzor nad revidiranjem imela tak strokovni 
svet in ne določata njegove sestave. Vlada v 
predlogu zakona ni upoštevala niti 147. člen 
ustave, ki določa: »Država z zakonom 
predpisuje davke, carine in druge dajatve.« S 
spremembo 31. člena Zakona o revidiranju 2, ni 
jasno, kako se taksa oziroma nadomestilo iz 
tega člena določi, zlasti pa ne za katere naloge 
in po katerih kriterijih se določi njena višina. 
Poleg tega tudi ni urejeno, s kakšnim aktom se 
naloži posameznemu zavezancu. Za ta člen je 
torej že vnaprej ugotovljeno, da je v neskladju z 
ustavo.  

 Zakonodajno-pravna služba je v svojem 
mnenju o predlogu zakona poleg splošnih 
pripomb podala še dodatne pripombe k 24. 
členu predloga zakona. Očitno je, da je predlog 
zakona slabo pripravljen. Zanima me, kdo je, z 
imenom in priimkom, pripravljavec tega predloga 
zakona.  
 Predloga zakona ne podpira niti 
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, 
turizem, obrt in finance.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke predloga zakona nikakor ne 
bomo podprli. Hvala vam lepa za vašo 
pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Andrej Šircelj, v imenu Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke.  
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, predsednik. Predstavnice in predstavniki 
Vlade, kolegice in kolegi! 
 913 dni zamujata dve vladi, da bi 
sprejeli to direktivo, da bi dejansko začeli 
uporabljati to direktivo. Vsak dan stane 7 tisoč 
986,60 evra, to seveda pomeni 7 milijonov 291 
tisoč 765 evrov kazni, skoraj 7 milijonov 300 
tisoč kazni, kar seveda ni majhen denar. S tem 
denarjem bi lahko marsikaj počeli.  
 In potem seveda dobimo drugič v 
Državni zbor zakon, ki prvič ni bil obravnavan, to 
je bilo marca leta 2018, se pravi tega leta, tudi 
zaradi tega ne, ker je Zakonodajno-pravna 
služba dala številne pripombe. Med drugim tudi 
neko temeljno pripombo, in sicer, da se 
spreminja 79 členov zakona od 176 členov 
zakona in se pravno, nomotehnično, strokovno v 
takšnem primeru napiše nov zakon in ne 
spreminja obstoječega zakona. Vendar tako 
vlada Mira Cerarja, prejšnja vlada, kot vlada 
Marjana Šarca tem strokovnim napotilom ne 
sledita, ena ni sledila, druga zdaj ne sledi. Res 
pa je, da če pogledamo tiste, ki so podpisani 
pod ta zakon, če spustimo ministra in državnega 
sekretarja, so ostale osebe dejansko iste, ki so 
pripravljale ta zakon v obeh vladah. Z drugimi 
besedami, zgodovina se ponavlja in zaradi tega 
dobivamo v Državni zbor slab zakon in slabo ter 
nepregledno zakonodajo. Vendar to ni ne 
namenoma, to je namenoma. Zakaj? Zaradi 
tega, ker je revizija še kako pomembna 
dejavnost v današnjem svetu. Kako pomembna 
je, je najbolj pokazalo dejstvo takrat, ko se je 
začela zadnja kriza. Začela se je v Ameriki in 
takrat je ena največjih revizijskih služb Arthur 
Andersen čez noč propadla. Zakaj je propadla? 
Zaradi tega, ker je dajala nestrokovna, 
nepravilna, morda tudi namenoma zavajajoča 
revizijska poročila. In tudi v Sloveniji smo plačali 
finančno krizo s 5 milijardami bankam, ki so bile 
revizijsko vse pregledane in ni bilo nekih večjih 
nepravilnosti. Agencija ni zaznala nekih večjih 
nepravilnosti, da bi nastalo nekaj takega, da bi 
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bilo nekaj zavrnjeno, da bi banka morala nekaj 
popravljati, da bi morala popravljati svoje 
finančne izkaze in tako naprej. In zdaj se 
dejansko zgodovina ponavlja. Dobivamo zakon, 
ki je nepregleden, ki je nestrokoven, ki je 
neusklajen s stroko, pod pritiskom, da ga je 
treba sprejeti, zaradi tega, ker plačujemo kazni, 
ker se zamuja 913 dni, to sta dve leti in pol, 
gospe in gospodje, zamujata dve vladi, in zdaj je 
to pred poslanci kot dejstvo: Sprejmite ali ne 
sprejmite, vendar, če ne boste sprejeli, se 
zavedajte, da boste potem vi odgovorni za 
plačilo nadaljnje škode, ki se tukaj dela. Ne, 
gospe in gospodje z Vlade, vi ste odgovorni za 
to, da pripravite strokovni predlog zakona, vi ste 
odgovorni za to, da pripravite usklajen predlog 
zakona s stroko! In tega dejansko niste naredili.  
 Zaradi tega v Slovenski demokratski 
stranki tega zakona ne bomo podprli. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja je na vrsti gospa Andreja 
Zabret, da predstavi stališče Poslanske skupine 
LMŠ. 
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Spoštovana 

podpredsednica, predstavniki Vlade, kolegice in 
kolegi!  
 Revizorska panoga se je ob izbruhu 
krize leta 2008 znašla na udaru kritik, da je na 
sistemski ravni spregledala luknjo v bilancah 
bank in finančnih družb. Evropska unija je zato 
leta 2014 sprejela direktivo o revidiranju, ki bo 
zagotovila večjo neodvisnost in boljšo kakovost 
dela revizorjev v bankah, zavarovalnicah in 
družbah, ki trgujejo z vrednostnimi papirji. Žal je 
v vsem tem času še vedno nismo prenesli v naš 
pravni red, zato je februarja Evropska komisija 
vložila tožbo, v kateri je za Slovenijo zahtevala 
dnevno denarno kazen v višini skoraj 8 tisoč 
evrov od datuma razglasitve sodbe.  
 Ključni cilji, ki jih zasleduje predlog 
novele, se v primerjavi z veljavnim zakonom 
bistveno ne spreminja, in so: natančno pojasniti 
vlogo pooblaščenega revizorja, krepiti 
neodvisnost in strokovno skrbnost 
pooblaščenega revizorja, olajšati čezmejno 
upravljanje storitev obvezne revizije v EU, 
prispevati k bolj dinamičnemu revizijskemu trgu 
v EU ter izboljšati nadzor nad pooblaščenimi 
revizorji ter usklajevati revizijski nadzor s strani 
pristojnih organov Evropske unije. Gre torej za 
ukrepe, ki bodo okrepili revidiranje, ki ima po 
našem prepričanju pomemben vpliv na 
transparentno delovanje gospodarstva, na 
njegovo učinkovitost in stabilnost. Trenutne 
rešitve v noveli so namenjene čimprejšnjemu 
prenosu direktive, verjetno pa se bo po 
sprejemu predlogu novele čim prej pristopilo k 
preučitvi in pripravi rešitev za celovito prenovo 
Zakona o revidiranju, saj se je v preteklosti že 
pokazala potreba po tem. Seveda pa morajo biti 
k temu povabljeni vsi relevantni deležniki. 

 Zaradi naštetih razlogov bomo v 
Poslanski skupini Lista Marjana Šarca 
predlagani zakon podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja je na vrsti Poslanska 
Skupina Socialnih demokratov, stališče bo 
predstavil gospod Soniboj Knežak. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Spoštovani! 
 Spremembe in dopolnitve Zakona o 
revidiranju danes po nujnem postopku 
obravnavamo zato, da bi v najkrajšem možnem 
času v našo zakonodajo prenesli določila 
evropskih uredb in direktiv, sprejetih z namenom 
poenotiti pravila revidiranja na enotnem 
evropskem trgu. Neusklajena zakonodaja in 
različna pravila po državah so bila namreč eden 
od temeljnih razlogov za izbruh finančno-
gospodarske krize, ki je izbruhnila pred dobrim 
desetletje. Nova skupna evropska pravila so bila 
sprejeta v letu 2014, rok za njihov prenos v 
nacionalno zakonodajo pa se je iztekel z sredi 
leta 2016. Ta zamuda je tudi glavni razlog za 
sprejemanje sprememb zakona po nujnem 
postopku.  
 V prejšnjem mandatu je bil pripravljen 
predlog novele novega zakona, ki bi celovito 
uredil tako področje revidiranja kot tudi področje 
ocenjevanja vrednosti, kar smo v Poslanski 
skupini Socialnih demokratov podpirali. Žal pa 
zaradi številnih nasprotovanj in medresorske 
neusklajenosti ni prišlo do obravnave zakona. 
Namesto tega je bil sprejeta odločitev, da se 
pripravijo le nujne spremembe zakona, ki 
pomenijo prenos evropskih direktiv, ob tem pa 
se ne smejo znižati do sedaj uveljavljeni 
standardi, višji od določenih v sami direktivi. Na 
podlagi te odločitve so bile pripravljene 
spremembe in dopolnitve, ki jih obravnavamo 
danes.  
 Ključne spremembe, ki jih prinaša 
predlog zakona, so vezane predvsem na 
poenotenje pravil o obvezni reviziji, ki so jo 
dolžne izvajati velike družbe ter subjekti javnega 
interesa. Pomembne novosti so tudi na področju 
podeljevanja dovoljenj in nadzora nad revizorji, 
kjer Agencija za javni nadzor nad revidiranim 
prevzema bistveno pomembnejšo vlogo. 
Slovenski inštitut za revizijo, to je zasebni zavod, 
ki je dolga leta skrbel za izobraževanje 
revizorjev, podeljevanja dovoljenj ter razvoj 
stroke, bo imel v prihodnje manj pooblastil, saj ni 
dopustno podeljevati javnih pooblastil zasebnim 
organizacijam. 
 Predlog zakona prinaša zelo 
kompleksno materijo, s katero bo zagotovljena 
osnovna skladnost slovenske zakonodaje z 
evropsko. Slovenija pa se bo tako izognila kazni 
v postopku Evropske komisije. Vsekakor pa s 
sprejetjem zakona še ne bomo dosegli 
optimalne ureditve, za to bo potrebno še veliko 
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nadaljnjih usklajevanj in potrpežljivosti. Nujno pa 
bo, da našo ureditev oblikujemo tako, da bo 
zagotovljen strog nadzor nad dejavnostma 
revidiranja in ocenjevanja vrednosti, saj lahko 
anomalije na tem področju, kot smo lahko videli 
v preteklem desetletju, povzročijo hude 
posledice za resnična življenja navadnih ljudi. 
Želeli bi si, da bi zato pri pripravi takšnih 
predlogov vložili več truda v usklajevanje in 
pokazali več poguma pri oblikovanju rešitev. 
Samo tako bomo prišli do ureditve, ki bo 
zagotavljala rezultate, ki jih pričakujemo.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov pa bomo soglasno podprli današnji 
predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 
revidiranju. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 
 Naslednja je na vrsti gospa Mateja 
Udovč, predstavila bo stališče Poslanske 
skupine SMC. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani! 

 Novela Zakona o revidiranju je še en 
kamenček v mozaiku harmonizacije evropskega 
prava. V slovenski pravni red prinaša 
spremembe Direktive o obveznih revizijah za 
letne in konsolidirane računovodske izkaze, ki 
so bile sprejete aprila 2014. Predlog novele 
obravnavamo po nujnem postopku, zato ker z 
njeno implementacijo v naš pravni red že krepko 
zamujamo. To bi morali storiti že 17. junija 2016.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra si ne želimo, da je današnja 
razprava osredotočena na ugotavljanje 
odgovornosti za zamude in ustreznosti 
obravnave predloga zakona po nujnem 
postopku. Odgovornost za zamudo si delita 
namreč tako Državni zbor kot Vlada. Zavedamo 
se, da bi bilo glede na obseg sprememb 
smotrnejše pripraviti nov zakon, vendar pa se je 
Vlada zaradi sprožitve postopka Evropske 
komisije letos poleti pred Sodiščem Evropske 
unije odločila za noveliranje obstoječega 
zakona.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra želimo opozoriti, da je 
sprejetje zakona nujno, ne zgolj zaradi samega 
prenosa direktive in kazni, ki nam grozi, temveč 
predvsem zaradi izboljšanja kakovosti revizij, 
nadzora nad revizorji in povrnitve zaupanja 
vlagateljev vanje. Vse to je izjemnega pomena 
glede na težo, ki jo ima revidiranje 
računovodskih izkazov v tržnem gospodarstvu. 
Nove revizijske smernice so posledica 
nezaupanja in dvomov o verodostojnosti in 
zanesljivosti revidiranih računovodskih izkazov 
ter afer, ki so se pojavile po zadnji finančni krizi. 
Kot tveganje se je izpostavila tudi prevelika 
prevlada velikih revizijskih družb na trgu. V zvezi 
s tem želimo opozoriti na nedavno afero stečaja 
drugega največjega gradbenega podjetja v Veliki 
Britaniji, ki je za državo gradilo številne 
pomembne zgradbe in infrastrukturne gradbene 

projekte. Britanski parlament je zaradi stečaja 
celo sprožil parlamentarno preiskavo. 
Preiskovalna komisija, ki je proučevala vzroke 
za stečaj, je ugotovila, da je do njega prišlo tudi 
zato, ker so revizijske družbe slabo opravile 
svoje delo. V Veliki Britaniji še vedno teče javna 
razprava, kako bi bilo mogoče reorganizirati 
delovanje velike revizijske četverice, zlasti zato, 
ker je v interesu vseh, da so revizijske storitve 
poštene. Tudi v Sloveniji smo bili v preteklosti 
priča kar nekaj aferam glede revizijskih družb, ki 
so opravile revizijo v velikih slovenskih podjetjih. 
Se še spomnite revizije Merkurja, Save, SCT, 
Vegrada in drugih, ko so se kasneje revizorji 
zaposlovali v teh družbah, izgubljali spomin ali 
pa se je izkazalo, da so bila revizijska poročila 
popolnoma enaka, spreminjalo pa se je le ime 
revidiranca, ali pa so svoje revizije preklicevali in 
še bi lahko naštevala.  
 Na podlagi navedenih dejstev v 
poslanski skupini podpiramo predlagano 
krepitev vloge Agencije za revidiranje kot 
nadzornega in regulatornega organa. Agencija 
bo prevzela tudi del dosedanjih nalog Inštituta 
za revidiranje, saj se je izkazalo, da je 
samoregulacija nezadostna. V luči krepitve 
nadzora nad revidiranjem smo tudi podprli 
dopolnila opozicijske stranke SDS, s katerim se 
širi krog subjektov javnega interesa, za katere so 
predvidena strožja pravila kot za ostale subjekte. 
Prav tako smo podprli dopolnila iste opozicijske 
stranke za podaljšanje obdobja, v katerem 
morajo revizijske družbe hraniti revizijsko 
dokumentacijo, iz šestih let na deset let.  
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra smo prepričani, da je uvedba 
strožjih zahtev glede zagotavljanja neodvisnosti, 
strokovne skrbnosti in odgovornosti 
pooblaščenih revizorjev in revizijskih družb, 
okrepitev pristojnosti in pooblastil agencij za 
javni nadzor nad revidiranjem, javni nadzor nad 
revizijsko stroko ter prenova režima 
sankcioniranja potrebna in nujna.  
 Zato bomo v Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra predlog zakona podprli. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo predstavil stališče 
poslanske skupine Levica gospod Primož Siter. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala in 

lep pozdrav.  
 V Levici podpiramo osnovno namero 
novele Zakona o revidiranju, ki si prizadeva za 
regulacijo delovanja revizijskih hiš, katerih 
kredibilnost je bila v času nedavne krize povsod 
po svetu postavljena pod vprašaj. Ko so od leta 
2007 dalje v Evropi banke razkrile ogromne 
izgube na svojih bilancah, so se poročila 
revizijskih hiš, ki so bankam predlagala pozitivna 
določila, izkazala za povsem neverodostojna. Iz 
tega razloga je novela, ki opredeljuje vsaj 
nekatere minimalne standarde o strokovnosti, 
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neodvisnosti in kadrovski usposobljenosti 
revizijskih hiš, seveda dobrodošla.  
 Prvotni predlog novele, ki ga je 
predložila Vlada, je bil za nas nesprejemljiv, saj 
je podal zelo ozko definicijo subjektov javnega 
interesa – SJI, ki je vključevala le subjekte, ki 
trgujejo z vrednostnimi papirji na reguliranem 
trgu, kreditne institucije in zavarovalnice. 
Definicija subjektov javnega interesa je posebej 
pomembna, ker opredeljuje tiste subjekte, ki so 
podvrženi obveznim revizijam, pri katerih morajo 
revizijske hiše izpolnjevati strožje kriterije 
strokovnosti in neodvisnosti, na primer obvezna 
rotacija revizorjev, omejitve pristojbin za 
revizorje, širša revizijska poročila, določitev 
seznama prepovedanih revizijskih storitev, ki jih 
revizorji nudijo revidiranim subjektom in tako 
naprej. Iz prvotne definicije SJI so bile izključene 
družbe v državni lasti, naložbe v SDH in naložbe 
v upravljanje terjatev v DUTB. Z amandmajem k 
dopolnjenemu 2. členu je koalicija na zadnje 
določila razumen obseg SJI, ki vključuje delniške 
družbe, kreditne institucije, zavarovalnice, 
pokojninske družbe in družbe, v katerih ima 
država posredno ali neposredno večinski delež.  
 V Levici bomo novelo podprli, ker uvaja 
strožji nadzor nad revidiranjem omenjenih družb. 
Kljub temu je treba opozoriti, da novela ne uvaja 
zadovoljive regulacije trga revizijskih hiš in ne 
posega v tisti segment delovanja revizijskih hiš, 
ki se je v nedavni preteklosti tako v Sloveniji kot 
drugod po svetu izkazal za najbolj 
problematičnega, namreč ocenjevanje vrednosti. 
Spomnimo se pavšalnih ocen luknje v 
slovenskem bančnem sistemu, ki sta jih leta 
2013 rokohitrsko proizvedli domnevno ugledi 
mednarodni revizijski hiši Oliver Wyman in 
Roland Berger. Da je bilo z njunim pristopom v 
ocenjevanju kapitalske luknje osmih slovenskih 
bank nekaj narobe, nakazuje že samo dejstvo, 
da sta se njuni oceni razlikovali za kar milijardo 
evrov in pol. Na podlagi njunih pavšalnih ocen je 
Slovenija v bančni sistem zmetala milijarde 
evrov davkoplačevalskega denarja. Predlog 
zakona takšnih škandalov zaradi neposeganja v 
sam proces ocenjevanja vrednosti revizorjev ne 
preprečuje. Mednarodne revizorske hiše kot je 
Oliver Wyman lahko z minimalnimi 
reorganizacijskimi ukrepi zlahka zadostijo 
formalnim kriterijem, ki jih predpisuje predlog 
zakona, vendar jim to ne bo preprečilo 
škodljivega delovanja, kakršnemu smo bili priče 
leta 2013. V prihodnosti bo zato na področju 
regulacije delovanje revizijskih hiš potrebna še 
veliko dela. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji bo stališče poslanske 
skupine NSi predstavil gospod Aleksander 
Reberšek. 
 Izvolite. 
 

ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovana podpredsednica, predstavniki 
Vlade, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Novela zakona o revidiranju, ki jo 
danes obravnavamo, ima precej dolgo brado. 
Podoben predlog smo obravnavali že v zadnjih 
mesecih prejšnjega mandata. 6 marca 
letošnjega leta je Odbor za finance in monetarno 
politiko na predlog Nove Slovenije zaradi 
številnih nejasnosti v noveli zakona z 
glasovanjem 9 proti 4, prekinil obravnavo 
zakona. Zakonodajni postopek je bil s tem de 
facto zaključen. 
 Predlog, ki je danes pred nami, je v 
veliki meri identičen tistemu iz prejšnjega 
mandata. Opozarjamo na definicijo o obveznosti 
revizije, ki še vedno vključuje tudi prostovoljno, 
vsaj 14. točka 3. člena določa: »»Obvezna 
revizija« je revizija posamičnih ali konsolidarnih 
računovodskih izkazov, če jo zahteva 
zakonodaja in revizija, izvedena na zahtevo 
podjetij, ki niso zavezana k obvezni reviziji.« 
Menimo, da je popolnoma nerazumno enačiti 
neobvezno in prostovoljno revizijo.   
 Kot nerazumno vidim tudi 
predpisovanje delovnega časa za delo 
revizijskih partnerjev, ki morajo biti udeleženi pri 
revidiranju skupno z najmanj 15 % delovnega 
časa. Število delovnih ur osebja z manj kot 
dvema letoma delovnih izkušenj pri revidiranju v 
revizijski skupini pa je lahko največ 25 % od 
delovnega časa. Ocenjujemo, da takšna 
regulacija delovnega časa prinaša več težav kot 
koristi. 
Neutemeljena se nam zdi tudi časovna širitev 
prepovedi opravljanja storitev, ki bi lahko 
ogrozile neodvisnost in nepristranskost 
revidiranja, tudi na obdobje enega leta pred 
začetkom revizije. Direktiva namreč neodvisnost 
zahteva v obdobju, ki ga zajemajo računovodski 
izkazi, ki se revidirajo, ter v obdobju, v katerem 
se izvaja obvezna revizija. Poleg navedenega 
tudi uredba prepoveduje opravljanje določenih 
nerevizijskih storitev samo v obdobju med 
začetkom revidiranega obdobja in izdajo 
revizijskega poročila. 
Vprašljiva se nam zdijo tudi določila, ki pravijo, 
da se lahko nadzor nad revizijskimi družbami in 
pooblaščenimi revizorji izvaja tudi v poslovnih 
prostorih naročnika. Glede na to, da je vso 
revizijsko dokumentacijo dolžna hraniti revizijska 
družba, menimo, da je opravljanje nadzora v 
poslovnih prostorih naročnika nesorazmeren 
ukrep. 
Zakon o revidiranju vsebuje 176 členov, novela 
tega istega zakona pa vsebuje kar 111 členov, 
kar pomeni, da se z novelo spreminja velika 
večina obstoječega zakona. Seveda se vsak ob 
tem vpraša, ali ne bi bilo bolj pregledno in bolj 
primerno, da bi se normativnih sprememb na 
področju zakonske regulacije revidiranja lotili z 
zakonom, ki bi ga predpisali popolnoma na 
novo. Zakonodajno-pravna služba je pri 
obravnavi na matičnem delovnem telesu 
izpostavila, da nekateri amandmaji koalicije 
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sledijo njenim pripombam, ostaja pa, med 
drugim, nerešena pripomba glede omejitve 
pravice do pritožbe, kar je po našem mnenju 
zaskrbljujoče. 
Glede na navedeno bomo v Poslanski skupini 
Nove Slovenije glasovali proti predlogu novele 
Zakona o revidiranju. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa! 
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin in prehajamo na 
razpravo o členih in vloženih amandmajih. V 
razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih 
skupin LMŠ, SMC, Desus in SAB.  
Sprašujem če želi kdo razpravljati? Ja. Odpiram 
za to razpravo in prosim za prijavo. Prijavljen en 
razpravljavec. 
Gospod mag. Andrej Šircelj, izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovana podpredsednica, za besedo! 
 Dejansko je predlagan en amandma 
koalicije. Ta amandma koalicije se nanaša na 
amandma Slovenske demokratske stranke, ki je 
bil sprejet na odboru. Amandma Slovenske 
demokratske stranke je bil, da se obvezna 
revizija razširi tudi na tiste gospodarske javne 
službe, se pravi, da jo je obvezno imet, kjer je 
država ali občina neposredno ali posredno 
lastnik. To je prvi del amandmaja, da tako 
rečem, vsebinsko gledano. In potem še en 
amandma, in sicer da naj to začne veljati na dan 
uveljavitve zakona oziroma ko bo zakon 
dejansko začel veljati, naj se to zgodi. Praviloma 
naj bi to bil 1. januar leta 2019, se pravi 
naslednje leto. 
 Kaj naredi koalicija s tem svojim 
amandmajem? Sicer se v stališčih poslanskih 
skupin tudi pohvali, da je nek opozicijski 
amandma sprejela, zožuje to določbo, zožuje 
določbo, da so to dolžne narediti samo tiste 
družbe, kjer je večinski lastnik država ali lokalne 
skupnosti ali občine. Večinski, z drugimi 
besedami več kot 50 %, poglejte si ta amandma. 
Kar pomeni, da ni v interesu tej koaliciji in tej 
vladi, da bi dejansko tudi ostale družbe, da bi to 
revizijo razširili in tako naprej in tako naprej. 
Gospe in gospodje to ni tisto, ne morete zdaj 
govoriti, da ste podprli predlog Slovenske 
demokratske stranke in amandma Slovenske 
demokratske stranke, ki ga zdaj anulirate s tem, 
da dejansko zmanjšujete pomen te obvezne 
revizije in spravljate to samo družbeno večinski 
delež države oziroma lokalne skupnosti, 
spoštovana Vlada. Še več, še več, vi tudi 
predlagate, da ta rešitev ne velja s 1. januarjem 
2019, ampak s 1. januarjem – pazite to dikcijo, 
kako malo prefrigana dikcija – leta, ki sledijo v 
uveljavitvi tega zakona. Sprememba 103a. člena 
1. Odstavek. Prefrigano. To ni 1. januar 2019, 
gospe in gospodje, to je 1. januar 2020. Komu ni 
v interesu? Kdo se mora pripraviti, spoštovana 
Vlada, na to revizijo? Katere družbe so tiste, ki 
se morajo pripraviti? Katere družbe so zahtevale 

čas? Agencija, katere družbe so zahtevale čas? 
Glejte, to je enostavno sprenevedanje. In če jim 
ne bo všeč, da to začne veljati s 1. januarjem 
2020, bodo spet prišli z nekim nujnim 
postopkom, da bo država gorela, če se ne bo to 
spremenilo. In bodo prestavili ta datum mogoče 
še malo na več, pa mogoče namesto večinski 
delež, bodo dali 75 % pa tako naprej. Glejte, to 
ni fer, da tukaj govorite, spoštovana koalicija, 
kako podpirate amandma Slovenske 
demokratske stranke, da bo revizija pogostejša, 
da bo se razširila, da bo to za več družb, da bo 
to bolj varna družba, da bo bolj varna družba, da 
bo bolj varna družba kot celota na sploh, zaradi 
tega, ker bodo pregledane določene družbe, ki 
so v lastništvu države in lokalnih skupnosti, na 
drugi strani pa enostavno to spreminjate z 
amandmajem.  
 Gospe in gospodje, zdaj vas 
sprašujem, spoštovana koalicija, tukaj ste 
podpisani, tukaj ste podpisani Poslanska 
skupina Lista Marjana Šarca, Poslanska skupina 
Stranka modernega centra, Poslanska skupina 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije, 
Poslanska skupina Stranka Alenke Bratušek: Vi 
zagovarjate vse to? Vas sprašujem, poslanci in 
poslanke, kolegi in kolegice, tukaj ste vi 
napisani, vaši podpisi. Branite, povejte mi, 
spoštovani kolegi, zakaj to delate. Zakaj to 
delate? Kdo vam je to naročil? Povejte mi 
razloge, zakaj to delate, lepo prosim. In ne 
potem nekaj govoriti, da nekaj podpirate, če isti 
rok podaljšujete in spreminjate. Tako da, glejte, 
s to zakonodajo glede revizij se je marsikaj 
dogajalo zadnji dve leti in pol. Zaradi tega 
plačujemo, kot sem že prej rekel, več kot 7 
milijonov. Odgovorni so ljudje tukaj z imeni in 
priimki. Odgovorni so. Ti gospe in gospodje so 
več ali manj eni in isti zadnje dve leti in pol, malo 
se menjajo iz stola na stol in tako naprej, 
drugače pa eno in isto.  
 Poslanska skupina se je strinjala pred 
enim tednom, nekaj deset dni nazaj, z 
amandmajem Slovenske demokratske stranke, 
danes se kar na enkrat ne strinja več, vse te 
poslanske, ta koalicija. Zakaj ne? Kaj se je 
zgodilo v teh desetih dneh? Ali ste prijavili 
kakšna srečanja z lobisti glede tega? Ste na 
Vladi, ministrstvu, na agenciji prijavili kakšna 
srečanja z lobisti v tem času, da se je to 
spremenilo, da je državna sekretarka na Odboru 
za financ rekla: »Ja, podpiramo stališče 
Slovenske demokratske stranke, podpiramo 
amandmaje, Vlada podpira …« In potem je 
koalicija podprla. Zdaj je drug državni sekretar tu 
prisoten, se pa ne podpira. Mislim, vsaj neko 
obrazložitev dajte, vsebinsko, ampak tako, ki bo 
na nekih temeljih, kjer se bo ugotovilo, ali gre za 
to, da ne morejo nekateri narediti – takrat ni bilo 
rečeno, da kdo ne more. Kaj je razlog? Če bo to 
Vlada naredila ali boste vi, poslanke in poslanci, 
kolegice in kolegi, to naredili, vi ste podpisani 
pod ta amandma. Glejte, dajmo vsaj fer igro 
igrati tukaj, no.  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 K besedi se je prijavil gospod državni 
sekretar Dragonja. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospa 

predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci! 
 Vezano na diskusije in kritike, ki so bile 
izrečene k noveli zakona, in na vprašanja, ki so 
bila postavljena glede vloženih amandmajev, bi 
želel najprej poudariti sledeče, da se Vlada 
zaveda velikih zamud, ki so prisotne pri prenosu 
evropske direktive v slovenski pravni red, da so 
te zamude nesprejemljive, in treba je tudi reči, 
da je te zamude v veliki meri obstoječa vlada 
podedovala od predhodne vlade. V uvodni 
besedi sem poudaril, da je bilo Ministrstvo za 
finance vse obdobje, ko so začeli teči roki za 
prenos direktive, zelo aktivno pri tej tematiki, 
vendar je naša ocena danes, da si je ministrstvo 
postavilo previsoke cilje, preveč ambiciozne 
cilje, ker je pristopilo k pripravi novega zakona in 
je poseglo tudi v področja, ki jih prenos evropske 
direktive ne zahteva, predvsem je to področje, ki 
se ne nanaša samo na revizijo, ampak tudi na 
ocenjevanje vrednosti. In zaradi vrste 
profesionalnih in drugih interesov, ki so povezani 
s temi licencami, z javnimi pooblastili, s 
podeljevanjem teh licenc, koncept kompletne 
prenove področja revizije in področja 
ocenjevanja vrednosti, kljub temu, da je bil 
potrjen s strani prejšnje vlade, ni bil deležen 
ustrezne politične podpore in poenotenja v 
prejšnji zasedbi parlamenta. Zelo dobro smo 
slišali, da je Vlada vložila premalo naporov v to, 
da bi te različne interese uskladila. Ministrstvo in 
strokovna ekipa, ki je delala na tem, je vložila 
zelo veliko naporov v to, ampak teh interesov se 
enostavno ni dalo uskladiti. Na koncu je 
predsednica matičnega delovnega telesa v 
prejšnji zasedbi parlamenta enostavno odločila, 
da v iztekajočem obdobju mandata Državnega 
zbora zaradi tako kompleksne in tako zahtevne 
problematike ni možno uspešno zaključiti 
postopka o tej problematiki. In prišlo je do tega, 
da je s potekom mandata Državnega zbora 
zakonodajni postopek bil prekinjen. Nova vlada 
je pristopila potem k ožjemu konceptu, se pravi, 
samo k noveli zakona, ki res nekoliko presega 
nomotehnične standarde, vendar je to 
preseganje v glavnem tudi na osnovi tega, ker je 
iz tega zakona v celoti izključila segment 
ocenjevanja vrednosti. To se pravi, če seštejemo 
tudi črtane člene, potem presežemo, če pa 
črtanih členov ne štejemo, pa do tega ni prišlo. 
Ta pojasnila je treba dati. Problematika je 
dejansko zahtevna. Veliko je zainteresiranih 
inštitucij, oseb, ki deluje, imajo svoje ekonomske 
interese, imajo svoje profesionalne interese, 
imajo javna pooblastila, ki se deloma tudi 
zamejujejo. Bilo je veliko lobističnih stikov, ki so 
bili prijavljeni s strani vladnih služb in ministrstva. 
Eden prvih lobističnih stikov, ki ga je prijavil 
predsednik Vlade gospod Šarec takoj po 
nastopu mandata, je bil eden od lobističnih 

stikov na to temo. To samo demonstrira, kako je 
pravzaprav na eni strani zahtevna problematika 
in kako pomembne so pri iskanju ustrezne 
rešitve pa predvsem formule, da lahko 
učinkovito prenesemo določila evropske 
regulative v slovenski pravni red, kaj vse je bilo 
treba zagotoviti. 
 Novela, ki je predložena danes, 
zagotavlja vse ključne cilje, ki jih evropska 
direktiva zahteva. Uvaja ustrezno regulativo, nad 
dejavnostjo postavlja standarde, strog nadzor, 
opredeljuje načine podeljevanja licenc, daje tudi 
sodno varstvo v primeru sporov, daje možnost, 
da Agencija licence odvzame, možnost glede 
tega tudi potem naprej v sodnih postopkih. V 
glavnem se krepi vloga agencije in regulacije, 
ker samoregulacija, tako kot je bila v tem 
dualnem sistemu postavljena, je po oceni Vlade 
in ministrstva povzročala neka dodatna tveganja 
na tem področju. To je bil več ali manj tudi 
zaključek vsakoletnih predstavitev dejavnosti in 
pa rezultatov del, tako Agencije za revidiranje 
kot tudi Slovenske inštituta za revizijo v 
Državnem zboru na matičnih delovnih telesih. Ta 
samoregulacija pravzaprav ni ustrezna, ampak v 
segmentu revidiranja, dobro, je zdaj tukaj ta 
krepitev vloge agencije zagotovljena, moram pa 
še enkrat poudariti, da kar pa se tiče cenilcev 
vrednosti in tega segmenta poslovanja, ki pa je v 
veliki meri bila podlaga tudi za tveganja v 
bančnem sistemu pri ocenjevanju vrednosti 
njihovega premoženja, ta del pa ni urejen, zato 
ker enostavno kljub temu, da je Ministrstvo za 
finance uskladilo pogoje za podelitev licenc 
pooblaščenim cenilcem vrednosti z Ministrstvom 
za pravosodje, v tem segmentu ni bilo možno 
doseči zadostnega poenotenja mnenj, da bi bile 
te rešitve lahko v zakonu pokrite. To področje 
ostaja bistveno manj regulirano kot so bile 
prvotne ambicije Ministrstva za finance.  
 Kar se tiče vloženih amandmajev in 
opredelitve subjekta javnega interesa, Vlada 
podpira vložene amandmaje. Amandma SDS, 
kot je na matičnem delovnem telesu podala 
stališče kolegica državna sekretarka, je dober v 
svoji osnovi. Ministrstvo je naročilo Agenciji za 
javni nadzor, da opravi analizo učinkov širitve 
subjektov javnega interesa skozi delovanje 
Agencije in skozi delovanje celotnega sistema 
revizorjev. Na osnovi te analize je bilo ocenjeno 
in skrbno pretehtano, da nima smisla v vsakem 
posameznem javnem podjetju, v majhnih 
občinah definirati status javnega interesa, kot so 
to tudi deooji z majhnim številom zaposlenih. Ta 
ureditev za subjekte javnega interesa ne 
zahteva samo bolj poglobljeno delo revizorjev, 
zahteva na drugi strani tudi revizijske komisije v 
teh inštitucijah, bistveno bolj zahtevne pristope. 
In pravzaprav je na osnovi neodvisne analize, ki 
jo je napravila agencija kot regulator na tem 
področju, predlagan amandma, ki na nek način v 
realnosti časa in prostora, v katerem živimo, 
uravnoteži zahteve, ki jih je predlagatelj 
predložil. In s tega vidika smatramo, da je takšen 
pristop, da se ta status nekoliko zameji, ni 
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problematična. Vsi tisti subjekti, ki so neki večji 
subjekti, gospodarski, praktično iz teh kriterijev 
ne izpadejo. Kriterij večinskega lastništva države 
je bil dodan v primerih nekih mešanih oblik 
lastnine, ko je prisotna tudi privatna lastnina, 
smo ocenili, da privatna lastnina bo zagotovila 
ustrezno ravnotežje s prisotnostjo države, bodisi 
države ali pa lokalne skupnosti kot lastnice, zato 
je prišlo do predloga, da se tako vloženi 
amandma še nekoliko nadgradi.  
 Tudi kar se tiče roka uveljavitve v 
prehodnih določbah za ta zakon, je treba izhajati 
iz možnosti, da se družbe, se pravi revidiranci, 
na to pripravijo, da zagotovijo potrebne resurse 
in da se tudi revizijske hiše na to pripravijo. 
Vemo vsi, da revizije potekajo tako, ne 1. 
januarja in v dveh mesecih, opravlja se celo 
vrsto predrevizijskih dejanj, revizija za tekoče 
poslovno leto se začne najkasneje sredi 
poslovnega leta, zato da revizor lahko izda 
revizijsko poročilo v rokih, ki jih predpisuje ZGD, 
tam nekje ob koncu prvega kvartala. In 
popolnoma nerealno bi bilo te zahteve naložiti 
tem subjektom že za poslovno leto 2018 in 
objavo takšnih rezultatov v letu 2019. Mislimo, 
da je to razumno in da bo prispevalo k temu, da 
se bodo lahko gospodarske družbe, ki v ta 
razširjen spisek padejo, ustrezno na to 
pripravile. Zakon pa sam določa, da register 
subjektov javnega interesa, ki bodo zavezani 
tem posebnim določbam, vodi Agencija za javni 
nadzor nad revidiranjem, in bo popolnoma 
transparentno in jasno, katere družbe bodo te 
pogoje morale izpolniti. In če bodo kakršnekoli 
nejasnosti glede tega, se vedno lahko tudi 
postavi zahteva agencije, da kakšno družbo 
dodatno vpiše v ta spisek oziroma ta register. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo razpravljati? Odpiram 
prijave.  
 Prvi prijavljeni je gospod mag. Andrej 
Šircelj.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovana podpredsednica. 
 Glede na to, da smo dobili obrazložitev 
državnega sekretarja gospoda Dragonje, da je 
agencija proučila naš amandma in tako naprej, 
me zanima, koliko družb bi bilo predmet revizije 
po našem predlogu in koliko družb je zdaj po 
tem predlogu, ki ga je predlagala ta koalicija 
oziroma zdaj ne vem, ali Vlada ali koalicija. Ker 
se mi zdi malo čudno, da zakonodajno telo, se 
pravi, to koalicijo, parlament in amandma tega 
zakonodajnega telesa, poslank in poslancev, 
zagovarja izvršilna oblast. Glejte, to je zdaj malo 
zmešano. Glede na ustavo ločimo zakonodajno 
oblast, izvršilno oblast in sodno oblast. In zdaj ta 
amandma, ki so ga dali poslanci, ki so 
zakonodajna oblast, zagovarja izvršilna oblast. 
Kolegice in kolegi, prosim, jaz pričakujem od 
vas, da boste povedali. Ampak še enkrat, bom 

pa zdaj izvršilno oblast vprašal, ker zgleda, da je 
to amandma izvršilne oblasti, da pove, koliko je 
teh družb tako in drugače. In še, glejte, to, da 
ste prestavili zadevo za eno leto, gospe in 
gospodje, to seveda pomeni, da vi ne želite, da 
zdaj pride nekdo oziroma revizor, da bo 
pregledal te družbe, ampak ste dali enostavno 
družbam čas, da se pripravijo, da malo počistijo, 
da malo počistijo, kajti leto 2020, 1. januar bo 
ravno tako problematično s tega revizijskega 
postopka, ravno tako, zdaj bodo pa malo počistili 
tisto, česar revizorju ni treba videti. To je lahko 
eden izmed razlogov, da ste dali ta amandma. 
Me pa zanima, res, ali ste tem družbam dali 
možnost, da to počistijo in jim daste ta čas? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Jožef 
Hrovat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospa podpredsednica. Spoštovani predstavniki 
Vlade, dragi kolegice in kolegi! 
 Ker je nujni postopek, mi gotovo gospa 
podpredsednica ne bo vzela besede, če bom 
nekoliko širše, kot je tudi parlamentarna praksa, 
orisal sprejemanje tega zakona. Strinjam se z 
gospodom Dragonjo, državnim sekretarjem, ki 
pravi: »Zamuda je nesprejemljiva«. Tukaj bi jaz 
zdaj naprej razvijal razpravo, kdo je za to 
zamudo odgovoren. Ne govorimo zdaj samo o 
časovni zamudi, o neki škodi, ki se je zgodila in 
se bo zgodila, gre tudi za finančna sredstva. Res 
je, mi smo se tako kot za vsak zakon v naši 
poslanski skupini Nove Slovenije poglobili v ta 
zakon, ko je prišel letos pomladi v 
parlamentarno proceduro, in je potem na naš 
predlog, na predlog Nove Slovenije, predsednica 
Odbora za finance dejansko zakon umaknila iz 
parlamentarne procedure. Predsednica gospa 
Urška Ban je revizorka in je toliko bolj razumela, 
o kakšni materiji govorimo. Danes najbrž 
državljanom pa tudi nam nič ne koristi, če 
analiziramo, zakaj je menda, menda Ministrstvo 
za finance želelo novi zakon pa menda koalicija 
tega ni želela ni je rekla naj bo novela. Lahko 
dam za vse te peripetije, za ves ta proces okrog 
tega zakona, ki je šolski primer, kako se ne sme, 
kako se ne sme zakona sprejemati. Lahko damo 
odpustek tej vladi, res je, zadevo je podedovala. 
Lahko damo odpustek, če nam tukaj državni 
sekretar da zavezo, da bo ta vlada šla takoj po 
sprejemu, danes bo zakon sprejet, v novi zakon, 
v novi zakon, ne noveliranje novele, ampak v 
novi zakon. Kako vendarle naj uporabniki, ki 
bodo uveljavljali ta zakon, kako naj ga 
absorbirajo, kako naj ga spravijo v prakso? Zelo 
težko. In mi poslanci se na terenu srečujemo z 
uslužbenci na upravnih enotah, seveda tudi z 
revizorji in tako dalje, saj zato tudi tam, kjer je 
treba, v skladu z zakonom prijavimo lobistični 
kontakt in nam ljudje povejo: »Za božjo voljo, 
zdaj pa enkrat že nehajte s sprejemanjem 
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zakonov, ki niso izvedljivi. Pomagajte nam, 
sprejmite zakone, ki jih bomo v življenju lahko 
razumeli in tudi udejanjali.« Kdaj se bo to 
začelo, ne vem. Ne vem tudi, zakaj je zdaj kar 
naenkrat prišlo do spremembe stališča vlade na 
odboru – res je, takrat smo podprli, tudi Vlada, 
amandma k 2. členu kolegic in kolegov iz 
Slovenske demokratske stranke. Zdaj pa 
dejansko kar naenkrat, v nekaj dneh, v nekaj 
dneh drugačno stališče. To je neverjetno. In na 
odboru smo s strani vlade poslušali, berem 
magnetogram: »Zaradi vložene tožbe Evropske 
komisije proti Republiki Sloveniji na sodišču 
Evropske unije zaradi neprenosa revizijske 
direktive bi morebitno nadaljnje odlaganje 
dokončnega prenosa lahko povzročilo težko 
popravljive finančne posledice za državo, saj je 
bila z izrekom sodbe državi naložena dnevna 
denarna kazen, ki se bo povečala z vsakim 
dnem nadaljnjega neprenosa določb revizijske 
direktive. Glede na koeficient resnosti kršitev za 
Slovenijo je trenutno predlagana dnevna 
denarna kazen v višini 7 tisoč 986,6 evra, šteto 
od dneva razglasitve«. Konec navedbe iz 
magnetograma. Torej približno 8 tisoč evrov na 
dan. In nihče ni in nihče ne bo odgovarjal. 
Ali smo sposobni, kolegice in kolegi, mi, 
parlamentarci, pred kratkim izvoljeni, enkrat 
narediti takšnim postopkom, takšni 
neodgovornosti konec? Vsi mi smo obljubljali, še 
posebej nove liste, nove stranke, da bo pa 
odslej vse drugače. Spomnim se gospoda 
Marjana Šarca in sem imel neko upanje, da bo 
odslej vse drugače. Ja, res je, to je zdaj neka 
dediščina. Ampak če bo odslej vse drugače, 
potem to pomeni, da mi hočemo vedeti imena in 
priimke odgovornih. Ta nesprejemljiva zamuda 
ima ime in priimek. In potem se mi tukaj borimo 
za to, da bi upokojencem dali kepico sladoleda 
več na mesec, da bi minimalno plačo majčkeno 
dvignili, da bi morda otroški dodatek za 2 centa, 
karikiram, dvignili in tako dalje. Tukaj gredo 
milijoni, pa to ni prvi zakon. Res bom od Vlade 
zahteval, da nam, recimo, za zadnje obdobje 5, 
6, 7 let poslancem postreže z natančnimi 
podatki, koliko denarja, koliko evrov je Slovenija 
že plačala kazni v nekaj letnem zadnjem 
obdobju, zaradi tega, ker nihče oziroma nekdo 
na vladi, na ministrstvih ni opravil svoje domače 
naloge, pobasal je pa plačo. Seveda ta moja 
razprava ni popularna, ni populistična. Marsikdo 
me zdaj gleda grdo. Ampak čas je, gospe in 
gospodje, da začnemo delat tisto, kar je prav, in 
ne tisto, kar je populistično.  
 Seveda smo se pogovarjali tudi s 
predstavniki stroke. To se vidi tudi iz prijav naših 
kontaktnih podatkov KPK, ker se držimo zakona. 
Ta stroka nam pravi, da enostavno ni bila 
slišana, da o ničemer ni bila poslušana. Ne vem, 
zakaj so se lahko Nemci glede te tako 
imenovane revizijske direktive uskladili z 
besedilom sprememb zakona, njihovega, 
nemškega, ki ni obsegal več kot dve strani. Dve 
strani. Ne vem, jaz, samo sprašujem. Jaz ne 
poznam nemške zakonodaje, ampak 

predlagatelj tega zakona jo pa mora poznati, saj 
je v zakonu dal tudi mednarodno primerjavo. In 
kako se zdaj mi počutimo, parlamentarci, ko 
izvršila veja oblasti na nas pritiska in kot sem 
prebral, na odboru nam maha z 8 tisoč evri kazni 
na dan, če ne bomo tega zakona sprejeli po 
nujnem postopku. Per takoj, danes, ta petek. To 
je, gospe in gospodje, začetek konca 
parlamentarne demokracije. Vlada ima nas na 
špagi in Vlada dejansko dirigira temu 
Državnemu zboru, poslancem ljudstva, kaj in 
kako naj delajo. To je narobe svet. Začnimo, če 
ne danes, pa vsaj z novim letom drugače. 
Mi seveda tega amandmaja ne bomo sprejeli, 
hvala lepa. Zakona pa tudi ne. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa! 
 Ker je še interes za razpravo, odpiram 
nov krog prijav, tako da prosim, da se prijavite. 
Prvi je prijavljen gospod Zmago Jelinčič 
Plemeniti, kot drugi dr. Anže Logar, ki ga 
opozarjam, da ima zelo zelo malo časa na voljo.  
 Izvolite, gospod Plemeniti. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa! 
 Pred seboj imamo še eno svinjarijo, ki 
jo je zakuhala Cerarjeva Vlada. 8 tisoč evrov na 
dan, to je tak denar, ki bi marsikomu v Sloveniji 
hudičevo prav prišlo, tudi če bi ga razdelil, že 
samo po en jih je 8 tisoč evrov. Rok za to 
direktivo za sprejem je potekel 17. 6. 2016. Pa je 
šel mimo 17. 6. 2017, pa je šel mimo 17. 6. 2018 
in zdaj bo vsak čas 2019. In nikomur nič. Cerarju 
se je fučkalo za vse skupaj in njegovi vladi, kaj 
se dogaja z našim denarjem. To je naš denar. 
Denar vseh državljanov Slovenije, tistih seveda, 
ki delajo, ne tistih, ki dobivajo socialne podpore 
ali pa migrantov ali pa ne vem koga. Naš denar 
– tistih ki delamo. Izračunajte, 8 tisoč krat 365 pa 
še enkrat 365, pa še pol leta zraven. Koliko je to 
denarja? In nikomur nič. Namesto da bi tistim, ki 
so to naredili in katerih nedelo je posledica to, 
da bi jim pobrali vse, kar imajo, enkrat samkrat 
naj bo nekdo kaznovan za svinjarije, ne pa, da je 
nagrajen s tem, da je potem zunanji minister in 
še cela kopica tistih ljudi, ki so sodelovali pri tej 
grozljivi svinjski kraji in zločinu nad slovenskimi, 
tistimi delovnimi ljudmi. Pa porkafiks, kaj se 
gremo v tej državi?! In koliko časa bomo še 
trpeli, da so vsi tisti, ki so počenjali take zadeve, 
enostavno privilegirani? Nihče jim ne sme nič 
reči in že to, kar jaz danes govorim, bo sigurno 
kdo obtožil, da je to sovražni govor, ker govorim 
resnico. Kaj se gremo tukaj? Kaj se gremo? Ali 
hočete imeti Francijo tukaj zunaj? Bodite veseli, 
da je slovenski narod preveč posran, da bi se 
upal iti na cesto, ampak ko mu bo pa enkrat 
pregorelo, bo šel pa na cesto hujše, kakor so šli 
Francozi. In upam, da takrat tudi ne bodo policaji 
proti ljudem delali, ampak da bodo šli na stran 
tistih ljudi, ki plačujejo, ki delajo in ki nimajo kaj 
za preživeti. Predstavljajte si, koliko mesecev bi 
lahko nekdo preživel s to enodnevno kaznijo od 



                                                                                                                          

  46  

tistih, ki imajo recimo 400 evrov penzije ali pa še 
manj, ker ne more živeti od tega. Tukaj pa, levo, 
desno, denarji letijo kamorkoli. Sramota! 
Sramota! In ti ljudje še zmeraj pokonci hodijo po 
Sloveniji pa po svetu se ne vem kaj hvalijo z ne 
vem čem. Mislim, človek enostavno ne more 
imeti besede, da pove, kakšna svinjarija je to. 
Vsakega normalnega Slovenca mora to 
prizadeti. Kaj takšnega v Nemčiji ne bi bilo 
mogoče, tudi v Avstriji ne, v Avstriji ne in ne na 
Madžarskem, ne v Italiji. Mogoče je samo pri 
nas, zaradi tega, ker neka kvazilevičarska, 
kvazikomunistična klika vse skupaj štrika tukajle 
gore in ne pusti, da bi kdo kaj rekel. Če hoče 
kdo povedati, kaj je narobe – sovražni govor. Pa 
dajte, nehajte že enkrat. Nehajte že enkrat, dajte 
ljudem svobodo, dajte jim priliko, da bodo delali 
in zaprite tiste, ki so jim kradli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Jelinčič.  
 Naslednji ima besedo dr. Anže Logar.  
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoča.  
 S tem amandmajem, ki ste ga vložili, 
uničujete vse, kar je prejšnja rešitev prinesla 
dobro v to revizijo. Metod Dragonja je očitno 
podlegel revizorskemu lobiju, da bodo lahko še 
naslednjih šest let ribarili v kalnem. Prosim 
poslanci, ne podležite temu lobiju in zavrnite… / 
izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod Logar.  
 Sprašujem, če je morda še interes po 
razpravi k temu členu. Gospod državni sekretar 
želi besedo.  
 Izvolite.  
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa za besedo.  

 Najprej bi želel reči, da jaz osebno 
nisem nobenemu interesu podlegel, ker na tem 
zakonu nisem delal, nisem strokovnih rešitev 
delal. V tem delu samo pojasnilo.  
 Kar pa se tiče vprašanja gospoda mag. 
Širclja, pa sledeče. Ocena, ki je bila narejena na 
osnovi vloženega amandmaja SDS, je sledeča. 
Obstoječih subjektov javnega interesa v registru 
agencije je 68. Po kriterijih in po definiciji, po 
besedilu, ki je bil v prvotnem amandmaju vložen, 
bi to število naraslo na preko 300 zavezancev, 
med drugim tudi na mikro družbe. To oceno je 
treba vzeti z določeno rezervo, ker je agencija 
ocenjevala podjetja z večinsko lastniško 
udeležbo občin, vendar možno, da jih je celo 
nekaj več, ampak to, kar je agencija ocenila, je 
to. Po ureditvi amandmiranega amandmaja pa bi 
v ta režim subjekt javnega interesa skupaj, tudi 
preliminarna ocena, okvirna ocena, zapadlo 154 
gospodarskih subjektov. Od tega se obstoječa 
številka 68 poveča za 46 družb v večinski lasti 
države in pa najmanj 40 družb še v večinski lasti 
občin.  

 Na diskusijo gospoda Jelinčiča 
Plemenitega pa vseeno, da bo mogoče nekoliko 
olajšanje, je treba poudariti, da v primeru tega 
zakona velja sistem kazni še po tako 
imenovanem starem režimu. Kar pomeni, da bo 
začetek obveznosti za plačilo denarne kazni 
začel teči z dnem izreka sodbe Evropskega 
sodišča. Ne glede na to zamudo, kazni še ne bo 
treba plačevati, če bo zakonodaja uveljavljena 
do izreka sodbe. Zato je nujno, da se določbe 
evropskega direktive prenesejo. Tako 
dramatičnih posledic, kot ste jih pa vi gospod 
poslanec predstavili, pa v primeru tega zakona 
ne bo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Proceduralno ima gospod Logar. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoča. 
 Prosim, da državnega sekretarja 
gospoda Dragonjo opozorite, naj ne zavaja 
slovenske javnosti in poslancev, ko govori o tem, 
da naj bi pod obvezno revizijo zapadle tudi mikro 
družbe. Ne drži. Mikro družbe niso zavezane 
obvezni reviziji in ne bi zapadle pod ta seznam. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Gospod Logar, proceduralni predlog je 
namenjen postopkovnim predlogom v zvezi s 
poslovnikom. Vsebinsko se pa ne bom spuščala 
v razpravo gospoda sekretarja. 
 Morda še kakšen interes za razpravo? 
Samo gospod Horvat. 
 Izvolite, imate besedo. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. 
 Slovenska javnost vseeno mora vedeti, 
o kakšnih časovnih dimenzijah se pogovarjamo. 
Ta tako imenovana revizijska direktiva je bila 
sprejeta pred približno 4 leti, pred približno 4 leti. 
In zato smo si tukaj enotni z gospodom državnim 
sekretarjem, da so te zamude nesprejemljive. 
Res je, da bi jo morali implementirati tam nekje 
do sredine leta 2016, torej zamuda je dobri 2 
leti.  
 Tukaj bi zdaj imel zelo konkretno 
vprašanje za gospoda državnega sekretarja. 
Gospod Dragonja, vi ste pomemben funkcionar 
na Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance, 
ki naj bi v prejšnjem mandatu razmišljalo o 
novem zakonu, pa bi naj menda koalicija rekla 
ne, da naj bo novela. Ali na ministrstvu 
razmišljate, da bi vendarle začeli zdaj takoj s 
pisanjem novega zakona, da bi vključili tudi 
stroko? Ko pa govorimo o stroki, pa vas tudi 
prosim, da mi odgovorite v zvezi s statusom 
Slovenskega inštituta za revizijo, ta je bil 
ustanovljen davnega leta 1993. S tem zakonom 
praktično izgublja vsa pooblastila, je pa tudi član 
Evropskega združenja revizorjev. Kako zdaj, a 
mi zdaj tam ne bomo imeli člana? Kako bo s 
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tem? Kakšen bo zdaj po vaše status 
Slovenskega inštituta za Revizijo? Prosim za 
odgovore.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Horvat.  
 K besedi se je javil gospod državni 
sekretar.  
 Izvolite.  
 
METOD DRAGONJA: Najlepša hvala za 

besedo še enkrat.  
 V odgovor na to zadnje vprašanje. 
Stroka je bila vseskozi vključena na vsako pisno 
pobudo oziroma na strokovne predloge, ki so 
prišli na Ministrstvo za finance, so bili bodisi 
organizirani sestanki ali pa so bili dani pisni 
odgovori, zakaj so določene zadeve 
sprejemljive, kaj je možno, kaj pa ni možno 
sprejeti v takšnem konceptu zakona. Prejšnja 
vlada, ki je naredila v bistvu bolj obsežen, 
kompleksen zakon, Ministrstvo za finance je 
pravzaprav ta zakon dalo v koalicijsko 
usklajevanje, vendar zakon zaradi različnih 
pogledov tudi v prejšnji koaliciji potem ni bil 
deležen podpore, zato tudi zakon ni bil vložen v 
parlamentarni postopek niti ni bil predložen v 
obravnavo na Vladi. Ali to drži? Ja, kolegice mi 
potrjujejo.  
 Kar se tiče vloge Slovenskega inštituta 
za revizijo, s tem zakonom ne zgublja pooblastil, 
se mu pa jemljejo določene pristojnosti, ki jih je 
imel po sedanji ureditvi, in se jih prenaša na 
agencijo v skladu z načeli, ki jih je uvedla 
Evropska direktiva. To se pravi, da je ta delni 
prenos pristojnosti nujen zato, da se lahko 
določbe direktive učinkovito izvajajo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Havla 

lepa.  
 Če ni več interesa za razpravo, 
zaključujemo razpravo in dajem v razpravo 
amandma poslanskih skupin LMŠ, SMC, DeSUS 
in SAB za novi 103.a člen. Želi kdo razpravljati?  
 Če ne, zaključujemo tudi to razpravo. O 
amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom 
seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, to 
je pol ure po prekinjeni 13. točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 15. TOČKO 
DNEVNEGA REDA – PRVA OBRAVNAVA 
PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI 
GRADBENEGA ZAKONA.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina 22 poslank 
in poslancev s prvopodpisanim Danijelom 
Krivcem.  
 V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 24 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem 

zato besedo predstavniku predlagatelja Zvonku 
Černaču.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Še enkrat lep 

pozdrav! Spoštovani vsi prisotni! 
 Sistem graditve objektov je z vidika 
pravne ureditve in izvajanja v naši državi 
izjemno kompleksen in dolgotrajen. Zakonodaja 
se je od sprejetja večkrat korenito spreminjala, 
na zadnje s sprejetjem Gradbenega zakona, ki 
je začel veljati 1 junija letos. Kljub nekaterim 
dobrim rešitvam, ki jih je ta novela prinesla, pa je 
žal prinesla tudi nove administrativne zahteve, ki 
so bile v preteklosti že odpravljene. Kazalniki 
svetovne banke kažejo, da zadnje spremembe 
niso šle v smeri poenostavitve in skrajševanja 
postopkov, odprave administrativnih ovir in 
zagotavljanja javnosti strank v postopkih. Če 
upoštevamo uvrstitev Slovenije na lestvici 
Svetovne banke v okviru poročil Doing Business 
na področju pridobivanja ustreznih dovoljenj za 
graditev objektov, ugotovimo znaten padec na 
tej lestvici, poslabšanja stanja torej. V poročilu 
Doing Business 2012 je bila Slovenija uvrščena 
na 81. mesto med 183. državami sveta, v 
enakovrednem poročilu, ki ima letnico 2019, pa 
je nazadovala na 120. mesto med upoštevanimi 
190. državami.  
 Število postopkov za pridobitev 
ustreznih dovoljenj za graditev objektov je 
ocenjeno na skupaj 17. Povprečen čas za 
pridobitev vseh dovoljenj pa znaša 247 dni.  
 Predlagatelji ugotavljamo, da obstoječi 
Gradbeni zakon v praksi uvaja številne nove 
birokratske ovire in nekatere nepotrebne 
postopke. Vseh seveda ta novela ne odpravlja. 
Eden od takih nepotrebnih postopkov je tudi 
pridobitev uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe. Če upoštevamo 
specifiko slovenskih enostanovanjskih gradenj, 
vidimo, da je pri nas jasna tradicija samogradnje. 
Kaj to pomeni? V tem primeru je prilagojena tudi 
shema financiranja. Ljudje pač gradijo v skladu s 
finančnimi sredstvi, ki jih imajo na voljo, gradnja 
poteka počasi. Iz tega razloga je zahteva za 
pridobitev uporabnega dovoljenja pred vselitvijo 
v enostanovanjski objekt za lastno rabo 
neživljenjska. Še posebej, če uporabnega 
dovoljenja ni mogoče pridobiti brez izvede 
fasade objekta, kot smo brali v zadnjih mesecih, 
in tako ravnajo tudi upravni organi. Tega stroška 
si pač večinoma samograditelji ne privoščijo 
med gradnjo, ampak ga odlagajo za konec, ko 
so večinoma v objektu že vseljeni. Ne le na 
desetine, na tisoče gradenj je v Sloveniji, kjer 
ljudje leta in leta prebivajo v objektih brez 
fasade. Objekt se normalno uporablja, 
zagotavlja streho nad glavo številnim družinam, 
ko pa prihranki omogočajo tudi izvedbo fasado, 
se le-ta tudi izvede. Glede na te zaplete je 
minister pred kratkim izdal navodilo, obvezno 
navodilo inšpekcijskim službam, naj za 
enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja 
izdajo zgolj opozorilo brez odločb o izvršbah. A 
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ta ukrep je zgolj začasno omilil neživljenjskost 
zakona, pomeni dodatno administrativno breme 
za državo, nalaga neko dodatno delo, dodatne 
aktivnosti, ki niso potrebne, predvsem pa 
ohranja administrativno breme za investitorje. 
Najpomembnejši načeli predloga zakona sta 
namreč načeli administrativne razbremenitve in 
življenjskost zakonodaje, naše novele namreč. 
Dosedanja ureditev, ki preprečuje vselitev v 
enostanovanjsko stavbo brez uporabnega 
dovoljenja, je ob upoštevanju pogostosti 
samogradnje v Republiki Sloveniji neživljenjska.  
 Z novelo torej odpravljamo obveznost 
pridobitve uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe. Predlagamo rešitev, ki 
je v naši državi veljala med letoma 2012 in 31. 
majem 2018. Zavedamo se seveda, da je 
Gradbeni zakon potreben še drugih sprememb, 
saj številne določbe še vedno administrativno in 
brez vsebinskih razlogov otežujejo ter ovirajo 
pravne postopke pridobivanja dovoljenj.  
 Glede na mnenje Vlade, ki smo ga 
danes dobili, pa zakon verjetno ne bo dobil 
zelene luči ob današnjem glasovanju, tako da 
bo, žal, kot kaže zakonodajni postopek 
zaključen. V tem mnenju beremo, da poročilo 
Doing Business ni ravno verodostojno, ker ne 
rangira enostanovanjskih stavb, pač pa se 
osredotoča na analizo pogojev za gradnjo točno 
določenega objekta, to je srednje velik poslovni 
objekt, 150 kvadratnih metrov veliko 
dvonadstropno skladišče, in zaradi tega naj ne 
bi bile te primerjave ustrezne. So. Če bi vzeli 
primerjavo enostanovanjske stavbe v primerjavi 
z nekaterimi drugimi državami, kar bom povedal 
kasneje, bi šele videli, na kako nizko mesto bi 
Slovenija v tem primeru padla.  
 Glede ostalega pa v dodatni 
obrazložitvi. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavniku Vlade gospodu državnemu 
sekretarju Ministrstva za okolje in prostor Alešu 
Prijonu. 
 Izvolite.  
 
ALEŠ PRIJON: Lepo pozdravljeni! Spoštovana 

gospa podpredsednica, spoštovani poslanke in 
poslanci Državnega zbora! 
 Pred vami je Predlog sprememb 
Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru 
Republik Slovenije predložila skupina poslancev 
in poslank s prvopodpisanim Danijelom 
Krivicem.  
 Predlagana sprememba zakona s 
ciljem zmanjšanja nepotrebnih stroškov 
investitorjem in odprave administrativnih ovir 
predvideva ponovno ukinitev zahteve po 
pridobivanju uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe, ki jo sicer po šestih 
letih odsotnosti te normativne zahteve uzakonil 
Gradbeni zakon.  

 Mnenje Vlade Republike Slovenije do 
navedenega predloga je odklonilno iz več 
razlogov. Namen Gradbenega zakona je, da 
ščiti javni interes, ki je predvsem v zagotavljanju 
zdravja in življenja ljudi ter varnosti in 
zanesljivosti objektov in njihove energetske 
učinkovitosti pa tudi njihove skladnosti z 
urbanističnimi pravili, ki so prav tako namenjena 
zagotavljanju kakovostnih življenjskih razmer in 
varstva okolja. Zahteve po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja tudi za enostanovanjske stavbe je 
bila zgodovinsko gledano ves čas del naše 
gradbene zakonodaje. Tudi primerjalno gledano 
obstaja v skoraj vseh evropskih državah za 
tovrstne objekte določena oblika administrativnih 
zahtev v zvezi s preverjanjem ustreznosti in 
skladnosti tudi enostanovanjskih stavb. Iz 
medijskega poročanja in poročil varuhinje 
človekovih pravic izhaja, da se je v zadnjih 
šestih letih, ko se uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe ni zahtevalo, pojavljalo 
večje število zlorab, predvsem v smislu 
spreminjanja namembnosti takšnih stavb. 
Obenem pa je strokovna javnost opozarjala na 
pojav številnih neskladnih gradenj, kar vse je 
zakonodajalca vodilo k sprejetju odločitve, da je 
treba v Gradbenem zakonu ponovno uzakoniti 
zahtevo po pridobiti uporabnega dovoljenja pred 
začetkom uporabe enostanovanjskih stavb.  
 V novem Gradbenem zakonu je 
postopek pridobivanja uporabnega dovoljenja za 
večino objektov, tudi za enostanovanjske 
stavbe, poenostavljeno, saj se izda brez 
tehničnega pregleda, na podlagi same 
dokumentacije in izjav, ki jih izdelajo in potrdijo 
pooblaščeni strokovnjaki. Po svoji vsebini gre 
torej zgolj za notifikacijo dokončanja gradnje in 
predložitev zahtevanih dokumentov. In ne 
nazadnje, ker stanovanjske stavbe v Sloveniji 
predstavljajo velik del gradenj, se lahko z 
zahtevo po pridobitvi uporabnega dovoljenja 
pred začetkom njihove uporabe v velikem 
deležu odpravi pojav neskladnih gradenj, 
obenem pa zagotavlja tudi izpolnjevanje zahteve 
po energetski učinkovitosti stavb, ki jo je 
Slovenija zavezana ustrezno implementirati iz 
evropske zakonodaje in izpolnjevanje drugih 
bistvenih zahtev, ki so v javnem interesu, to so 
mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred 
požarom, higienska in zdravstvena zaščita ter 
zaščita okolja, varnost pri uporabi, univerzalna 
graditev in raba objektov ter trajnostna raba 
naravnih virov.  
 Nedvomno je področje graditve eno 
tistih, kjer je treba biti pri normativnih rešitvah in 
posegih še posebej pazljiv. Materije ne gre 
gledati skozi prizmo, po kateri sta javni in 
zasebni interes na nasprotnih bregovih. Za 
slednjega je ključno, da je v upravnih postopkih 
preverjanj čim manj in da so ti vsebinsko čim bolj 
izvotleni. Javni interes na tem področju je 
dejansko interes vseh nas kot posameznikov, da 
ustvarjamo in ohranimo urejeno življenjsko 
okolje, da so naši objekti varni za bivanje, delo 
in ostale namene in da smo, ko so ti objekti 
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predmet naših investicij, pa naj je to gradnja ali 
pa pravni promet z njimi, varni in v zavedanju, 
da so objekti pravno in dejansko urejeni. Ne 
pozabimo, da za vsakega posameznika, 
praviloma pa tudi pravne osebe, gradnja 
predstavlja eno največjih investicij v življenju. 
Neprimerno je, da bi ob tako pomembnih 
odločitvah in posledicah standarde dejanske in 
pravne varnosti zniževali pod tistega, ki ga 
pravni red zahteva tudi za dosti manjše vidike 
našega življenja in dela. Po drugi strani pa to 
Vlade in uprave nikakor ne odveže obveznosti, 
da pri skrbi za javni interes išče rešitve, ki so čim 
bolj življenjske, racionalne in sorazmerne ciljem, 
ki jih pri tem zasledujemo. V tej luči pravzaprav 
vidimo tudi predlog, ki ga danes obravnavate, 
spoštovani poslanke in poslanci, in s tem 
namenom tudi sprotno motrimo in ocenjujemo 
učinke zakonodaje, tako da bomo lahko izvajali 
potrebne prilagoditve. Ravno vprašanje 
regulacije enostanovanjskih stavb kot najbolj 
številnih gradenj, je tu še posebnega pomena in 
na podlagi evalvacije zakonodaje, ki je trenutno 
v teku, se že nakazujejo določene rešitve, ki bi 
lahko ob zagotavljanju javnega interesa še 
nekoliko olajšale obveznosti in bremena 
investitorjev.  
 Vsekakor pa bo te rešitve pred 
kakršnokoli zakonsko spremembo treba tudi 
ustrezno strokovno vrednotiti in uskladiti z vsemi 
udeleženci v postopkih graditve. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Prvi ima besedo gospod 
Dušan Šiško v imenu Poslanske skupine 
Slovenske nacionalne stranke. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovana 

podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani 
gostje, kolegice in kolegi! 
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke smo se odločili, da bomo 
podprli Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega 
zakona, in sicer iz razloga, ker se s predlagano 
spremembo Gradbenega zakona investitorju za 
enostanovanjske stavbe zmanjšujejo nepotrebni 
stroški, kar pa je dobro za državljane, spoštovani 
kolegi z Vlade. Hkrati s tem se pa tudi odpravlja 
administrativna ovira pri pridobivanju 
uporabnega dovoljenja. Kot vemo, je sistem 
gradnje objektov z aspekta pravne ureditve in 
izvajanja v Sloveniji zelo kompleksne narave in 
tudi dolgotrajen proces, ki mu ni ne konca ne 
kraja. Poleg tega smo tudi mnenja, da je treba 
celotni Gradbeni zakon malce prevetriti. To 
pomeni, da ne poslušamo samo gradbincev in 
arhitektov, ki se s tem profesionalno ukvarjajo. 
Vemo namreč, da delajo samo za lastno korist. 
Zato je treba prisluhniti strokovnjakom, ki jih 
imamo v Sloveniji dovolj, da bi ta zakon celostno 
uredili. Hvala lepa. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji je na vrsti gospod Franci 
Kepa v imenu Slovenske demokratske stranke. 
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednica. Vsem lep pozdrav! 
 V Slovenski demokratski stranki 
menimo, da je Predlog zakona o dopolnitvi 
Gradbenega zakona, ki uvaja izdajo uporabnega 
dovoljenja zgolj na željo investitorja 
enostanovanjske stavbe, njegova pridobitev pa 
ni več pogoj za vselitev vanjo, dober in 
primeren.  
 Ocenjujemo, da je sedanja oblika 
zakona, v kateri se zahteva uporabno dovoljenje 
tudi za enostanovanjske stavbe, neživljenjska, 
hkrati pa investitorje bremeni z dodatnimi 
nepotrebnimi stroški in administrativnimi ovirami. 
Dejstvo je, da je v Sloveniji jasna tradicija 
samogradnje in da gradnja običajno poteka v 
skladu s finančnimi zmožnostmi investitorja. 
Zato onemogočati vselitev družinam, ki so 
postopno in z odrekanjem zgradile dom za 
lastno uporabo, ker na primer v danem trenutku 
ne morejo poskrbeti za fasado stavbe, ni 
življenjsko. Tudi obvezno navodilo ministra 
inšpekcijskim službam, naj za enodružinske hiše 
brez uporabnega dovoljenja izdajajo zgolj 
opozorila brez odločb o izvršbah, neživljenjskosti 
ne odpravlja, temveč jo zgolj odloži za določen 
čas.  
 Če primerjalno pogledamo ureditve 
ponekod drugod po Evropi, ugotovim, da je 
slovenska gradbena zakonodaja precej manj 
naklonjena družinskim gradnjam. Redkokje se 
za enostanovanjske gradnje oziroma družinske 
hiše zahteva tako gradbeno kot uporabno 
dovoljenje. Na primer Avstrija tako pozna 
koncept manjše hiše, to je hiša, ki služi izključno 
za bivanje, s skupno površino do 600 kvadratnih 
metrov in ne več kot 3 nadzemnimi etažami, ki 
ne potrebuje gradbenega dovoljenja, zgolj 
priglasitev del. Zahteve po uporabnem 
dovoljenju se nato razlikujejo glede na dežele. 
Tudi Češka za primerljive stavbe zahteva zgolj 
priglasitev gradbenih del in ne predvideva 
uporabnega soglasja. Tudi nemška zakonodaja 
ne predpisuje uporabnega dovoljenja. Na 
Poljskem se za gradnjo samostojne 
enodružinske hiše poda zgolj vlogo za 
priglasitev gradbenih del, po zaključku del pa se 
o tem zgolj obvesti pristojni nadzorni organ. 
Dobre prakse, ki grejo v prid družinskim 
gradnjam, je torej veliko. Prav bi bilo, da bi v 
Sloveniji temu sledili. Hvala za besedo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo predstavil stališče 
Poslanske skupine LMŠ gospod Edvard Paulič. 
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča, kolegice in kolegi! 
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 Namen Gradbenega zakona je 
predvsem v zagotavljanju zdravja in življenja 
ljudi ter varnosti in zanesljivosti objektov pa tudi 
njihove skladnosti z urbanističnimi pravili. 
Zahteva po pridobitvi uporabnega dovoljenja je 
bila del gradbene zakonodaje ves čas, izjema je 
le obdobje 2012–2018, ko je bila ta zahteva za 
enostanovanjske stavbe ukinjena. Takšna 
ureditev se je v praksi izkazala za neprimerno, 
saj je bila zaradi potencialno neustrezne gradnje 
lahko ogrožena varnost zdravja in življenja ljudi. 
Ugotovljeni so bili primeri gradnje v nasprotju z 
gradbenim dovoljenjem. Kot primer naj navedem 
gradnjo večstanovanjskega objekta, kljub temu, 
da je bilo gradbeno dovoljenje izdano za 
enostanovanjski objekt. Ker uporabno dovoljenje 
ni bilo predpisano, so se takšni primeri praviloma 
odkrili šele tedaj, ko so težave zaradi 
nedovoljene gradnje občutili kupci nepremičnine. 
Na to pomanjkljivost v zakonodaji je opozarjala 
tako strokovna javnost kot tudi Varuh človekovih 
pravic. Gradbeni zakon, ki velja od junija 2018, 
poenostavlja postopke pridobitve uporabnega 
dovoljenja na način, da se le to izda na podlagi 
potrebne dokumentacije in izjav pooblaščenih 
strokovnjakov, kot primer izjava projektanta, 
izjava odgovorne nadzorne osebe. Takšna 
ureditev nadomešča tehnični pregled in 
ugotovitveni postopek, ki sta bila po prejšnji 
zakonodaji obvezna. Prav tako rešuje težave za 
primer, ko manjkajoče dokumentacije ni možno 
izdelati za nazaj. Manjkajočo dokumentacijo 
lahko v teh primerih v celoti nadomestijo izjave 
pooblaščenih strokovnjakov.  
 V zvezi z očitki predlagatelja, da je 
Slovenija na lestvici Svetovne banke Doing 
Business na področju pridobivanja ustreznih 
dovoljenj za gradnjo objektov nazadovala, pa naj 
omenim, da učinki nove gradbene zakonodaje 
še niso bili vključeni v zadnjo analizo. Prav tako 
merila za rangiranje držav na lestvico ne 
zajemajo postopkov pri gradnji enostanovanjski 
stavb, torej področja, katerega se predlog SDS 
dotika.  
 Glede na navedeno v Poslanski skupini 
Liste Marjana Šarca predloga predlagatelja ne 
moremo podpreti.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo predstavil stališče gospod 
Soniboj Knežak v imenu Poslanske skupine 
Socialnih demokratov.  
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Spoštovani! 
 Predlog zakona o dopolnitvi 
Gradbenega zakona, ki so ga vložili poslanci in 
poslanke SDS predstavlja že drugi poizkus 
parcialnega spreminjanja obstoječega zakona. 
Spomnimo se, da smo predlog podobnega 
spreminjanja Gradbenega zakona že 
obravnavali, in sicer na prejšnji seji pred slabim 

mesecem dni, takrat sicer na predlog Državnega 
sveta. 
 Predlagatelji zakona ocenjujejo, da je 
obstoječi zakon treba spremeniti, ker naj bi novi 
gradbeni zakon ne prinesel poenostavitev iz 
skrajšanja postopkov, odprave administrativnih 
ovir ter zagotavljanje varnosti strank v postopkih. 
Ocenjujejo, da obstoječi gradbeni zakon v praksi 
uvaja številne nove birokratske ovire, 
nepotrebne postopke, med temi postopki je tudi 
pridobitev uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe. Predlagatelji naj bi s to 
dopolnitvijo zmanjšali nepotrebne stroške 
investitorjem in odpravili administrativne ovire pri 
pridobivanju uporabnega dovoljenja za 
enostanovanjske stavbe. 
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov se strinjamo s predlogi, ki bi 
doprinesli k večji zaščiti strank in odpravi 
nepotrebnih stroškov ter administrativnih ovir. 
Vendar se moramo tudi zavedati, da je vsakršno 
parcialno spreminjanje zakona brez predhodno 
opravljenih evalvacij obstoječega zakona lahko 
površno in neodgovorno. Na pristojnem 
Ministrstvu za okolje in prostor namreč že 
poteka proces evalvacije sprejete gradbene 
oziroma prostorske zakonodaje, katere cilj je, da 
v praksi zaživi ureditev, ki bo sicer skladna z 
najvišjimi strokovnimi standardi, a bi bila hkrati 
življenjska in ljudem prijazna.  
 Zavedati se je treba, da je namen 
Gradbenega zakona, da ščiti javni interes, ki 
predvsem v zagotavljanju zdravja in življenja 
ljudi ter varnosti in zanesljivosti objektov pa tudi 
njihove skladnosti z urbanističnimi pravili, ki so 
usmerjana k zagotavljanju kakovosti življenjskih 
razmer in varstvu okolja. Uporabno dovoljenje se 
namreč pridobi, če so izpolnjene predpisane 
bistvene zahteve in če je objekt skladen z 
izdanim gradbenim dovoljenjem. Velja poudariti, 
da je zahteva po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja tudi za enostanovanjske stavbe bila 
veš čas del gradbene zakonodaje in da ima 
večina evropskih držav za tovrstne objekte 
določene administrativne zahteve v zvezi s 
preverjanjem ustreznosti in skladnosti stavb, tudi 
enostanovanjskih stavb. 
 Kot rečeno, Socialni demokrati 
pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo v 
doglednem času opravilo celovito evalvacijo 
izvajanja gradbenega zakona ter na izsledkih le-
te pripravilo predlog sprememb in dopolnitev, ki 
bo na ustrezen način saniral morebitne 
pomanjkljivosti zakona.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov zato ocenjujemo, da Predloga 
zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji je na vrsti gospod Gregor 
Perič, predstavil bo stališče Poslanske skupine 
SMC. 
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GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa in lep 

pozdrav vsem! 
 Naj takoj v startu povem, da v SMC 
predloga zakona ne bomo podprli.  
 Pred približno 3 meseci so mediji 
poročali o družini, ki se zaradi nedokončane 
fasade ni smela vseliti v nedokončano hišo, to 
smo danes že večkrat slišali. Družina je v prvem 
planu imela načrt, da se vseli v hišo brez fasade. 
Ker pa fasada predstavlja kar velik finančni 
zalogaj, so se odločili, da jo naredijo kasneje. Na 
tej točki se je potem tudi zataknilo, saj po novem 
gradbenem zakonu, ki je stopil v veljavo 1. julija 
letos, mora investitor uporabno dovoljenje 
pridobiti tudi za enostanovanjski objekt. 
Uporabno dovoljenje pa se lahko izda le za 
dokončan objekt. Uporabno dovoljenje namreč 
uporabniku zagotavlja, da je objekt varen in da 
ne predstavlja tveganja za zdravje in življenje 
njegovih uporabnikov in okolice. Objekt brez 
fasade pa se po veljavnem zakonu ne more šteti 
za dokončanega. Namreč, če se objekt 
uporablja brez fasadne izolacije, to predstavlja 
tveganje za pojav vlage v objektu, vprašljiva je 
zvočna zaščita in ni zagotovljeno varčevanje z 
energijo oziroma ohranjanje toplote. Zaradi 
nezaščitenega objekta pa se lahko zardi vdora 
vlage in vode v konstrukcijske dele objekta 
pojavi tudi tveganje za nosilno konstrukcijo. To 
govorimo seveda dolgoročno.  
 S tem razlogom danes obravnavamo, 
kot smo tudi danes že slišali, že drugo novelo 
Gradbenega zakona v tem mandatu, če smo bolj 
natančni, od obravnave zadnje novele ni minil 
niti mesec dni. Kot se rado reče v našem hramu 
demokracije, želi se popraviti oziroma odpraviti 
krivice, ki so se zgodile, predlagatelji pa nam z 
današnjo novelo predlagajo, da se 
enostanovanjske stavbe izvzame iz procesa 
pridobivanja uporabnega dovoljenja pred 
začetkom uporabe objekta, le-to pa se lahko 
izda na zahtevo investitorja.  
 Na tej točki želim poudariti poglavitno 
stvar, in sicer to, da je minister za okolje Jure 
Leben v trenutku, ko je izvedel za primer te 
družine, inšpekciji izdal obvezno navodilo, s 
katerim se zasleduje načelo sorazmernosti z 
namenom lažjega prehoda na nove zakonske 
pogoje, ki jih tudi Gradbeni zakon določa. 
Skladno s tem obveznim navodilom bo 
Gradbena inšpekcija v primeru, ko odkrije 
nepravilnost, v tem primeru uporaba objekta 
brez uporabnega dovoljenja, najprej izdala ustno 
opozorilo, nato pa določila primeren rok za 
odpravo teh nepravilnosti. Rok za odpravo 
nepravilnosti je priporočen, v trajanju enega leta, 
v primeru obstoja izjemnih socialnih okoliščin, se 
ta rok lahko podaljša.  
 Že v obravnavi prejšnje novele 
Gradbenega zakona je Ministrstvo za okolje in 
prostor napovedala sistemske spremembe 
gradbene zakonodaje, zato v SMC menimo, da 
nima smisla sprejemati parcialnih rešitev. Pri 
tem želim predvsem izpostaviti, da je pristojno 
ministrstvo, na čelu katerega je minister Leben, 

že naredilo konkretne korake na poti do boljše 
gradbene zakonodaje. Minister je namreč takoj, 
ko je bil seznanjen s težko situacijo, ukrepal in 
preprečil hujše posledice, ki bi lahko nastale, še 
več, napovedal in potem tudi izvedel je 
evalvacijo gradbene zakonodaje v obliki ankete. 
Trenutno smo v fazi pričakovanja izsledkov 
analize, s pomočjo katere se bo na strani Vlade 
pripravila celostna prenova gradbene 
zakonodaje. Glede na to, da je minister do sedaj 
pokazal veliko angažmaja in se lotil reševanja 
stvari, ki so pred njegovim prihodom ostajale 
nerešene tudi po več let, tudi daljše obdobje, ne 
dvomimo, da bodo spremembe gradbene 
zakonodaje prišle v Državni zbor v najkrajšem 
možnem času in predvsem, da bodo pripravljene 
po meri državljana.  
 Zato v Poslanski skupini SMC menimo, 
da trenutno ni potrebe po nekem parcialnem 
spreminjanju zakonodaje. Ker pa si želimo 
celostne prenove gradbene zakonodaje, se nam 
zdi smiselno, da počakamo na vladni predlog. V 
času do sprejetja izboljšav pa za uvodoma 
izpostavljeni problem ne bo prišlo do posledic, ki 
bi bile za ljudi škodljive, zato zakona, ki ga 
imamo danes na mizi, kot sem že uvodoma 
poudaril, ne bomo podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

prisotni!  
 S predlogom sprememb Gradbenega 
zakona se ukinja obveza pridobitve uporabnega 
dovoljena za enostanovanjske hiše. Po besedah 
SDS, enega od predlagateljev, naj bi bila 
zahteva za pridobitev uporabnega dovoljenja 
pred vselitvijo v enostanovanjski objekt za lastno 
rabo neživljenjska. S tem predlogom SDS bi se 
odpravljalo administrative ovire, kot smo danes 
že vsi izpostavili. Predlagatelji sicer vedo, da ste 
dali navodila inšpekcijskim službam, da za 
enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja 
izdajo zgolj opozorila brez odločb o izvršitvi. To v 
praksi pomeni, da se nekdo, ki je zgradil novo 
hišo pa sicer nima primernega bivališča, vanjo 
lahko vseli in potem pridobi uporabno dovoljenje 
in zaradi tega ne plača nobene kazni, kar je že 
pred mano govornik povedal. 
 Pridobitev uporabnega dovoljenja je 
relativno enostavna, in to je bistveno. Pri vseh 
gradnjah, razen pri zahtevnih objektih in objektih 
z vplivom na okolje, je po novem zakonu 
mogoče uporabno dovoljenje pridobiti brez 
posebnega ugotovitvenega postopka in 
opravljanja tehničnega pregleda. Investitor mora 
v postopku za pridobitev uporabnega dovoljenja 
med drugim predložiti izjave projektanta, 
nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana 
skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in da 
so izpolnjene bistvene zahteve gradnje. Vsi 
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omenjeni za resničnost svojih izjav kazensko in 
odškodninsko, jasno, odgovarjajo. 
 Predlagatelji navajajo, da je pridobitev 
uporabnega dovoljenja nesorazmerno velika 
administrativna obremenitev predvsem v smislu 
starejših gradenj. Ta navedba ne drži. Lastniki 
obstoječih enostanovanjskih nepremičnin po 
novem zakonu niso vezani pridobiti uporabnega 
dovoljenja, razen če zaradi neskladne uporabe 
objekta uporabnega dovoljenja tako ni mogoče 
izdati, ukrepa gradbeni inšpektor. Ta predlaga 
vpis inšpekcijskega ukrepa v zemljiško knjigo 
oziroma zaznambo na nepremičnino. Skratka, 
če imaš črno gradnjo, ga ne moreš dobiti. Pa še 
tu je treba opozorit na več možnosti legalizacije 
neskladnih in nelegaliziranih ukrepov, ki jih je v 
naslednjih petih letih možno po Gradbenem 
zakonu pridobiti, pri čemer je postopek 
legalizacije objektov starejših od 20 let še 
posebej enostaven. 
Skratka, z uporabnim dovoljenjem država na 
nek način potrjuje, da so stavbe varne. To je 
pomembno tudi pri enostanovanjskih hišah, 
zlasti pri tistih, ki jih ne gradijo ljudje zato, da bi v 
njih sami živeli, ampak za tiste, ki jih gradijo 
investitorji za prodajo na trgu. Ljudje se za 
nakup nepremičnine praviloma ne odločamo več 
kot enkrat v življenju. To, da ima hiša uporabno 
dovoljenje, je v bistvu garant za tistega, ki hišo 
kupuje in bo v njej živel, da je skladna z 
gradbenim dovoljenjem in vsemi varnostnimi 
predpisi. In ukinitev obveze pridobitve 
uporabnega dovoljenja, za katerega je postopek 
izdaje pri enostanovanjskih hišah, kot sem že 
prej opisal, razmeroma enostaven, obenem pa 
se za tiste, ki gradijo hišo za lastne potrebe, ne 
izdaja inšpekcijske odločbe z izvršbami, pomeni 
nevarno deregulacijo gradnje objektov, ki ima 
lahko zelo negativne posledice za ljudi, torej, ta 
ukinitev pridobitve gradbenega dovoljenja. Ni pa 
to problematično za investitorje, ki ne gradijo hiš 
zato, da v njih živijo, ampak zato, da jih 
prodajajo na trgu. 
To je bistvo problema, ki ga želimo v Levici 
izpostaviti. SDSS

1
 ne predlaga zakona, ki bi 

ljudem bistveno olajšal življenje in jih 
razbremenil administrativnih ovir. Predlagani 
zakon bo razbremenil administrativnih ovir 
kapital, in to tistih ovir, ki so v bistvu garant 
kupcem enostanovanjskih hiš, da je v teh hišah 
varno živeti.  
Zato v Levici predloga spremembe zakona ne 
bomo podprli. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa! 
 Proceduralno ima najprej gospa Anja 
Bah Žibert.  
 Izvolite. 
 

                                                 
1
 Lapsus linguae. SDSS namesto SDS, na kar se v 

nadaljevanju odzove poslanka Anja Bah Žibert. 

ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Predsedujoča, 

da ne boste rekli, da govorim o vsebini, to je del 
procedure, predvsem to, da poimenujemo 
pravilno stranke v tem Državnem zboru. 
Namreč, gre za to, da nas poslušajo tudi 
državljanke in državljani in je zelo pomembno, 
da smo pri tem natančni. Če nekdo, ki bere 
stališče, ne zna brati kratic, potem v Slovenski 
demokratski stranki, stranki SDS, predlagamo, 
da bere stvari z celo besedo in nas poimenuje z 
imenom, kot ga imamo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospa poslanka, za vaš proceduralni predlog, ki 
to po mojem mnenju ni bil, pa vendar. 
 Sedaj ima besedo gospod Aleksander 
Reberšek, da predstavi stališče Poslanske 
skupine NSi.  
  
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovana podpredsednica, spoštovani 
kolegice poslanke in poslanci! 
 V Novi Sloveniji smo imeli ob 
sprejemanju Gradbenega zakona številne 
pomisleke. Danes, po komaj 6 mesecih, odkar 
se je zakon začel uporabljati, se v praksi 
srečujemo z neživljenjskimi in togimi določbami, 
ki ne pomenijo poenostavitev postopkov, 
obratno, nalagajo številne nove obveznosti 
investitorjem ter posameznim zavezancem, ki 
vodijo postopke po tem zakonu. To smo 
povedali tudi v predlogu Državnega sveta, ki je 
prejšnji mesec poskušal odpreti oči vladni 
koaliciji, ji dopovedati, da je zakon ponekod 
popolnoma zgrešen. Takšna je tudi določba, da 
je treba pred selitvijo v enostanovanjsko hišo, 
pridobiti uporabno dovoljenje. Tega ni mogoče 
dobiti, če objekt nima dokončane fasadne 
zaščite. Lastnik oziroma uporabnik 
stanovanjskega objekta tako ne more pridobiti 
hišne številke in se prijaviti na naslov objekta, 
dokler ne pridobi uporabnega dovoljenja. S tem 
lastniku onemogočamo vselitev v sicer 
dokončano stanovanjsko hišo, ki še nima 
zunanje fasade, izpolnjuje pa vse ostale 
zahteve, skladno z gradbenim dovoljenjem. Res 
je, da uporabno dovoljenje uporabniku 
stanovanjske hiše zagotavlja, da je objekt varen 
in da ne bo predstavljal tveganja za njegovo 
zdravje in življenje, pa tudi ne tveganja za 
okolico.  
 Pa vendar se v Novi Sloveniji 
sprašujemo, ali je res potrebna takšna določba v 
zakonu. Vemo, da marsikdo hiti z gradnjo zaradi 
stanovanjske stiske in nemogočih bivanjskih 
pogojev, ima pa en sam cilj, to je čim hitrejša 
vselitev, pa čeprav brez zunanje ureditve fasade 
in okolice. Z vselitvijo in prijavo stalnega 
prebivališča, prevzame tudi določene 
obveznosti, ki jih kot graditelj ni imel.  
Ministrstvo za okolje in prostor je z obveznim 
navodilom za izvajanje inšpekcijskega nadzora 
sicer pozvalo gradbeno inšpekcijo, da v primeru 
odkrite nepravilnosti najprej izreče ustno 
opozorilo ter določi ustrezen rok za njihovo 



                                                                                                                          

  53  

odpravo. To pomeni, da nekako priznava, da je 
zakon dal prevelik poudarek obveznemu 
uporabnemu dovoljenju enostanovanjskih 
objektov. Kljub temu pa je minister na naše 
poslansko vprašanje, ki smo ga prejšnji mesec 
postavili na to temo pojasnil, da država 
predpisuje le bistvene zahteve, kot so mehansko 
odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, 
varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom ter 
varčevanje z energijo in ohranjanje toplote. Res 
nedokončana fasada ne izpolnjuje bistvenega 
pogoja – varčevanje z energijo in ohranjanja 
toplote, s tem naj bi kršila tudi evropske zveze 
za čim manjšo rabo energije. Stavbe brez 
fasade naj bi bile razlog, da Slovenija svojih 
okoljskih zavez ne bo dosegla. Takšnega 
argumenta ministrstva v Novi Sloveniji ne 
moremo sprejeti. Ob vseh besedah in obljubah, 
kako bo Vlada poenostavila postopke in 
zmanjšala birokratske ovire, takšnemu stališču 
ne moremo pritrditi. Sploh pa neizdelana 
zunanja fasada ne more biti bistvena zahteva za 
pridobitev uporabnega dovoljenja v trenutku 
vselitve v hišo, saj to ne pomeni, da je lastnik ne 
bo naredil takoj, ko mu bo to dopuščala 
denarnica. 
Predlog dopolnitve Gradbenega zakona bomo 
podprli. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

predsedujoča, kolegice poslanke in poslanci! 
 Tako kot na prejšnji redni seji se tudi 
tokrat ukvarjamo s predlogom zakona, ki želi 
poseči v Gradbeni zakon. Tako kot takrat, 
moram tudi danes poudariti, da v Stranki Alenke 
Bratušek ne podpiramo parcialnih rešitev in da 
se je treba zakonov, ki kličejo po prenovi iz več 
vidikov, lotiti celovito. In glede na dogajanje v 
zvezi s tem zakonom si moramo priznati, da je to 
eden takih.  
 Prejšnjikrat smo tako obravnavali 
predlog zakona, ki je skušal odpraviti 
problematičnost nekaterih določb, na katero so 
opozorili notarji. Tudi strokovna javnost je tista, 
ki zakonodajalcu očita, da zakonodajo iz 
področja graditve prevečkrat spreminja, tako 
namesto večje preglednosti vnaša zmedo. 
Težko torej spregledamo, da je kritikov veliko, 
toda tak način spreminjanja košček ali člen na 
enkrat nima smisla. Počakati bo treba evalvacijo 
gradbene zakonodaje, ki jo ministrstvo že 
pripravlja in v okviru katere bo dopolnilo in 
spremenilo zakon. Vsi vemo, da je v novembru 
prav na to temo opravilo spletno anketo. Upamo 
tudi, da bo ta anketa podala jasne odgovore na 
to, kje uporabnike zakona v praksi čevelj najbolj 
žuli, in tako ponudila dobre iztočnice za prenovo 
zakona. 

 Naj pa se dotaknem še samega 
predloga zakona, o katerem tokrat razpravljamo. 
Predlagatelj podaja oceno stanja na podlagi 
poročila Svetovne banke. Pri tem zavaja pri 
navajanju podatkov, saj primerja dolžino trajanja 
pridobivanja gradbenega dovoljenja za dva 
popolnoma neprimerljiva objekta. Poročilo 
navaja podatek dolžino trajanja postopka 247 
dni za gradnjo warehouse, torej skladišča knjig. 
Po mojih podatkih celo dvonadstropnega objekta 
površine tisoč 300 kvadratnih metrov. Objekt je 
tako požarno ogrožen. Tako skladišče v 
predlogu predlagatelja po nobenem kriteriju ni 
enostaven objekt in v nobenem pogledu ni 
primerljiv enodružinski hiši. Določba, o kateri pa 
teče beseda, je do določene mere na prvi 
pogled morda res neživljenjska in verjetno lahko 
vsi sočustvujemo s tistimi, ki jim finančno stanje 
resnično ne omogoča dokončanja hiše, bi se pa 
vanjo sicer lahko vselili. Neživljenjskosti določbe 
deloma pritrjuje tudi dejstvo, da je minister 
inšpekcijskim službam naročil, naj za 
enodružinske hiše brez uporabnega dovoljenja 
izdajajo zgolj opozorila, ne pa odločb o izvršbah, 
torej odločb o prenehanju uporabe. S slednjim 
se popolnoma strinjam. Sprašujem pa se hkrati, 
le kako bi reagirali javnost in mediji, če bi lokalne 
skupnosti po tekočem traku gradile 
nedokončane stanovanjske objekte, na primer 
brez izolacije, in v njih vselile družine. Kdo bi 
odgovarjal v primeru požara, vlage, pljučnih 
bolezni? Ali je pošteno, da je lahko tak objekt v 
prometu na enak način kot vsak drugi, ki ima 
izpeljane vse postopke skladno z dognanji 
stroke, ne da bi kupec za to vedel? Predlog SDS 
odpravlja zadnji dokument gradnje, ki 
vsakokratnemu lastniku zagotavlja prav to – 
dokazilo, da je objekt zgrajen skladno s predpisi. 
Prav tako je zavajajoč prikaz ureditev v drugih 
pravnih sistemih, na primer v Avstriji in Nemčiji, 
ter sklicevanje na delovanje inšpekcijskih služb. 
V teh državah črnograditeljstva, neskladne 
gradnje praktično ni ravno zaradi delovanja 
inšpekcijskih služb. 
 Zaradi vsega naštetega bi se bilo treba 
morebitnega spreminjanja ureditve lotiti zelo 
previdno. Gradbeni zakon konec koncev ni sam 
sebi namen, temveč ščiti javni interes in v skladu 
s tem zagotavlja varnost in zanesljivost objektov, 
ki morajo biti skladni s pravili stroke. In tudi ta ne 
obstaja le zato, da bi imeli samo še en dodaten 
snop pravil več. Že dejstvo, da nedokončane 
stavbe kazijo krajino, motijo sosede, je težko 
spregledati. Toliko bolj nemogoče pa je prezreti 
dejstvo, da ogrožajo varnost zdravja, življenje 
ljudi in so energetsko neučinkovite.  
 Kot rečeno, predloga zakona v 
Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek ne 
bomo podprli, smo pa prepričani, da si bo 
pristojno ministrstvo današnjo razpravo vzelo na 
znanje in bo konstruktivne predloge upoštevalo 
pri spremembah novega zakona. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
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 Kot zadnji bo stališče predstavil gospod 
Ivan Hršak v imenu Poslanske skupine Desus. 
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

predsedujoča. Spoštovani državni sekretar s 
sodelavcema, spoštovane kolegice in kolegi! 
 Nov Gradbeni zakon je začel veljati s 1. 
junijem letos. Pripravljavci zakona so imeli s 
prenovo gradbene zakonodaje in pripravo tako 
imenovanega gradbenega trojčka med drugim 
namen investitorje razbremeniti administrativnih 
bremen in omogočiti hitrejšo in krajšo pot do 
začetka gradnje. Ministrstvo je že ob prejšnjem 
predlogu novele Gradbenega zakona pojasnilo, 
da pripravljajo evalvacijo učinkov prenovljene 
gradbene zakonodaje, kar nas seveda veseli, in 
že nestrpno pričakujemo, kaj bo ta evalvacija 
pokazala, kajti po končani evalvaciji naj bi se 
predlagale spremembe Gradbenega zakona, kar 
je lepo in prav. Vseeno pa v tem času, ko bomo 
čakali na rezultate evalvacije in vladno novelo 
Gradbenega zakona, investitorji ne čakajo in 
seveda gradijo naprej. Poslanci pa se ta čas 
soočamo s poskusi delnih sprememb veljavnega 
zakona, ki so bolj ali manj upravičeni. 
 Ta novela Gradbenega zakona, ki je 
danes pred nami, je ena tistih, pri kateri se v 
naši poslanski skupini nagibamo k njeni podpori. 
O tem, ali bomo predlog podprli kot primeren za 
nadaljnjo obravnavo, se bomo odločili po 
končani razpravi, ko bomo prisluhnili soočenju 
argumentov predlagateljev in pristojnega 
ministrstva za ali proti predlagani rešitvi. Gre 
torej za predlog, da se enostanovanjske stavbe 
izvzamejo iz določbe o obvezni pridobitvi 
uporabnega dovoljenja. Veljavna zakonodaja 
namreč iz te obveze izvzema samo enostavne 
gradnje, enostanovanjska stavba pa ne spada 
več med enostavne gradnje. To pomeni, da je 
za bivanje v njej treba pridobiti uporabno 
dovoljenje. Pa poglejmo. Neka družina si je 
sama ali s pomočjo strokovnjakov postavila hišo 
zase, za svoje življenje. V to hišo je investirala 
ogromno denarja, časa in tudi živcev. Ko bi se 
končno lahko veselili življenja v njej, pa za to 
rabijo privolitev v obliki uporabnega dovoljenja, 
kar bo to družino še dodatno finančno 
obremenilo.  
 Res je, uporabno dovoljenje za 
enostanovanjske stavbe ni nobena novost v naši 
zakonodaji. Je pa res, da se tega dovoljenja 
zadnjih 6 let ni zahtevalo. Če imamo prave 
informacije, imajo menda tudi dandanes 
inšpektorji obvezno navodilo ministra, da naj za 
enostanovanjske hiše brez uporabnega 
dovoljenja izdajajo zgolj opozorila brez odločb o 
izvršbah. Vseeno pa se moramo zavedati, da je 
namen gradbenega zakona, da zagotavlja 
varnost in zanesljivost objektov, da so le-ti 
energetsko učinkoviti in da so skladni z 
urbanističnimi pravili. In ko poslušamo opozorila 
iz medijev in celo varuhinje človekovih pravic, 
lahko vidimo, da se je v zadnjih 6 letih, ko se 
uporabno dovoljenje za enostanovanjske stavbe 

ni zahtevalo, pojavljalo večje število zlorab, 
predvsem v smislu spreminjanja namembnosti 
takšnih stavb. Obenem pa je strokovna javnost 
opozarjala na pojav številnih neskladnih gradenj, 
kar je zakonodajalca vodilo k sprejetju odločitve, 
da je treba v Gradbenem zakonu ponovno 
uzakoniti zahtevo po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja pred začetkom uporabe 
enostanovanjskih stavb.  
 V naši poslanski skupni smo se torej 
znašli pred dilemo, kako ravnati. Nekako se bolj 
nagibamo k temu, da bi predlog novele, ki je 
danes pred nami, v prvi obravnavi podprli ob 
zagotovilu tako predlagatelja kot tudi Vlade, da 
se bo v drugi obravnavi predlog zakona dopolnil 
na način, da bi se v določbo 6. člena dodala 
obveza, da je treba uporabno dovoljenje za 
enostanovanjsko stavbo pridobiti, preden gre 
objekt na trg. Torej, preden gre v prodajo. Na tak 
način bomo zaščitili tudi tiste, ki bi se odločili za 
nakup take enostanovanjske hiše, pred tem, da 
bi kupili nevarno gradnjo in s tem ogrozili svoje 
zdravje, varnosti in življenje. Hkrati pa bodo k 
pridobitvi uporabnega dovoljenja prisiljeni tudi 
špekulanti, ki gradijo hiše kot po tekočem traku, 
pogosto zelo nekvalitetno, saj jim je edini cilj čim 
višji dobiček ob prodaji nepremičnine.  
 Kot sem že omenil na začetku, se 
bomo v Poslanski skupini Desus šele po končani 
razpravi odločili, ali bomo predlog zakona 
podprli kot primernega za nadaljnjo obravnavo 
ali ne. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Najprej dajem besedo predlagatelju 
gospodu Zvonku Černaču. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala za vse te 

prispevke.  
 Mislim, da je treba najprej razčistiti eno 
dilemo, ker mislim, da mnogi živite v zmoti. 
Danes je bilo večkrat rečeno, da gre v primeru 
uporabnega dovoljenja za upravni akt, s katerim 
država potrjuje, da so stavbe varne in da ni 
tveganja za zdravje in življenje ljudi. To ne drži. 
Tega uporabno dovoljenje ne potrjuje. Uporabno 
dovoljenje potrjuje, da je stavba zgrajena s 
projekti, tako kot je bila projektirana in 
priglašena za gradnjo. Samo to in nič več. In da 
so bili standardi, ki so bili priglašeni takrat, 
upoštevani. To je upravni akt. Sami s seboj ste v 
nasprotju, tudi državni sekretar, ko v isti sapi 
pove, da tako in tako ne gre za nič drugega kot 
za notifikacijo dokončanja gradnje in predložitev 
zahtevanih dokumentov, ki so že bili predloženo 
ob začetku gradnje ob pridobitvi gradbenega 
dovoljenja, in potem samo izjave tistih, ki so v 
tem postopku sodelovali. Se pravi, gre za 
birokracijo. Gre za administrativni akti, ki, 
oprostite, ne varuje nikogar. Kajti drugače mi 
povejte, koga je varoval objekt Kemis. Vsa 
uporabna okoljevarstvena dovoljenja je imel. Ne 
samo uporabna, tudi okoljevarstvena. Pa se 
nam je zgodil Kemis. Ob vseh teh papirjih – se 
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nam je. Koliko enodružinskih stanovanjskih hiš 
je bilo deležnih česa podobnega? Kakšna je 
zgorela zaradi neprimerne kurjave, inštalacij, 
ampak to se dogaja. Verjetno tista, ki je imela v 
preteklosti pridobljeno uporabno dovoljenje, ker 
so se standardi pač v zadnjih dvajsetih letih 
dvignili in spremenili in se gradi bolje in bolj 
kvalitetno.  
 Torej če razčistimo to dilemo, potem se 
lažje pogovarjamo tudi o vsebini. Gre za eno 
majhno, relativno majhno spremembo zakona, ki 
pa je za ljudi zelo pomembna. Ki pa je za ljudi 
zelo pomembna, ker odpravlja nek akt, ki tudi 
stroškovno pomeni bistveno obremenitev. Ta 
začasna zamrznitev, obvezno navodilo ministra 
inšpekcijam, ne pomeni za ljudi popolnoma nič. 
Oni bodo morali tako in tako pridobiti uporabno 
dovoljenje. Brez uporabnega dovoljenja ne 
morejo dobiti hišne številke, brez hišne številke 
se ne morejo prijaviti na naslovu, kjer živijo. 
Torej to obvezno navodilo ne rešuje popolnoma 
ničesar. Odlaga samo nek inšpekcijski postopek 
za neko nedoločeno obdobje in obremenjuje 
inšpekcijske službe tam, kjer bi morale energijo 
uporabiti za to, da sankcionirajo tisto, na kar je 
bilo opozorjeno, češ, novela 2012 je pa 
povzročila, da so lumpi to izkoristili in so pod 
gradbenim dovoljenjem za enostanovanjsko 
stavbo gradili večstanovanjske stavbe. Ni tega 
povzročila novela 2012. Enako se je dogajalo 
prej in enako se bo dogajalo v prihodnje. Če bi 
gradbena inšpekcija, kjer je na desetine 
zaposlenih, opravljala svoje delo na tem 
področju, in ne na teh nepotrebnih 
administrativnih postopkih, ki ne služijo ničemur, 
potem teh primerov ne bi bilo. Potem teh 
primerov ne bi bilo. Ta vaša navedba v mnenju 
Vlade govori o tem, da gradbena inšpekcija ne 
deluje. Ne deluje. Ne deluje tudi zaradi tega, ker 
se v veliki meri ukvarja z administrativno 
nepotrebnimi stvarmi. To ni problem te določbe.  
 Zgodovinsko gledano, smo videli v tem 
pregledu, manjka točka 10, obdobje 2012–2018, 
ko je bila ta stvar odpravljena, in po moji oceni je 
povzročila administrativno razbremenitev, 
seveda pa tudi omogočila posameznim 
špekulantom, da so mogoče to stvar izkoristili – 
ampak zato pa imamo inšpekcijske službe. Vi pa 
razpravljate na ta način, da bi zaradi enega 
špekulanta tisoč ljudi obremenili po 
nepotrebnem. Ker ne morem razumeti tega 
drugače. Če pogledam primerljivo ureditev v 
državah okrog nas, predvsem severno od nas, 
pa tudi zahodno, potem lahko ugotovim, da 
očitno vsi ti ljudje tam v Avstriji, na Poljskem, 
Češkem, v Italiji živijo v nevarnih objektih in jim 
grozno velika nevarnost preti, da se jim ne bo 
vse skupaj sesulo na glavo. Kajti Avstrija, ki ima 
to ureditev, kar se gradbene zakonodaje tiče, 
različno glede na posamezne dežele, ima 
recimo na avstrijskem Štajerskem priglasitev 
enostanovanjske novogradnje – oni imajo pojem 
majhna hiša – do 600 kvadratnih metrov 
površine in tri etaže ter priglasitev uporabe 
objekta, potem ko je ta objekt končan, in je 

zagotovljena pravna varnost, na drugi strani pa 
preprečena nepotrebna administracija v startu. 
Čehi nimajo gradbenega dovoljena za 
enostanovanjske hiše. Nimajo ga. In nimajo več 
uporabnega soglasja, samo priglasitve. V obeh 
primerih samo priglasitve. Italija, ki je ena izmed 
najbolj znanih administrativno-birokratskih držav, 
še posebej kar se tiče teh postopkov, je 
zakonodajo novelirala leta 2016, ko je uveljavila 
prijavo zaključka gradnje. Prijavo, notifikacijo. Se 
pravi, investitor priglasi, da je končal, s tem je 
zagotovljena pravna varnost investitorja in na 
drugi strani omogočen vpogled državi, da 
pogleda, kaj je počel tam, ali je naredil tako, kot 
je imel prijavljeno, ali ne. Nobenih številnih 
postopkov pred začetkom in po zaključku 
gradnje in predvsem nobenih silnih stroškov, ki 
seveda sledijo tem administrativnim postopkom.  
 Kajti morate se zavedati, da vse te 
določbe v zakonodaji niso problematične samo 
zaradi nepotrebne administracije, predvsem 
zaradi tega so problematične, predvsem zaradi 
tega, ker po nepotrebnem dražijo gradnje. In 
dražijo gradnje predvsem tistim ljudem, ki si pač 
na nek način pomagajo sami in gradijo počasi, 
tako kot jim sredstva pritekajo in kot si lahko 
pomagajo. Tisti vsi gradijo postopno, in ko 
pridejo do zaključka – poglejte, jaz sem 
prepričan, da bi vsi rade volje najprej fasado 
naredili, ko bi bajto postavili, predno inštalacije, 
predno omete, predno tlake, pa tega ne 
naredijo, ker se želijo nekateri iz takih ali 
drugačnih razlogov čim prej vseliti v objekt, ali 
da spraznijo stanovanje, ki so ga prodali zaradi 
tega, da so lahko sploh gradili, ali iz drugih 
razlogov.  
 Tako da … Kako bi rekel? Malo več te 
empatije bi bilo treba pri razmišljanju o 
predlagani spremembi, malo več človeškosti, 
malo več izhajanja iz realnosti, ne iz virtualnosti. 
Ne živijo vsi v virtualnem svetu. Ljudje živijo 
realno na teh z obema nogama in tako tudi 
urejajo svoje življenje in jih vsaka taka stvar 
seveda dodatno prizadene. Še posebej, če ni 
argumentov v tem, na kar se sklicujejo nekateri, 
v tehnični brezhibnosti, v zagotavljanju varnosti 
prebivanja in tako naprej. Nemčija, ki ima tudi to 
pristojnost, kar se gradbene zakonodaje tiče, 
prepuščeno posameznim deželam, ima v eni 
izmed teh dežel predvideno, da uporabnega 
dovoljenja ni. Poljska je nekaj podobnega kot 
Češka, ni gradbenega dovoljenja za 
enostanovanjske hiše in ni uporabnega 
dovoljenja, so priglasitve. Se pravi, vse te države 
verjamem, da izhajajo iz tega, da pri zakonodaji, 
pri regulativi predpišejo tisto, kar zagotavlja neke 
minimalne standarde na tem področju, in da po 
nepotrebnem ne otežujejo življenja ljudem in da 
po nepotrebnem ne povzročajo stroška ljudem. 
Verjetno da če so vsi ti, ki imajo dolgoletno 
tradicijo na tem področju, pa še na številnih 
drugih, uspeli urediti zakonodajo na tak način, 
da je uporabna in da na drugi strani zagotavlja 
varnostne standarde, potem mislim, da bi morali 
biti sposobni tudi mi to narediti. Ne nazadnje tudi 
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zaradi tega, ker smo tako ureditev do 31. 5. že 
imeli.  
 Potem je pa zanimiva ta trditev, da je 
novi minister že kmalu po nastopu naročil 
evalvacijo nove zakonodaje. 1. junija je začela 
veljati, ljudje božji – in že evalvacija. Ampak to 
še razumem. Ampak potem nadaljevanje večine 
vas: in na osnovi te evalvacije bodo predlagane 
potrebne spremembe. Kako pa vemo, da je 
zakonodaja potrebna sprememb, če je dobra? 
Če trdite, da je okej? Bila je sprejeta nedavno, s 
1. 6. je začela veljati, zdaj se dela evalvacija in 
že vnaprej vemo, da jo bomo morali spremeniti. 
Spremenili jo bomo verjetno, če ni dobra. Če je 
dobra, je verjetno ne bomo spreminjali – ali je 
temu tako? Uvodoma sem v stališču korektno 
povedal, da so nekatere rešitve v zakonodaji, o 
Gradbenem zakonu zdaj govorimo, ki je začel 
veljati 1. junija, dobre. Recimo priglasitev je 
dobra rešitev, da se omogoča večja kontrola. So 
pa tudi slabe. In ena izmed teh slabih je ravno 
ta, kjer v vsebinskem smislu zagotavljanje večje 
pravne varnosti graditelja, investitorja ne pomeni 
ničesar, pomeni samo dodatne stroške, 
zagotavlja dodatno delo nekim projektantom, 
inženirjem in še komu in pomeni za državo 
dodatno breme, in za njene uslužbence. Tako 
da me ti argumenti, da nismo za parcialne 
spremembe, smo za sistemsko spremembo, ne 
prepričajo, ker če je težava že pri eni taki 
minorni zadevi, koliko več težav bo takrat, ko bo 
treba spremeniti bistveno več stvari.  
 Z našo novelo – to je ta mantra levice, 
ki jo stalno ponavljate pri vsakem zakonu, na eni 
strani ste govorili o tem, »ne podpiramo prodaje 
Nove LB«, zdaj podpirate Vlado, ki to prodajo 
izvaja. Pa je prav, da se prodaja izvaja, da se ne 
bomo narobe razumeli, ampak vi ste bili tisti, ki 
ste podpirali tajkunsko banko, češ da je to 
katastrofa za ljudi. Ni. Bila je katastrofa, da se je 
toliko rabot zgodilo v njej. Mantra o tem, da zdaj 
s to novelo pa mi razbremenjujemo kapital, se 
pravi predvsem tiste, ki gradijo za trg – lepo vas 
prosim. Če je tu problem, potem naj tukaj 
odgovorim tudi predstavniku Poslanske skupine 
Desus, ki je omenil, da so v nadaljevanju, če bo 
zelena luč za ta zakon, pripravljeni razmisliti o 
podpori. Naj mu povem, da nimamo nobenih 
problemov s tem, da se ohrani uporabno 
dovoljenje v primeru, ko gre za gradnjo za trg. 
Ker že zdaj piše, da investitor pa lahko dobi 
uporabno dovoljenje, če ga sam zahteva. In to je 
en tak primer. Verjamem, da bo v takem primeru 
investitor, ki gradi za trg, to dovoljenje zahteval, 
ker bo od njega to zahtevala, predpostavljam, 
banka, da bo lahko servisiral to gradnjo do 
konca in potem sprostil do konca kreditno linijo. 
Ampak ni noben problem tega zapisati– če je tu 
problem. Ne. Ne govorimo o nobenem kapitalu, 
nobenih špekulantih, o nobenem tem, govorimo 
o teh primerih, o katerih je bilo poročano jeseni 
letos. Družina se ne more vseliti. Prodala je 
stanovanje, ne more se vseliti, ker nima 
uporabnega dovoljenja. O teh primerih 
govorimo. Pa o tem: zaradi novega zakona se je 

prodaja nekaterih nepremičnin ustavila. Se 
pravi, dela se škoda. O teh primerih govorimo.  
 Te zadeve mislim, da je prav, da jih čim 
prej uredimo. Tako da glede tega predloga, še 
enkrat, nimamo problemov. Če bo zakon prestal 
to obravnavo – kar dvomim glede na stališča, ki 
so bila izražena danes – potem nimamo 
problema dopolniti v tem smislu, da je v primeru 
gradnje enostanovanjskih objektov za trg ta 
priglasitev zaključka gradnje, uporabno 
dovoljenje, potrebna. Naj spomnim Poslansko 
skupino Desus, da so 2012 novelo tega zakona 
podprli, in v tej noveli 2012 je bila ta določba 
točno enaka, kot jo obravnavamo danes. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa predlagatelju.  
 S tem smo tudi začeli splošno razpravo 
poslank in poslancev o predlogu zakona. Prvi se 
je k besedi prijavil predstavnik Vlade gospod 
Prijon.  
 Izvolite. 
 
ALEŠ PRIJON: Spoštovane poslanke in 

poslanci! 
 Rad bi mogoče samo pojasnil nekaj 
dilem oziroma vprašanj, ki so bili izpostavljeni v 
teh začetnih predstavitvah. Gospod Černač iz 
Slovenske demokratske stranke je omenil 
kazalnike Svetovne banke. Na to so se že drugi 
razpravljavci odzvali in pojasnili, da se zadeva 
nanaša na drugo obdobje in drug tip objekta, 
zato tukaj ne bi nič več dodajal. Opozoril je, da 
gre za dodatno administrativno oviro plus 
stroške pri teh uporabnih dovoljenjih. Tukaj bi 
moral pač opozoriti na to, da se s tem novim 
zakonom, ki je začel veljati 1. 6., ravno te 
administrativne ovire in stroški zelo manjšajo 
tudi za enostanovanjske hiše, zato ker je edina 
zahteva pri uporabnem dovoljenju, da po 
končani gradnji investitor dostavi upravni enoti to 
dokumentacijo z izjavami odgovornega 
nadzornika in odgovornega vodje projekta, kar je 
itak že pri sami gradnji moral narediti. Ker brez 
projekta za izvedbo ni mogel graditi in seveda 
nekdo mora tudi kvaliteto te gradnje nadzirati. 
Tako da to je bilo že pri sami gradnji vse 
izvedeno in potem je dolžen samo še to dostaviti 
upravni enoti in upravna enota tukaj izda 
uporabno dovoljenje brez dodatnih stroškov in 
brez tehničnega pregleda, ki je bil tudi za te 
objekte s tem novim zakonom ukinjen. 
 Pri tem bi opozoril na to, da gre pri tej 
zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja 
predvsem za varnost. Gre seveda tudi za 
uporabnost samega objekta, ampak predvsem 
za varnost, zato ker uporabno dovoljenje 
zagotavlja, da je bil objekt res narejen skladno z 
načrti. Gradbeno dovoljenje samo po sebi tega 
še ne zagotavlja. Gradbeno dovoljenje – vemo, 
da je z novim zakonom gradbeno dovoljenje 
vsebinsko nekaj podobnega, kot je bilo prej 
lokacijsko dovoljenje, to pomeni, ukvarja se 
samo z lokacijskimi pogoji gradnje. Izdaja 
gradbenega dovoljenja pomeni samo to, da vi 
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lahko na tisti parceli gradite približno tak in tak 
objekt. Tega, da ga boste res zgradili in da bo 
tudi res zgrajen tako, kot mora biti, pa gradbeno 
dovoljenje ne zagotavlja. To zagotavlja šele 
uporabno dovoljenje. Ker zato da objekt sploh 
zgradite, je treba narediti projekt za izvedbo. V 
projektu za izvedbo pa je treba upoštevati vse 
tiste temeljne zahteve projektirane gradnje, kot 
jih predvideva zakon, in to so vse zahteve o 
sami uporabnosti in tudi varnosti objekta. To je 
zelo pomembno, ker gospod Černač je rekel, da 
je uporabno dovoljenje samo upravni akt, da ne 
potrjuje, da je objekt, da so stavbe res varne. V 
resnici uporabno dovoljenje to potrjuje, ker samo 
gradbeno dovoljenje seveda ni dovolj. 
 Potem je bilo v razpravi navedenih 
nekaj primerov v smislu, da v Evropski uniji 
obstaja drugačna praksa, da uporabno 
dovoljenje ni potrebno. Tukaj bi rad opozoril, da 
se v vseh teh primerih, ki so bili navedeni, to 
pomeni Poljska s priglasitvijo del, Avstrija s 
priglasitvijo, Italija s prijavo zaključka gradnje in 
tako naprej, zadeve imenujejo drugače, ampak v 
resnici gre za isto zadevo, kot je pri nas 
uporabno dovoljenje. Oni morajo po končani 
gradnji ravno tako priložiti vso dokumentacijo in 
vsa dokazila, da je objekt res zgrajen skladno z 
vsemi predpisi, in to nekako dovoli uporabo tega 
objekta. Tako da je sam postopek praktično 
enak kot pri nas, samo imenuje se drugače. Dve 
državi v Evropi, ena niti ni v Evropski uniji, to 
pomeni Švica in Nemčija, imata pa res drugačen 
sistem, zaradi tega ker je tam zelo razvita 
inšpekcija in oni smatrajo, da ljudem na kraj 
pameti ne pride, da bi gradili kakorkoli drugače, 
kot je s predpisi in z dokumentacijo predpisano. 
Tako da oni so edini v Evropski uniji, ki imajo 
tukaj drugačen način. To pomeni, ne zahtevajo 
uporabnih dovoljenj, ampak naj bi to funkcijo 
nadzora opravljala inšpekcija. 
 Tukaj bi se zdaj mogoče samo še 
referiral na to: obvezno navodila inšpekciji, ki ga 
je izdal minister za okolje in prostor. To obvezno 
navodilo je bilo namenjeno zgolj situaciji, ko ni 
bila zaključena fasada, ne pa če recimo ne bi 
bile še kakšne druge bistvene zahteve 
izpolnjene v smislu varnosti objekta. Zato ker to, 
da objekt nima fasade, seveda ne pomeni, da 
objekt ni varen, ne izpolnjuje določenih zahtev, 
ki bi jih moral izpolnjevati, ampak samo zaradi 
tega dejstva postane lahko šele čez čas 
nevaren, ko pride pač do nekih poškodb recimo 
te nosilne konstrukcije. To navodilo je imelo 
izključno namen, da se olajšajo neke socialne 
stiske ljudi, ki v konkretnih primerih pač ne 
morejo sestaviti te svoje finančne zgodbe, da bi 
v normalnem roku to stavbo lahko zaključili. Se 
pa seveda smatra in se tudi od njih pričakuje, da 
bodo to, čim bodo zmožni, tudi naredili. Tako da 
to navodilo se nanaša izključno na fasadno 
oblogo, ne pa na vse ostale zahteve, ki jih mora 
objekt tudi izpolnjevati, in to so predvsem 
zahteve, ki se nanašajo na varnost. Ker vedeti je 
treba, da če elektroinštalacije niso pravilno 
izvedene, lahko nekdo zaradi tega umre, če niso 

strojne inštalacije izvedene pravilno, lahko 
nekdo umre. Imeli smo primer v Sloveniji, ko so 
ljudje umirali zaradi ogljikovega monoksida. 
Tega si ne smemo dovoliti in tukaj je seveda 
dolžnost države, da te situacije prepreči. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 K besedi se je ponovno prijavil 
predlagatelj gospod Zvonko Černač. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Mislim, da ste mi 

v bistvenih zadevah pritrdili, glede tistih, kjer ste 
pa sami s sabo v nasprotju, pa mi dovolite, da 
vam preberem mnenje Vade. Domnevam, da je 
bilo v vaših službah pisano. Tukaj v tem mnenju 
piše takole: »Medtem ko je bil do sedaj obvezen 
tehnični pregled in ugotovitveni postopek, novi 
Gradbeni zakon postopek pridobitve 
uporabnega dovoljenja poenostavlja tako, da se 
v primeru vseh objektov, razen zahtevnih 
objektov in objektov z vplivi na okolje, uporabno 
dovoljenje izda na podlagi same dokumentacije. 
Po svoji vsebini gre torej pri izdaji uporabnega 
dovoljenja zgolj za notifikacijo dokončanja 
gradnje in predložitev zahtevanih dokumentov«. 
Kje je tukaj vsebina?  
 Glede držav okrog nas … Poljska: 
»Uporabnega dovoljenja ni treba pridobiti za vse 
objekte, temveč samo za tiste, za katere je treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje in so posebej 
našteti.« V zakonu stanovanjske hiše ne 
spadajo med te objekte. »Obvestilo je treba pri 
pristojnem nadzornem organu s področja 
gradbeništva vložiti najmanj 14 dni pred 
nameravanim začetkom uporabe. V tem času 
lahko navedeni organ ugotovi, da obstajajo ovire 
za uporabo zgradbe, in izda ustrezen akt. Če pa 
tega ne stori, velja tiha privolitev«. Torej, zgodba 
je obrnjena. Ljudje niso po nepotrebnem 
obremenjeni, ne vsi. Ne vsi. Pri nas je pa 
zgodba ravno obratna – obremenjujemo vse 
tiste, ki so, in teh je 90 % ali pa 98, zgradili vse 
tako, kot je treba, zaradi tega ker iščemo tista 2 
% ali 3 %. Nemčija, ste povedali sami – 
uporabnega dovoljenja nemška gradbena 
zakonodaja ne predpisuje. Preverjanje 
skladnosti vršijo pristojni lokalni organi in 
pooblaščeni nadzorniki. In tako je prav. Tako je 
prav. Ne da se ljudi po nepotrebnem 
obremenjuje z nepotrebnimi administrativnimi 
postopki in se jim preprečuje normalna raba 
objektov, za katero so se nekateri odrekali celo 
življenje. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj pa nadaljujemo s splošno 
razpravo.  
 Prvi ima besedo gospod Robert Pavšič, 
pripravi pa naj se Jožef Horvat. 
 Izvolite. 
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ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoča, za besedo. 
 Pri tem predlogu bo zdajle težko tehtati, 
kaj bi prinesel dobrega, kaj bi prinesel slabega. 
Dejansko je ovira, da se nekdo vseli v 
stanovanje oziroma v hišo, ki si jo je težko 
prigradil, uporabno dovoljenje pa ga ovira pri 
tem, ker nima fasade, mogoče malce 
neživljenjska. Po drugi strani pa ravno to 
preprečuje razne malverzacije na 
nepremičninskem trgu. Dejansko uporabno 
dovoljenje ne zagotavlja, da je stavba varna, 
zagotavlja pa neko pravno varnost, pravno 
varnost za investitorja. Če je to vse v isti osebi, 
da je izvajalec, investitor ena oseba, potem 
dejansko teh zagotovil ne potrebuje. Velikokrat 
pa ljudje ne znajo sami narediti cele hiše, takrat 
pa rabijo – dejansko rabijo v vsakem primeru – 
projektanta, ki pripravi vso dokumentacijo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, in potrebujejo 
tudi izvajalca. Če sem jaz pravilno razumel ta 
zakon, morajo za pridobitev uporabnega 
dovoljenja vsi trije dati izjave na upravno enoto 
in za te izjave in te podpise jamčijo tako 
kazensko kot tudi odškodninsko. To pa je 
pravna varnost za nekoga, ki je svoje življenjske 
prihranke dal v izgradnjo svoje hiše.  
 Lahko je to poimenovano tudi kot 
birokratska ovira, ampak ta ovira po mojem 
prinese več, kot odnese. Mogoče bi bilo 
smiselno razmišljati v kakšni drugi smeri pa 
kakšno izjemo zagotoviti ne samo za prodajo, 
kot ste prejle omenili, kolega, ampak tudi v 
kakšnih drugih primerih, da bi čim več teh 
anomalij lahko preprečili. Saj pravim, verjamem, 
da je veliko takšnih, ki jim takšen postopek 
prinese stisko. Po drugi strani pa ravno ta 
varovalka prinese veliko tistim, ki stanovanjske 
hiše kupujejo na trgu ali pa jo dajo nekomu, da 
jim izvede, v zaupanju v ta sistem. Saj sami 
vemo, da na nepremičninskem področju v 
Sloveniji nismo ravno perle, imamo črnih gradenj 
ogromno, inšpektorjev je premalo, inšpekcije so 
velikokrat tudi neučinkovite. Zato bi bilo treba 
prevetriti ne samo zakon o gradnji, ampak 
celoten sistem. In mislim, da se minister – kar 
smo bili, odbor za infrastrukturo je bil nazadnje 
pri njem na obisku na predstavitvi – teh zadev in 
teh vprašanj dobro zaveda, tudi je navedel, da 
so čas za pridobitev gradbenega dovoljenja 
skrajšali z 220 oziroma 217 na 90 dni, tako da ta 
birokracija se zmanjšuje. Zdaj če je ovira do 
uporabnega dovoljenja samo teh nekaj izjav, je 
to zame vsekakor premalo. Premalo zato, ker 
prinese več nevarnosti, kot bi prineslo koristi. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Besedo ima najprej predlagatelj, potem 
pa gospod Horvat. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Najprej glede 

tega, da je varnost za investitorja večja, če je 

neprimerne izvajalce izbral. Ta argument ne 
vzdrži, ker ti isti bodo podpisali izjavo, da je vse 
okej, enako nadzorniki. Tako da tukaj varnost ni 
nič večja. Kar se pa drugega dela tiče, zdaj Lista 
Marjana Šarca ne podpira tega zakona, tako da 
ne bo dobil zelene luči, če pa bi dobil zeleno luč, 
če bi bilo stališče podobno, kot je stališče 
Desusa, potem sem pa jaz javno povedal danes 
že dvakrat, in povem še enkrat, da v takem 
primeru pa razumemo te pomisleke in jih 
sprejemamo in predlagamo, da se ta člen 
spremeni tako, da ostane, da ni potrebna 
pridobitev uporabnega dovoljenja v primerih, ko 
investitor uporablja hišo za lastne potrebe. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj pa ima res besedo gospod 
Horvat, pripravi pa naj se gospod Boris 
Doblekar. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Spoštovani gospod državni 
sekretar, drage kolegice in kolegi! 
 Mislim, da po eni konstruktivni, 
razumljivi razpravi bi mi lahko prišli do nekih 
zbliževanj, da bi zakon v prvem branju spustili v 
drugo branje in potem tam poskušali poiskati 
nek skupni imenovalec. Danes reči ne temu 
predlogu zakona, ker je parcialna rešitev, okej, 
razumem, seveda je parcialna, ampak danes 
reči ne življenjski rešitvi, ki jo imamo na mizi, 
tega pa ne razumem. In tisti, ki hodimo po 
terenu, ki smo terenski med vikendom, takrat ko 
smo pač doma, se seveda srečujemo z 
natančno temi problemi. Ljudje prihajajo k nam, 
še več, zaposleni na upravnih enotah prihajajo k 
nam in nas prosijo za razlago. Mi razlage ne 
znamo, ne vemo dati, ker je tako komplicirana. 
Res je, okej, zakon velja pol leta, približno, 
ampak problemi so tukaj.  
 O tem pišejo tudi mediji, vsaj tisti, ki jih 
jaz še posebej spremljam na vzhodnem delu 
Slovenije, pa zdaj žal ne smem delati reklame za 
nobenega – jih je pa nekaj. Jih je pa nekaj. Eden 
takšnih naslovov septembra: »Neživljenjski 
Gradbeni zakon: Vselitev v hišo šele, ko ima 
fasado. Po novi gradbeni zakonodaji vselitev v 
nedokončano hišo brez fasade ni dovoljena. 
Družina …« Zdaj pa se moramo postaviti in si 
odgovoriti na vprašanje, za koga mi pišemo in 
sprejemamo zakonodajo. Za ljudi? Ja, za ljudi. 
In tukaj zdaj: »Družina, ki se je želela seliti v 
svojo nedokončano hišo, je naletela na 
nepričakovano oviro, ki ji to preprečuje in zaradi 
katere se je zdaj znašla v veliki stiski,« v stiski 
se je znašla, »saj se mora izseliti iz prodanega 
stanovanja.« Ja seveda, saj so tudi finance 
izjemno ali pa najpomembnejše vprašanje, ko 
začneš graditi hišo, ali ne? Ne vem, kdo ima v 
Sloveniji pol milijona v žepu ali pa 300 tisoč, 
recimo, za neko enodružinsko hišo na podeželju 
in da se pogodi na ključ, vmes pa mu recimo 
otroci ravno morajo iti v šolo, v nek seveda drug 
šolski okoliš. Ali si predstavljate, kaj vse to za 
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sabo potegne? »Po novi gradbeni zakonodaji 
vselitev v nedokončano hišo brez fasade ni 
dovoljena, a zanjo zdaj nimajo denarja.« Ali vam 
je to kaj znano? Se vseliš, komaj čakaš, da se 
vseliš, prodaš stanovanje, da pokriješ 
novogradnjo, in se vseliš, pa rečeš: »Ja, okej, 
saj bom malo več kurjave pokuril, ker pač ni 
fasade, je toplotna izolacija s tem nekoliko 
slabša,« ampak se vseliš, ker je to tvoj življenjski 
cilj. Človek gradi enkrat ali pa nobenkrat, 
običajno.  
 »Gradbeni zakon, ki se je začel 
uporabljati s 1. junijem letos, sicer nikjer ne 
govori o fasadi, določa pa, da je treba uporabno 
dovoljenje zdaj pridobiti tudi za enostanovanjski 
objekt.« Nimam nič s tem težav, da je treba 
dobiti uporabno dovoljenje. In to, da ne pozabim, 
jaz vseeno kot opoziciji poslanec gojim veliko 
upanja do Ministrstva za okolje in prostor, ne 
nazadnje je bil prav državni sekretar gospod 
Aleš Prijon, če se ne motim, predsednik 
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, kar 
pomeni, da ima veliko izkušenj s tem, o čemer 
govorimo, in želim, pričakujem, da bo te izkušnje 
prelil v novelo Gradbenega zakona, ki je krvavo 
potrebna. »Gradbeni zakon, ki se je začel 
uporabljati s 1. junijem letos, sicer nikjer ne 
govori o fasadi, določa pa, da je treba uporabno 
dovoljenje zdaj pridobiti tudi za enostanovanjski 
objekt,« zelo pomembno, zato sem to ponovil. 
»A tega upravna enota ne more izdati za 
nedokončani objekt.« Citiram navedbo ene od 
upravnih enot, je ne bom izdal, ker veste, 
sankcije so hitro tukaj: »Če objekt nima 
izvedene fasade, ne moremo šteti, da so dela na 
objektu končana, saj v tem primeru niso 
izpolnjene vse bistvene zahteve (15. člen 
Gradbenega zakona), predvsem zaščita pred 
hrupom ter varčevanje z energijo, ohranjanje 
toplote in raba obnovljivih virov energije.« Tako 
so povedali na eni od upravnih enot.  
 »Brez hišne številke ni prebivališča,« in 
to je zdaj vezano seveda tudi na vpis otrok v 
neko osnovno šolo. »Brez uporabnega 
dovoljenja pa tudi ni mogoče dobiti hišne 
številke, kar spet pomeni, da na neobstoječem 
naslovu ni možna prijava prebivališča in ne 
urejanje komunalnih zadev. Na prvi pogled 
pametna zahteva zakona glede varčevanja z 
energijo se torej v veriženju zahtev sprevrže v 
neživljenjskost,« gospe in gospodje, 
neživljenjskost, »zaradi katere je zdaj marsikdo 
potisnjen v kot.« Torej mi poslanci, tisti, ki so 
pritisnili za zakon, pa itak na splošno 
zakonodajalec Državni zbor je marsikoga potisnil 
v kot. Ali je to naš cilj? Še posebej v okolju, kjer 
se je izvedba fasade običajno puščala za čas, 
ko si družina nekoliko finančno opomore od 
gradnje. Ali se vam to sliši življenjsko? Ja, zelo 
življenjsko. Sam lahko na dolgo o tem govorim. 
»Reševanje z iskanjem špranj v zakonu je zdaj 
marsikomu edina možnost, in ena takšnih je, 
izda…« uh, to pa ne vem, če lahko govorim, 
ampak najbrž ja, »ena takšnih je izdaja 

uporabnega dovoljenja samo za del objekta, če 
ta predstavlja funkcionalno celoto.«  
 In še in še, gospe in gospodje, pa mi je 
zmanjkalo časa. Dajmo, odprimo vrata tej 
življenjski rešitvi in ne glejmo, ali je zdaj to 
parcialna ali sistemska rešitev, gotovo je 
življenjska.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Boris 
Doblekar, pripravi naj se dr. Franc Trček.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav 
vsem skupaj!  
 Pred nami je torej sprememba 
Gradbenega zakona, ki je sicer v veljavi od 
junija meseca letošnjega leta. V Slovenski 
demokratski stranki smo ocenili na željo, na 
pobude ljudi, na željo terena, na željo tistih, ki 
gradijo hiše, in tistih, ki so jih že gradili in imajo 
in bodo imeli tudi v bodoče težave zaradi 
pridobivanja uporabnega dovoljenja … 
Predlagali smo oziroma bomo verjetno še tudi v 
bodoče, čeprav je naša opozicijska vloga bolj 
kot ne zgolj nadzor, ampak kljub temu se 
trudimo in želimo po vseh svojih močeh 
pomagati državljankam in državljanom. Po 
našem mislimo tudi, da lahko pomagamo tudi 
koaliciji, Vladi, skratka naša pomoč je bržkone 
dobrodošla, ampak vedno znova naletimo na 
odpor in vsak naš predlog, ki je predlagan, pa 
naj bo še tako dober, nekako naleti na odpor in 
na to, da ne dobi podpore v Državnem zboru 
med vami, spoštovane poslanke in poslanci. 
Seveda ste predlagali in smo dvignili minimalne 
plače pa socialne prejemke pa tako naprej, 
skratka, veliko je polnih ust tega, da moramo 
pomagati manj plačanim delavcem, da moramo 
dvigniti različne stvari zaradi pomanjkanja 
denarja, po drugi strani pa, ko mi predlagamo 
kakšno spremembo zakonodaje, ki bi pocenila 
življenje tem ljudem, predvsem malim ljudem, pa 
naletimo na odpor. Kaj ti pomaga dvig 
minimalne plače in raznoraznih transferjev in 
socialnih prejemkov, če po drugi strani 
ožemamo ljudi na vsakem koraku?  
 Pri tej spremembi Gradbenega zakona, 
ki je po našem mnenju zelo potrebna 
sprememba in tudi zelo življenjska in si jo ljudje 
tudi želijo, gre torej za spremembo za 
pridobivanje uporabnega dovoljenja. Ljudje se 
trudijo in gradijo enostanovanjske stavbe, ki niso 
poceni. Ne morejo si vsi privoščiti graditi dragih 
stavb z dragimi izvajalci in tako naprej, in hiše, 
narejene na ključ, ampak se tukaj gradi 
postopoma. Hiša se začne postopoma graditi, 
ljudje imajo neke prihranke, večina se jih tudi 
zakreditira in gredo postopoma v to gradnjo in 
komaj čakajo, da pridejo do neke faze pri tej 
gradnji, ko se lahko vselijo; predvsem mlade 
družine. Predvsem gre za mlade družine. Želijo 
si čimprejšnje vselitve v svojo hišo. Dostikrat je 



                                                                                                                          

  60  

slišati, da pa ljudje ne znajo graditi, da ne vedo, 
kako se gradi, in tako naprej, da ne upoštevajo, 
torej ne gradijo v skladu z gradbenim 
dovoljenjem in tako naprej. Mislim, da so to neke 
pavšalne ocene, leta in leta, desetletja, stoletja, 
tisočletja se gradijo stanovanja in hiše in jaz 
mislim, da je tukaj tako malo ponižujoče, da bi 
lahko rekli, da pa ljudje ne znajo graditi hiš in da 
moramo zato uvajati neke restriktivne ukrepe in 
nonstop spreminjati neko zakonodajo, ki ni 
drugega kot dodatna birokratizacija in 
administrativne ovire.  
 Že tako imajo ljudje, predvsem mlade 
družine, veliko težav sploh pri samem začetku, 
kadar bi želeli graditi doma, predvsem po 
podeželju, na kmetijah, na svojih domačijah, kjer 
so zrasli gor, da ne gremo s tistim tempom 
oziroma s tistim načinom v bivši Jugi, ko smo 
selili oziroma nekako prisilili ali pa bi rekel 
skorajda nasilno ljudi spravljali v mesta – ljudje 
bi ostali doma na podeželju in doma tudi gradili. 
In mnogo mnogo zapletov imajo, da sploh 
pridejo do površin, ki bodo zazidljive. Tukaj so 
dolgotrajni postopki pri sprejemanju občinskih 
prostorskih načrtov in potem z dejanjem 
soglasodajalcev in tako naprej. Vemo tudi, da 
imamo 17 postopkov za pridobitev ustreznih 
dovoljenj za graditev objektov. 17 postopkov. In 
pa da je povprečen čas za pridobitev vseh 
dovoljenj 247 dni. To je zelo pomemben 
podatek.  
 Kar se tiče te samogradnje in vselitve 
čim prej, mislim, da je ta pridobitev uporabnega 
dovoljenja velika ovira in s tem seveda ljudem 
ne pomagamo. Zdaj bodo ljudje do zadnje 
podrobnosti, zadnje malenkosti zgradili tista 
svoja stanovanja na kredit in čakali, da se bodo 
lahko vselili, da jim bo lahko nekdo izdal to 
uporabno dovoljenje. Poznam nekaj primerov še 
od prej. Tukaj ste tudi, je Vlada navedla v 
svojem odgovoru v obrazložitvi celo zgodovino, 
kako so ti postopki potekali, kako je bila urejena 
zakonodaja. In ste začeli tam daleč oziroma 
nekje v Federativni ljudski republiki Jugoslaviji in 
šli skozi Socialistično republiko Slovenijo in tako 
naprej in prišli do današnjih dni. Mislim, da bi se 
morali bolj opreti na prihodnost pa biti bolj 
življenjski, ne, kaj je bilo pa kako je bilo, to nas, 
mislim da, več ne zanima. Dajmo delati sodobne 
zakone, zakone po meri ljudi, predvsem po meri 
malih ljudi in tistih, ki si zelo težko sploh 
privoščijo kakršnokoli gradnjo.  
 V pojasnilu navajate, zakaj Vlada tega 
ne bo podprla, čeprav moram reči, kot so že tudi 
nekateri omenili, da se minister Leben trudi na 
vse načine, da bi pripravil dobro zakonodajo na 
različnih področjih, med drugim tudi na tem 
gradbenem, za kar ga je treba tudi pohvaliti, mu 
izrekam tudi s tega mesta pohvalo. Ampak kljub 
temu, ta zakon je bil sprejet sicer junija in 
potreben je že mnogih popravkov, tudi sami ste 
rekli, da ga bo treba popravljati, da ni v redu. 
Predvsem bi se naslonil tudi na to razlago 
Vlade, da je s tem, ko je bilo leta 2012 ukinjeno 
uporabno dovoljenje, ogrožena varnost zdravja 

in življenja ljudi. Mislim, jaz ne poznam 
nobenega primera ali pa ga nisem slišal, da bi 
zaradi tega bilo ogroženo zdravje in življenje 
ljudi oziroma ne vem, kako, kateri so ti primeri. 
Ljudje zgradijo, se vselijo in živijo. In tudi sami 
odgovarjajo. In primer iz ostalih držav po Evropi, 
ki ga je že tudi v imenu predlagatelja kolega 
Černač povedal, predvsem je povedal tudi 
državni sekretar, navedel primer Švice in 
Nemčije in dejal, da pač graditeljem na kraj 
pameti ne pride, da bi delali v nasprotju z 
gradbenim dovoljenjem, da bi bilo neskladno. 
Seveda imajo inšpekcijske službe, tudi mi jih 
imamo, pa pojdimo po tej poti. Zakaj bi morali 
zaradi tistega procenta, dveh, treh procentov 
ljudi, ki so že do zdaj morda izkoriščali in gradili 
na črno oziroma v neskladju z zakonodajo, z 
gradbenim dovoljenjem, vsi trpeti? Mislim, da ta 
sistem čebovanja iz bivše Juge, ko so bili vsi 
štrafani, cela četa zaradi enega – mislim, da to 
ni potrebno v letu 2018.  
 Morda bi tukaj omenil še to, da če 
država, ministrstvo, Vlada želi, da ljudje gradijo v 
skladu z … Oziroma to vsi želimo, ampak če 
želite to še oplemenititi, še bolj poudariti in ljudi 
nekako navaditi, prepričati – ker so mnogi še iz 
prejšnjih časov navajeni, da so lahko gradili 
malo tako, malo tako, pa smo malo počakali, pa 
je bilo na črno narejeno pa še zdaj notri živijo, 
mogoče 10, 15, 20, 30 let v teh stavbah, 
zgradbah, prizidkih, garažah, ne vem, kje – dajte 
o tem javno tudi obveščati ljudi, državljanke, 
državljane. Ne vem, po televiziji gledamo 
reklame o rdečem mesu, o prepovedi pitja 
alkoholnih pijač, o škodljivosti sladkih pijač in 
tako naprej, vse to financira Vlada oziroma vse 
te reklame gredo iz državnega proračuna, pa 
dajmo še malo oglaševati pa osveščati, 
ozaveščati ljudi, da je treba graditi v skladu z 
gradbenim dovoljenjem pa bo mogoče tudi to kaj 
pripomoglo k temu, da bo vse bolj štimalo. Ne da 
enostavno ni tako, kot bi moralo biti. In potem 
seveda s temi zakoni, ki niso življenjski, 
obremenjujemo ljudi, ki si zelo težko privoščijo 
sploh karkoli graditi.  
 Samo še navedel bom en primer 
oziroma jaz poznam celo več takih primerov še 
iz prejšnjih časov, ko so morale različne 
inštitucije pa občinske komisije in tako naprej, 
raznorazne sestave komisij sodelovati pri 
pridobivanju tega uporabnega dovoljenja. Hiša 
je bila, če ni bil ta pravi človek, narejena 
dobesedno napol, pa ni bil problem pridobiti 
uporabnega dovoljenja. So bile pa nekatere, ki 
so bile, bi rekel, v piko zrihtane, pa se je 
zakompliciralo pri kakšni majčkeni zadevi. Te 
komisije in to pridobivanje uporabnega 
dovoljenja je bilo tako tako – sicer vse lepo 
zapisano, vse bi moralo biti, kot bi moralo biti, 
ampak na terenu dejansko med ljudmi se sliši in 
tudi vidi, če se gre gledat za nazaj, da to ni bilo 
tako, kot si je kdo zamislil. Skratka, mislim, da je 
ta predlagana sprememba zakona zelo na 
mestu, je zelo majhna sprememba, ki bo imela 
velike posledice, in to bodo občutili ljudje, 
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predvsem tisti z minimalnimi plačami in tisti, ki si 
težko privoščijo kaj več kot to, da sami s tistimi 
majhnimi prihranki in krediti gradijo svoj dom. 
Upam, da nam bo uspelo to spremembo v tem 
državnem zboru spraviti skozi, da bo šla v 
življenje, čeprav iz razprav v stališčih različnih 
poslanskih skupin, predvsem koalicije, tega ni 
bilo razbrati.  
 Kljub temu še enkrat polagam na srce 
vsem, da glede na to, da imamo pri povečanjih 
minimalnih plač, pri socialnih transferjih in tako 
naprej srce in posluh, ga imejmo tudi pri takih 
spremembah, majhnih spremembah, ki jih 
predlagamo v Slovenski demokratski stranki ali 
pa v katerikoli drugi opozicijski stranki. Imejmo 
posluh in sprejmimo take zadeve in bomo, ko 
boste vi predlagali spremembe – dostikrat je 
rečeno, bomo kasneje, bomo potem, bomo 
poskušali kasneje, sicer na nek način isti kot mi 
– tudi mi takrat to podprli in nihče ne bo rekel, da 
tega ne bo podprl. Ampak predolgo se čaka in 
mislim, da je zdaj pravi čas, da se takoj te 
spremembe tudi uveljavijo, kar bo dobro za vse 
državljanke in državljane te naše lepe, ljube 
Slovenije. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo dr. Franc Trček, 
pripravi pa naj se Tomaž Lisec. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. 
 Nimam kaj dosti časa, zato bom kar 
hitel. Pa se dajmo dotakniti teh fasad. Veste, jaz 
sem prostorski sociolog. Ko pridem v neko 
državo – kako zelo hitro vidim, da so napačni 
ljudje v politiki? Bajte so brez fasad, vlaki 
zamujajo. Tudi če greste gledat med regionalne 
razlike, lahko grem v sosednjo državo, ker mi 
živi del familije na Hrvaškem, boste zelo hitro 
videli, v katerih regijah jim gre boljše, v katerih 
jim gre slabše. Slabše jim gre tam, kjer imajo po 
navadi bajte brez fasad. Če bi ta populizem 
malo razgradili, ki se ga predlagatelj v glavnem 
gre, pa Desus tudi, pa se vprašali, zakaj je temu 
tako – ja zato, ker je četrt stoletja nekdo 
napačen sedel v tej politiki. Zato si človek ne 
more fasade narediti. Moja generacija staršev je 
v nekem starem sistemu, pa nisem tako 
obseden kot SDS z njim, gradila bajte, da se jim 
mogoče ne bi po demokraciji kravžali. Zelo 
dobro vem, kaj je to. Če bi se resno pogovarjali, 
bi se mi morali pogovarjati: v tem stanju smo 
zaradi tega, klinec, ker se politika več kot četrt 
stoletja ni ukvarjala ne s stanovanjsko politiko ne 
s politiko javnega potniškega prometa.  
 Pa zdaj nekako na dušo pihati, 
minimalne plače … Nekdo z minimalno plačo si 
bajte ne more zgraditi. Večina ljudi v Sloveniji si 
bajte ne more zgraditi, če se cela familija ne 
rukne skupaj. Tukaj smo imeli začetek 
prejšnjega mandata gospoda, ki je tukaj sedel, 
univerzitetni profesor, pa je v tistem trenutku 

imel bajto brez fasade. In vi, ki tukaj sedite že 20 
let, ste razlog za to, pa se zdaj greste 
populizem. Veste, to je bistvo. In ko mi 
prekmurski kolega govori o bajti za 300 tisoč – 
jaz si je nikoli ne bom zgradil za 300 tisoč. 
Strinjam se z Doblekarjem pred mano, ja, 
potrebujemo izobraževanje, potrebujemo zakon 
o arhitekturi in urbanizmu. Ali pa berem v Delu: 
bodo gradili stanovanjsko zadrugo, bodo gradili 
stanovanja na Barju, kjer bo kvadratni meter 2 
jurja 800. Imamo Stanovanjski sklad, ki gradi 
stanovanja v Ljubljani, kvadratni meter 3 jurje. 
Predsednik države si lahko kupi 1 kvadratni 
meter, pa mu bo za selfije zmanjkalo časa, 
veste. Ni smešno, tragično je! To je v osnovi 
problem. Pa če se že zgledujemo po Švici, 
Avstriji, Nemčiji, pa ne rabimo iti v rdeči Dunaj, 
kot se to strokovno imenuje, ker boste padli v 
nezavest v SDS, kaj je ustrezna stanovanjska 
politika, lahko gremo že, ne vem, v prvo koroško 
vas, lahko kolega iz Koroške pove. Mi bi 
potrebovali regionalno prostorsko načrtovanje, 
tudi umeščanje v prostor, včasih imaš neke te 
težave. Evo, name se tudi obrne kdo s terena, 
Hoče, kjer imaš logično neko nadaljevanje kraja, 
pa tam zapenjajo s spremembo namembnosti, 
da bi se nekaj gradilo. Tudi na podeželju bi 
lahko skozi stanovanjske zadruge to reševali, pa 
je takrat bil Čuš še vaš član v predhodnem 
mandatu pa je tulil, da je to socializem. Švica 
ima čez 5 tisoč stanovanjskih zadrug – potem je 
večji socializem kot Venezuela. Dajmo se po 
tem zgledovati.  
 Res je, trojček bo treba spraviti še v 
red. Takrat je bila velika, vehementna SMC pa 
smo skupaj tulili, in Danijel in edini od vas iz 
prejšnjega mandata, ki ni prišel notri, Ljubo, in 
kolega Lah, ki ga pogrešam, njega in njegove 
zidanice, in jaz, in tudi Lisec se je oglašal in še 
kdo. To je res, to bo treba uštimati. Ampak 
dejansko, veste, če se mi hočemo resno 
pogovarjati, kje je pa srčika problema, tukaj se 
potem začne politika. Onkraj lastnega nosu. 
Ogromno je resnice tudi v tem, kar je kolega 
Rajh rekel. Če bi kot natančni inšpektor, ki ima 
licenco, prišel h kolegu Černaču, bi verjetno 
našel kaj, da je to črna gradnja. Mi res 
potrebujemo izobraževanje. Mi se moramo tudi 
zavedati, da je prostor redka dobrina in da 
zasebna lastnina ni svetinja v tistem smislu, 
veste, »na svojem lahko delam karkoli hočem«. 
Tukaj se strinjam s kolegom Doblekarjem, da 
potrebujemo neko izdatno izobraževanje. V 
osnovni šoli mogoče kakšno projektno nalogo o 
tem, ne pa o čem drugem. Pa dajmo iti gledat v 
Avstrijo v Vorarlberg, kako oni izkoriščajo svojo 
lesno predelovalno verigo. Problem tega, da je 
na podeželju težje zidati bajto – tam si lahko še 
nekako privoščijo, so sosedje pa parcela je 
cenejša pa to – je tudi za tem, pa nisem 
nostalgičen za starim sistemom, da se je takrat 
malo mislilo, da se tudi generira delovna mesta, 
da se ne bomo vsi vozili v Ljubljano. To so 
zadeve, na katere je treba misliti, če se hočemo 
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resno te zadeve iti, drugače je to samo 
populistično nabijanje. 
 Kolega Černač, kar zadeva pa Kemis, 
2012, zakon o varstvu pred požarom: »Glede na 
navedene izkušnje je smotrno, da se izdaja 
soglasij za področje varstva pred požarom h 
gradbenim dovoljenjem in uporabnim 
dovoljenjem v celoti ukine,« SDS. To je bolj ta 
zgodba. O bankah pa bolje, da molčiva; ker jaz 
sem iz Maribora in vem, kateri vaši, upam si celo 
reči, paravomovci so tam po tistih bankah delali, 
kar so delali, sem sedel v komisiji. Ampak če se 
hočemo resno teh zadev lotiti, se bo seveda 
treba lotiti tudi komunikacije ne na način, kot 
vam je Vojko zadnjič bral übungo. Ampak 
dejansko – zakaj ljudje ne morejo fasade 
narediti? Ker se je preveč pokradlo v 25 letih. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Predlagatelj ima besedo.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Populizem. Če bi 

obstajalo svetovno tekmovanje ali pa prvenstvo 
v populizmu, ne dvomim, da bi bil kolega Trček 
svetovni prvak. / smeh v dvorani/ Vlada, katera 
vlada nam vlada? Gledali ste sem. Ta vlada nam 
vlada, tja glejte drugič. In vi ste nad vlado, dobro 
veste. Ko je vladala neka druga vlada glede 
energetske prenove stavb, je bilo preko 150 
milijonov evrov evropskega denarja – to je bilo v 
letu 2012 in se je potem seveda odvijala še v 
2013, 2014, 2015 – s katerim se je predvsem 
SMC hvalila potem, da so energetsko sanirali 
preko 200 šol, vrtcev in vsega ostalega. Tista 
vlada je znala potegniti evropski denar za 
energetsko sanacijo javnih stavb tako na lokalni 
kot na državni ravni. Lokalni nivo – bil sem dolga 
leta zadolžen za stanovanjsko področje v občini, 
iz katere izhajam. Ko sem bil jaz za to področje 
zadolžen, se je vsako leto gradilo nova 
stanovanja, po 950 evrov z DDV kvadratni 
meter. Zdaj se jih že zadnjih osem let več ne.  
 Glede javnega prevoza. 2012 je bila 
uvedena enotna vozovnica za dijake in študente 
kot nastavek za enotno vozovnico, cenejšo, po 
enakem vzoru, kot jo zdaj imajo dijaki in 
študenti, za vse. Letos se piše leto 2018 – jo 
imajo vsi prebivalci te države? Lahko bi jo imeli 
že leta 2014. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Postopkovni predlog ima gospod Trček. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Moj 

postopkovni predlog bi zgolj bil, da opozorite 
kolega, naj uporablja ušesa, ker jaz sem kritiziral 
vmes Cerarjevo vlado, ampak tega Černač ni 
slišal. Hvala. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala za 

tak postopkovni predlog, verjamem, da ga je 
gospod Černač slišal. 
 Nadaljujemo z razpravo. Naslednji ima 
besedo gospod Tomaž Lisec, pripravi pa naj se 
Gregor Perič. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica, za dano besedo. Spoštovani 
predstavniki ministrstva, kolegi, kolegice, vsem 
skupaj lep pozdrav! 
 Moram reči, da sem v prvi fazi 
razočaran nad stališči večine poslanskih skupin 
teh dveh tretjin, za katere imam občutek, da ali 
niso še nikoli bili v gradnji hiše ali pa so že tako 
dolgo časa nazaj gradili, da spet nimajo pojma, 
kaj vse je bilo potrebno, da so prišli do svojega 
raja, ki se imenuje hiša. Zakaj lažje govorim 
danes pri tej razpravi? Zato ker sem sam v fazi 
gradnje in sem tudi, ja, tako kot je rekel kolega 
Trček, aktivno sodeloval oziroma predvsem 
nasprotoval vsem neumnostim, ki jih je bivša 
ministrica spravila v Gradbeni zakon in pa Zakon 
o urejanju prostora. Eno izmed zadnjih mojih 
poslanskih vprašanj v prejšnjem mandatu je bilo 
na podlagi ljudi, ki jih poznam iz lastne upravne 
enote v Sevnici, na podlagi kolegov, ki se 
ukvarjajo z arhitekturo, ali so nadzorniki ali pa so 
cenilci, kje so podzakonski akti. Mislim, da je bilo 
potrebnih samo zaradi Gradbenega zakona 11 
podzakonskih aktov. Pol leta, so rekli na Vladi, 
bomo rabili časa pa bomo sprejeli, odgovor 
konec junija oziroma konec maja je bil, sem ga 
dobil v Državni zbor: enega smo že uveljavili, 
ostali pa bodo slej ko prej sprejeti. Toliko o 
resnosti prejšnje vlade, ki sedaj v reciklirani 
obliki nasprotuje zakonu. Sami niste sposobni 
sprejeti pametnega zakona, niste niti sposobni 
sprejeti podzakonskih aktov, nasprotujete pa že 
tistim neumnostim, ki so se izkazale tekom 
izvajanja novega zakona. 
 Zdaj pa gremo po vrsti. Kot sem že 
rekel, sam sem v fazi gradnje, upam, da še tri 
mesece pa bom slej ko prej pod svojim koščkom 
neba, ki se mu reče hiša. Vsi tisti, ki imamo 
srečo, da prebrodimo pojme, kot so občinski 
prostorski načrt, občinski podrobni prostorski 
načrt, nakup parcele, boj z občinskimi uradniki, 
zakaj pa občinski prostorski načrt tam ne 
dovoljuje gradnje, zakaj tam dovoljuje samo 
navadno hišo, bog ne daj kakšne enokapnice, 
bog ne daj kakšne druge faze izvedbe, potem ko 
prideš do svojega koščka, ko težko prepričaš 
občinske uradnike, da kdo bi jo rad pa imel, 
zaradi tega ker je pri nas zemlja skoraj 50-krat 
cenejša kot v Ljubljani, zakaj bi raje imel tisoč 
kvadratov, ne pa 500 kvadratov, da bodo lahko 
moji otroci okoli hiše tekali, ne da se zaletijo v 
toplotno črpalko od soseda, potem ko prideš do 
tega, prideš pa v kolesje, ki se imenuje država. 
Pa prideš na upravno enoto, pa prideš na Gurs, 
pa prideš k notarjem, pa prideš k električarjem, 
pa prideš h komunalnemu podjetju, pa k 
nadzorniku, in na koncu – pa vseskozi vmes tudi 
– k izvajalcu ali pa izvajalcem. Pa pustimo tukaj 
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ob strani banko, ki je včasih največji faktor, zakaj 
se ljudje ne odločijo česarkoli graditi na 
nepremičninskem delu.  
 In potem ko danes poslušam, kako je 
vse to enostavno, kako to nič ne stane, da ni 
nobene nove birokracije z novim zakonom, da ni 
nobenih finančnih posledic, dovolite za začetek 
eno konkretno ponudbo: izdelava projektne 
dokumentacije PID (to je projekt izvedenih del 
za enostanovanjsko hišo), v ceno je vključena 
tudi dokumentacija DZO (dokazilo zanesljivosti 
objekta), ki je potrebna za pridobitev 
uporabnega dovoljenja objekta, neto kvadratura 
objekta 140 kvadratov, kar mislim, da ni neka 
tista famozna številka, ki si jo ena štiričlanska 
družina želi ali pa ji celo finance to omogočajo, 
vodilna mapa 285 evrov, arhitektura 498 evrov, 
gradbene konstrukcije 488 evrov, 
elektroinštalacije 493 evrov, stojne inštalacije, 
osnovno, 492 evrov. Skupaj 2 tisoč 260 evrov. 
Uporabno dovoljenje 692 evrov. Opomba: 
geodetski posnetek, po dogovoru ga uredimo 
tudi pri nas. Cena baje 600 evrov. Kje ste vsi 
tisti, ki pravite: »Ah, uporabno dovoljenje nič ne 
stane.« Še enkrat, 3 tisoč 85 evrov, kolega mi je 
prejle poslal, ker sem ga prosil, ker vem, da je 
čez vikend kričal, če smo zmešani v tej naši 
državi, in ker sem rekel, ali mi lahko pošlje, da 
bom posredoval slovenski javnosti, kakšne 
neumnosti pišejo v mnenju Vlade, torej da je ta 
obstoječi zakon dober, kar pa mi predlagamo, 
pa ni nič dobrega. Kolega bi privarčeval 3 tisoč 
evrov, pa je rekel: »Poleg tega moram iti na 
Gurs. Moram iti še dvakrat na upravno enoto. 
Moram iti še dvakrat na Elektro Celje, da dobim 
vse podatke.« Rekel je: »Vse skupaj me bo stalo 
cirka 4 tisoč 200 evrov pa kakšne 3 mesece se 
bom s tem ukvarjal, potem ko sem dal celotno 
fazo skozi,« še enkrat, OPN, OPPN in tako 
naprej. 
 Če je to smisel življenja birokratov na 
ministrstvih in tistih poslancev, ki pravijo: »Ah, 
nobene nove birokracije ni, nobenih novih financ 
ni potrebnih,« če je to smisel, to povejte mojemu 
kolegu. Lahko pridete potem do mene, vam bom 
dal njegov kontakt, z veseljem vam bo ponudil 
verjetno pivo, ampak verjemite, da boste šli 
slabe volje od njega, ko boste videli, kakšno 
kalvarijo mladi investitorji trpijo zaradi neumnosti 
uradnikov na ministrstvu, kar si drznem reči po 
tem, ko že od leta 2005 spremljam področje 
okolja in prostora. Ko vem, kaj je počel tam 
gospod Janez Podobnik, ko mu je državna 
sekretarka rekla, da bodo v roku enega leta 
imele vse občine občinske prostorske načrte. To 
je bilo junija 2005. Ko sem dal poslansko 
vprašanje leta 2015, koliko občin ga še nima, še 
50 občin ni imelo občinskega prostorskega 
načrta. To je ta tehnokracija, ki ji predvsem novi 
poslanci kimajo in rečejo: »Ja, uradniki imajo 
prav.« Ljudje prihajajo pa k vam pa k nam – 
upam, da – v poslanske pisarne in govorijo, če 
smo na glavo padli, kakšne neumnosti 
sprejemamo, zato ker se nekdo podpiše, sicer 
minister, pod mnenje Vlade, da nasprotuje 

zakonu, pripravijo ga pa uradniki, ki imajo 
predvsem na tem področju, ki se mu reče 
okoljska problematika, ogromno svojih vrtičkov. 
Tako da glede financ – to ne drži. 
 Še enkrat, glede birokracije sem vam 
verjetno že povedal, vam povem današnji svoj 
primer – postopek priključitve za gospodinjstva, 
za elektriko. V fazi gradnje sem bil, mislim da, 
vsaj šestkrat, sedemkrat na Elektru Celje. Včeraj 
sem šel, so rekli: »Joj, gospod Lisec, rabite še,« 
kaj sem že rabil, »soglasje k projektnim 
rešitvam.« Pridem danes, prinesem, reče: »Joj, 
gospod, glejte, da se ne bomo še enkrat šli 
slepih miši,« list A4, kjer je točno pisalo 11 
zadev, ki jih moram imeti k priključitvi, »poleg 
tistih, ki ste jih danes prinesli, še dve novi 
zadevi, ampak ena od teh mora biti fizično s 
strani Gursa, ena mora biti celo na cedeju.« 
Sem vprašal, ali je lahko na devedeju, je rekel: 
»Ne, ne, kar na cedeju prinesite.« Za eno so pa 
pozabili povedati, da imajo sami. Skratka, en 
mlad ali pa starejši, ki ima pogum pa vsaj malo 
financ, sam ali pa s pomočjo prijateljev, družine 
ali pa staršev, ki želi zgraditi hišo, ima milijon 
birokratskih ovir, od tega vsaj polovico, si 
drznem trditi, zagotovo popolnoma neumnih in 
ogromno finančnih ovir. 4 tisoč evrov za 
uporabno dovoljenje in za priključitev, da dobi 
hišno številko, da bo lahko kolega vedel, kje 
sploh živi, da bo potem lahko zamenjal osebni 
dokument, potni list pa vse ostalo, kjer bo pisalo, 
karikiram: Franci Novak, Boštanj toliko pa toliko.  
 To je ta nesmisel, ki mu mi tukaj očitno 
vsaj večinsko prikimavamo, ker poslušamo 
birokratske mline, ki jim tisti, gospod Trček, 
vladajo v Sloveniji 25 let. Večinska politika le 
sledi uradnikom, pa ne tistim prvovrstnim, 
ampak tistim drugovrstnim, ki nam … / oglašanje 
iz dvorane/ Ja, kolega Trček, če hočeš pa enega 
uradnika zamenjati, je pa približno tako, da se 
prej ločiš pa prej tri firme zapraviš, kot pa da se 
znebiš enega slabega uradnika na ministrstvu. 
Tukaj se pa verjetno vsaj Socialni demokrati pa 
Desus s tem strinjajo, ki so že imeli pogum iti v 
kakšno vlado, pa upam, da bodo ta pogum slej 
ko prej doživeli tudi poslanci SMC in pa LMŠ, da 
ne bodo samo kimali uradnikom. Zato me zelo 
moti, ko piše, da je uporabno dovoljenje v 
javnem interesu in da je bila s tem, ko smo 
ukinili uporabno dovoljenje, ogrožena varnost 
zdravja in življenja ljudi. Zato ker nekdo nima 
fasade, sta ogrožena varnost zdravja in življenja 
ljudi. Zdaj bo pa nekdo dal 10 tisoč evrov za 
fasado, da bo dobil uporabno dovoljenje, potem 
pa bo ogroženo njegovo zdravje in življenje, ker 
bo gledal, kaj bo kuril in kaj bodo njegovi otroci 
jedli, če sem malo populističen. To pa je 
ogrožanje varnosti zdravja in življenja ljudi. 
Ampak ne, najprej mora biti bela fasada, jejte 
pašteto, pa kurite, ne vem, smeti, da boste 
preživeli. Spet malo karikiram, ampak očitno 
nekateri rabijo malo karikiranja, da bodo enkrat 
poslušali.  
 Spoštovani gospod državni sekretar – 
pa bom pustil, ko sem zdaj slišal, kaj ste v 
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življenju počeli – ko ste rekli, da so gradnje v 
nasprotju s PGD problem – saj PGD sploh ni 
problem. Tri izvode PZI sem dobil, saj veste, to 
so tiste mape, ki so v Avstriji toliko debele, pri 
nas pa takšne tri fascikle dobiš s strani izvajalca 
hiše, ki jih potem nosiš v vsakem avtu enega, 
ker nikoli ne veš, ali bo morala žena iti k notarju 
ali bom jaz moral iti k električarju ali pa h komu 
drugemu. PZI je ključen in ne uporabno 
dovoljenje. PZI pa inšpektorji. Samo temeljno 
plato sem postavil, še pred sprejetjem zakona, 
ne boste verjeli, kdo je prvi prišel, razen mojih 
sorodnikov in mojih dveh prijateljev, na parcelo – 
inšpektor. Najprej sem ga sicer vprašal, kdo ga 
je poslal, pa je rekel, da je prišel po službeni 
dolžnosti. In sem si rekel, evo, kapo dol, gospod 
opravlja svoje delo. In če je problem s tem, da – 
kot ste rekli – ljudje dobijo PGD za nek objekt, 
potem delajo pa ne vem kakšne neke velike 
objekte, to ni problem uporabnega dovoljenja. 
To je problem nadzornih služb. Tudi znotraj 
lastnega ministrstva, kjer jih imate kar nekaj. Če 
je problem še koga zaposliti na terenu – ni 
problema. Mislim, da tukaj ne bo nobenega 
problema, ker če bo dober inšpektor, bo svojo 
plačo v enem tednu zaslužil vsaj dvakratno, ker 
bo ugotavljal, po vašem mnenju, ogromno 
številno nepravilnosti, ki se zgodijo.  
 Občutek imam, da smo vsi skupaj 
ujetniki tretjega, četrtega ranga državnih 
uradnikov, ki mu glede na koalicijo, opozicijo 
kimamo. Tukaj nam vladajo uradniki, ki niti ne 
sprejmejo podzakonskih aktov, krivi pa smo mi 
poslanci. Ti javni uradniki oziroma državni 
uradniki se skrivajo za pojmi, kot so ogrožanje 
zdravja in pa javni interes, ampak s svojim 
delovanjem delajo ravno to – ogrožajo javni 
interes, ogrožajo zdravje in življenje ljudi. In zato 
je takšna parcialna sprememba nujno potrebna, 
ker verjamem, da boste v roku pol leta sami 
ugotovili, kakšno neumnost ste predlagali na 
Ministrstvu za okolje in prostor in kakšno 
neumnost je prejšnja koalicija, ki je podobna 
sedanji reciklirani koaliciji, sprejela. In tukaj vsaj 
kapo dol Desusu, da pa očitno tu in tam ne 
dobijo koalicijskega listka za, proti, ampak da 
razmišljajo, da ugotavljajo, kaj so leta 2012 
potrdili, in se vsaj pri takšnem ali drugačnem 
vprašanju držijo svoje načelnosti. In kot je prej 
rekel eden izmed predhodnikov, če se je pri 
takšnem vprašanju treba iti koalicijo in opozicijo, 
potem imamo mi velik problem, ki se imenuje 
življenje v praksi in pa diktat državnih uradnikov.  
 Zato sam podpiram takšno rešitev, ki bi 
marsikateremu, tudi mojemu prijatelju, direktno 
povem, prihranila 4 tisoč evrov, pa, mislim da, 
nekaj kilometrov cestnih poti pa en takle pok 
novih obrazcev, ki se imenujejo samo uporabno 
dovoljenje in dovoljenje za to, da dobi hišno 
številko. Počasi bo dovolj teh birokratskih 
neumnosti, ki se jih gredo uradniki, nekateri pa 
jih brez pravih argumentov potrjujejo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  

 Preden dobi besedo gospod Perič, ima 
besedo gospod državni sekretar.  
 Izvolite.  
 
ALEŠ PRIJON: Lepo pozdravljeni!  

 Samo eno pojasnilo bi rad dal tukaj. 
Gospod poslanec Lisec je omenil, da se mu je 
njegov prijatelj pritožil, da je moral za projekt 
izvedenih del in dokumentacije za obratovanje 
plačati 4 tisoč evrov. Tukaj bi vseeno rad malo 
pojasnil, ker mislim, da gre za eno precejšnje 
nerazumevanje tega postopka. Gradbeno 
dovoljenje se izda na nivoju umestitve objekta v 
prostor. To so zelo splošni podatki, ki govorijo 
samo o tem, ali je predviden objekt skladen z 
izvedbenim aktov, kje leži njegova pozicija, 
kakšen je gabarit in kakšna je velikost in tako 
naprej. To pomeni odnos investitorja do države, 
ali namerava zgraditi nekaj takega, kar je na tem 
zemljišču dovoljeno, ali ne. Da sploh gradi, 
potrebuje projekt za izvedbo. Tukaj notri se pa 
definirajo vse tehnične lastnosti tega, in te 
gradnje in tega končnega objekta. Projekt 
izvedenih del sploh ni potreben, če investitor 
gradi po projektu za izvedbo, če pa ne gradi po 
projektu za izvedbo, se pa v projektu izvedenih 
del samo dokumentirajo tiste spremembe, ki so 
še vedno skladne z gradbenim dovoljenjem, to 
pomeni, da niso v neskladju s predpisi. Te 
dokumentacije za obratovanje pa za individualne 
hiše itak niso potrebne, tako da ne vem, zakaj je 
on to naročil.  
 Kaj to pomeni? Če ta gospod ocenjuje, 
da mora za pridobitev uporabnega dovoljenja 
plačati 4 tisoč evrov, to lahko pomeni samo 
dvoje: ali je gradil absolutno brez dokumentacije, 
to pomeni brez projekta za izvedbo, zaradi česar 
se lahko res vprašamo, kako je bila ta gradnja 
izvajana, ali pa so odstopanja od tistega, kar bi 
moral zgraditi, do tega, kar je v resnici zgradil, 
tako velika, da so sem – na pamet bom rekel – 
inženirji različnih strok noter vložili 200 ur, da so 
vsa ta odstopanja detektirali, kar pomeni, da je 
bila verjetno res ta njegova gradnja 
problematična v tem smislu in da – se verjetno 
lahko tukaj strinjamo – potrebuje neko garancijo, 
da je ta objekt res varen.  
Samo toliko sem želel pojasniti ta postopek 
različnih dokumentacij, v kateri fazi katero 
dokumentacijo potrebuješ. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Repliko ima gospod Tomaž Lisec.  
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Ker poznam tega 

svojega kolega, ki je gradil tipsko hišo enega 
največjih slovenskih proizvajalcev montažnih hiš, 
bom označil vaše besedičenje za norčevanje iz 
ljudi. Vse je bilo v okej, odseliti se je hotel in je 
šel na upravno enoto, kaj mora storiti, da pride 
do hišne številke, in je dobil mušter, kaj vse 
mora dobiti. Uporabno dovoljenje in vse tole, 
izdelava projektne dokumentacije. In na podlagi 
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tega, ko je on že imel primopredajo, je dobil tole 
ponudbo, 3 tisoč evrov plus vse ostalo, kar mora 
še narediti. Tako da resnično, ali nimate pojma – 
z vsem spoštovanjem to govorim – ali pa je 
nekaj narobe s celotnim sistemom, ki se mu reče 
Ministrstvo za okolje in prostor.  
 Še enkrat, tipska hiša, na ključ, vse je 
bilo narejeno, samo vprašat je šel na upravno 
enoto, kaj mora storiti, da dobi hišno številko, da 
bo lahko zaživel, da si bo lahko vse dokumente 
uredil, pa je dobil seznam, in ko je dobil eno tole 
ponudbo, je znašala, kolikor sem jaz povedal. 
Tako da, resnično, če je takšna miselnost 
uradnikov oziroma celo funkcionarjev na 
Ministrstvu za okolje in prostor, kako je bila neka 
hiša na fouš narejena, potem nam pa res tam ni 
pomoči. Ugasnimo luč pa lep vikend vsem 
skupaj. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Ker je prijavljenih razpravljavcev še 
zelo malo, bom prebrala vse po vrsti. Najprej 
dobi besedo Gregor Perič, potem pa Bojan 
Podkrajšek, Alenka Jeraj in pa Igor Zorčič. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem! 
 Kot je značilno, smo se uspeli skregati 
tudi okoli fasade. Verjetno se nam kdo tudi smeji 
na račun tega, ampak nič novega. Če se malo 
vrnemo spet na samo debato. Danes se 
pogovarjamo o tem, ali je smiselno ali ni 
smiselno, da moramo za enostanovanjske 
objekte, torej za hiše, pridobiti uporabno 
dovoljenje, predno se vanje vselimo, in ga na 
nek primeren način uporabljamo tudi v pravnem 
prometu, ne samo da živimo notri ali ne. Slišali 
smo veliko različnih primerjav danes, kako je 
urejeno v naši neposredni ali pa daljni okolici, 
bolj daljni kot neposredni okolici. Zdaj, tako – v 
naši soseščini, recimo v Italiji, že kar nekaj časa 
velja taka ureditev, da nekdo, ki gradi hišo, pa je 
verjetno v kratkem obdobju ne bo uspel urediti, 
uredi najprej fasado, da ta objekt ne kazi 
okolice, da ni grdo, da ni tako, da potem moti 
sosesko in ji znižuje vrednost, in potem 
sukcesivno vgradi okna in se loti tudi urejanja 
notranjosti. To je stvar nekih pogledov in tukaj 
se strinjam tudi s tistim, kar je dr. Trček povedal, 
je tudi stvar naših tradicij ali pa naše kulture na 
tem področju.  
 Že na odboru, ko smo se pogovarjali o 
teh vprašanjih, je bilo večkrat izpostavljeno, da 
kultura na našem področju z vidika gradnje, z 
vidika posegov v prostor, z vidika razvoja 
prostorske zakonodaje ni ravno najboljša. 
Imamo še veliko neke rezerve, ki je nismo 
izkoristili, in zagotovo neke hitre spremembe, 
neko hitro spreminjanje sistemske zakonodaje 
na tem področju k temu niso pripomogli. Še v 
prejšnji službi, torej na občini, ko sem to 
področje sicer bolj oddaljeno spremljal, sem 
videl, da je bilo tudi na strani zaposlenih, ki se s 

tem sektorjem ukvarjajo že desetletja, veliko 
nekih težav, ker prihaja konstantno do nekih 
sprememb zakonodaje, in to vnaša v prostor 
številne težave, številne probleme tako v 
upravnem smislu kot tudi v smislu izvajanja vseh 
teh določil v praksi. Torej tudi tisti, ki gradijo, 
dejansko ne vedo, enkrat nek dokument rabijo, 
drugič pa spet ne rabijo, stroški, ali bodo takšni 
ali bodo drugačni, investitor ne ve, v kolikšnem 
času bo prišel do neke realizacije nekega 
objekta.  
 Ravno zaradi tega se danes 
pogovarjamo o nečem zelo konkretnem. 
Zaznala se je torej neka zelo specifična težava, 
minister je takoj, ko je do te težave prišlo, 
ekspresno reagiral, izdal neko navodilo, in 
interpretacija te zakonske določbe je v tem 
trenutku taka, da tisti, ki bi morebiti lahko bili 
zaradi tega prizadeti, niso prizadeti. Istočasno, 
kot smo danes že večkrat omenili, in ne gre za 
noben konec sveta, se analizira obstoječa 
zakonodaja tega gradbenega trojčka, torej 
Zakona o urejanju prostora, Zakona o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti in 
Gradbenega zakona. Evalvacija je bila narejena, 
v, predvidevam, zelo kratkem času bomo dobili 
tudi neke izsledke, neka napotila in se bomo o 
tem tudi zelo konkretno pogovarjali v Državnem 
zboru. Tako da ni prav nobenega razloga za 
nobeno paniko, za nobeno strašenje in mislim, 
da tudi ne za neke ideološke spopade, za 
vpletanje takih in drugačnih recikliranj, od vlad 
pa do minimalne plače.  
 Ker jaz se tu strinjam, na žalost 
minimalna plača v Sloveniji ni taka, da omogoča 
nekomu, da se poda v gradnjo nekega 
enostanovanjskega objekta, ampak imamo še 
številne druge večje probleme, kot je »ena 
fasada«. Ker mi se soočamo s to težavo, da vse 
gravitira v Ljubljano oziroma v večje centre, kjer 
je veliko pomanjkanje stanovanj, na drugi strani 
pa imamo naše podeželje, ki je posejano z 
velikimi, upam si trditi, ogromnimi 
enostanovanjskimi hišami, ki so pa – naj ne 
izpadem zdaj pesimist – napol prazne oziroma 
zelo prazne. Nekaj ljudi morda živi notri, ena ali 
dve, ampak je pa bilo mišljeno za neko 
razširjeno družino, kjer bosta živeli dve ali tri 
generacije. Tudi projektirano je bilo tako, da ne 
moreš imeti dveh, treh stanovanj notri. Tudi z 
vidika dokumentacije predstavlja to nek izziv, 
neko težavo. To so tisti realni problemi in o tem 
bi si želel več debate tudi v tej hiši, da iščemo 
neke rešitve, ki jih bomo danes spravili v prakso 
in bodo dobre za naslednjih dvajset, trideset let. 
 Če gremo čisto primerjalno, Združeno 
kraljestvo pozna institut uporabnega dovoljenja 
oziroma tako imenovanega certifikata, 
neskladne gradnje pa beleži v posebnem 
javnem registru, v katerega ima vpogled vsak 
državljan, zlasti pa se to priporoča pred vsakim 
nakupom objekta. Tu spet trčimo ob tisto, kar 
sem prej omenjal, veliki objekti na podeželju, ki 
so potem v nekem trenutku predmet neke dedne 
razprave, to se razdeli, prodaja naprej in potem 
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nastanejo take pravne situacije, da marsikoga 
pošteno boli glava. Nemčija, uporabnega 
dovoljenja, to smo tudi slišali, nemška gradbena 
zakonodaja ne predpisuje, ima pa zelo 
intenzivno in na terenu aktivno inšpekcijsko 
službo. Danes smo slišali, da tudi naši 
inšpektorji, kljub temu da rečemo, da se 
ukvarjajo samo z birokracijo, pridejo na teren in 
preverijo. Skratka, nemška inšpekcijska služba 
ima obsežna pooblastila in verjamem, da so pri 
svojem delu neizprosni in zagotavljajo red na 
terenu. Hrvaška, tudi na Hrvaškem poznajo 
institut uporabnega dovoljenja, tako da tudi 
Hrvati sodijo med tiste, ki uporabno dovoljenje 
uporabljajo, kljub temu da so svojo zakonodajo 
pred kratkim spremenili. Avstrija tudi pozna 
uporabo dovoljenje, sicer pozna neke izjeme za 
tiste objekte, ki so enostavnejši, ampak tudi tam 
poznajo ta institut.  
 Še eno zadevo bi rad izpostavil, na to 
nas je opozorila tudi Zakonodajno-pravna 
služba. Ustavno sodišče je v eni odločbi že leta 
2005 dejalo, da mora imeti zakonodajalec, ko 
spreminja neko določeno področje zakonske 
ureditve v relativno kratkem času, na svoji strani 
take zelo močne in razumne razloge. Če bomo 
mi neko področje na nekaj mesecev ali pa 
enkrat na leto spreminjali in spreminjali in 
spreminjali, to sigurno ni dobro za nikogar. 
Posledice takega dela na prostorskem urejanju 
čutimo praktično vsak dan. V končni fazi pa so 
tudi sami predlogi, ki jih imamo na mizi, 
verjamem, v svojem namenu dobri. Ker pa je – 
in k temu pritrjuje tudi sam predlagatelj, če ste 
pozorno poslušali na začetku – teh zaznanih 
anomalij na področju te zelo obsežne in 
kompleksne zakonodaje več, je torej tista ocena, 
ki jo bomo dobili glede obstoječega trojčka z 
MOP, tisto, kar nas bo pripeljalo korak naprej, 
predvsem pa se bomo v tistem trenutku celovito 
lotili iskanja nekih rešitev, ki bodo koristne in, 
upam, učinkovite še za nadaljnjih nekaj 
desetletij.  
 Zato v SMC menimo, da neko parcialno 
spreminjanje v tem primeru, ko vemo, da je še 
nekaj takih vprašanj, ki jih je obvezno treba 
urediti, ni smiselno. Se pa vseeno veselimo 
konstruktivne razprave tudi v prihodnje. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Bojan Podkrajšek, pripravi 
naj se Alenka Jeraj. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani 

podpredsednik, hvala za dano besedo. 
Spoštovani državni sekretar s sodelavcem, 
cenjene kolegice in kolegi! 
 Moj predhodnik je uvodoma rekel, da 
razume, da se kregamo o fasadah na objektih v 
Sloveniji. Mislim, da to ne drži. Ko govorimo o 
tem predlogu za dopolnitev Gradbenega 
zakona, mislim, da je kolega Zvone Černač že 

prej pred govornico pa tudi zdaj v poslanski klopi 
zelo nazorno in jasno predstavil, kje so težave. 
Pa naj spomnim, kako je bilo, tiste kolegice in 
kolege, ki niso v prejšnjem mandatu sedeli v 
Državnem zboru. Kolega Lisec je prej veliko 
govoril o birokratih, jaz vseh ne bi metal v isti 
koš, imamo tudi zelo pozitivne, delavne, ki veliko 
naredijo za to državo, imamo pa tudi tiste, ki 
škodijo predvsem takrat, ko se sprejema zakon.  
 Naj spomnim. Če sem bil katerega 
zakona vesel kot poslanec Državnega zbora 
prejšnjega sklica, je bilo, ko je prišel v obravnavo 
Gradbeni zakon. Vsi smo vedeli, da so na tem 
področju neke težave, da ga je treba dodelati, 
ga na novo zgraditi, ga poslati v Državni zbor in 
ga seveda tudi sprejeti, da bo lažje vsem tistim, 
ki se ukvarjajo z gradnjo ali stanovanjskih hiš ali 
pa večjih objektov. Zakaj sem bil vesel? Ker je 
bila ministrica takrat Irena Majcen, ki je bila 2 
mandata županja in tista, ki je izdajala gradbena 
dovoljenja na Občini Slovenska Bistrica. Za 
kanček nisem imel pomisleka, da lahko birokrati 
nastopijo svojo funkcijo. In ona je sedela, se 
spomnim, veliko ur, seveda malo desno, kot vi 
danes sedite, niti za kanček se ni dala 
premakniti. Moji kolegi so – seveda še tudi kdo 
drug – dejansko vpil, da je treba neke zadeve 
spremeniti. Ona je vztrajala in tu se mi veliko 
vprašanje postavlja, zakaj je na tem vztrajala. Ni 
minilo pol leta, pa ni bilo mesec po tem 1. juniju, 
ko je zakon začel veljati, in so težave. Jaz bom 
potem tudi dva konkretna primera povedal. 
 To se mi tako zdi, kot da doma pri hiši, 
ker govorimo o gradnji, delamo stopnice in nam 
vsi sosedje pravijo, da niso prav zastavljene, da 
se ne bo dalo hoditi, mi vztrajamo, jih, po 
domače rečeno, ker sem iz Štajerske, 
zabetoniramo, potem pa ugotovimo, da vsak 
drugi pade na stopnici. Tako da kolegi mogoče 
malo težje razumejo danes, o čem mi govorimo 
– ne govorimo o fasadi. Fasade – če bi bil drug 
standard v Sloveniji, bi na vseh hišah bile 
fasade. Ali ste sploh razmišljali danes skozi to 
točko dnevnega reda, koliko stane fasada, ki 
meri, ne vem, 180 ali pa 200 kvadratov 
površine? Fasada, ki ima seveda izolacijo z 
vsemi standardi. In kdaj si jo lahko privošči 
nekdo, ki zasluži 600 evrov ali pa 700 pa ima 
dva ali pa tri otroke? Si znate izračunati, kdaj 
lahko privarčuje za to fasado, da bo na koncu 
dobil hišno številko? V moji občini je objekt, ki je 
prazen že 15, 20 let, v njem rastejo koprive, vanj 
zahajajo mačke, ki nimajo lastnikov, in v tistem 
objektu je na upravni enoti prijavljenih 35 tujcev. 
Naš državljan Republike Slovenije, ki pa hodi v 
službo, odvaja davke, dela za našo državo, ima 
družino, ker si ne more privoščit fasade, pa žal 
ne more dobiti hišne številke. Še en primer, ker 
sem s podeželja, v prejšnjem mandatu smo 
izračunali, smo dobili podatke, da v Sloveniji 
propade približno 1,7 kmetije na dan. Se pravi 
tiste kmetije, ki so velike, ne vem, 4, 5 ali pa 6 
hektarjev. Moram priznati, da je ministrstvu 
uspelo dobiti denar za razpise, da bi mogoče 
neke hleve lahko ti kmetje obnavljali. Ti hlevi so 



                                                                                                                          

  67  

stali 20, 30 ali pa 40 let. Ampak glej ga, zlobca, 
denar smo dobili v Bruslju, in ko se hoče ta kmet 
prijaviti na ta razpis, mu svetovalka pove, da je 
ključno, da dobi uporabno dovoljenje. Zdaj pa 
jaz mislim, da se vsi toliko spoznamo na 
gradnjo, da vemo, koliko stane uporabno 
dovoljenje za hlev, ki je star 30 let. Dela pa 
stojišča za živali.  
 Se bom vrnil še nazaj, zopet 6 ali pa 8 
mesecev nazaj. Veliko smo se med sabo 
pogovarjali. Na mnogih segmentih pred tem 
zakonom nismo bili slišani. Polagam vam na 
srce, kolegice in kolegi in tisti, ki delate na 
ministrstvu, minister je dal pozitivne neke signale 
–veste, tista stopnica, ki sem jo prej omenjal – 
da pride novi minister na ministrstvo in že da 
poizvedbo po vseh upravnih enotah, kako ta 
zadeva teče … Ko bodo te ugotovitve, se bojim, 
da vam bo, tistim, ki ste to sprejeli, nerodno. 
Danes, še enkrat ponavljam, se ne pogovarjamo 
o eni fasadi. Pogovarjamo se o neživljenjskem 
zakonu, ki je potreboval spremembo, ki ima 
mnogo pozitivnega notri, ima pa točke, ki 
bremenijo naše državljanke in državljane. 
Nedavno sem bil pri eni družini, ki niti ne more iti 
v najemniško stanovanje in je družina z otroki in 
brez kopalnice. Najprej ena soba pa še ena 
soba, kdaj bo kopalnica, še ne vedo. Ko nas tisti 
poslušajo … Saj mi rečemo, glejte, to bo že, saj 
to teče – ni problema, tudi ni problema na izlet iti 
ali pa na potovanje, če imaš denarja dovolj. Tisti 
ljudje, ki vsak dan računajo, kako bodo preživeli 
mesec, si ne morejo privoščiti, da bodo na 
upravni enoti dali tisoč ali pa 2 tisoč evrov, se 
tega bojijo. Koliko otrok danes živi po dva ali pa 
trije v eni sobi! Eni imajo pa seveda v Sloveniji 
hišo, kjer ima vsak otrok svojo etažo. Te točke, 
ki jih je kolega Černač, mislim da, predstavil 
tako, da jih lahko vsi mi razumemo in tudi tisti, ki 
nas spremljajo preko televizije, je treba 
spremeniti. To je prva obravnava, jaz vas 
povabim, ker sem se že v prejšnjem mandatu 
mučil s tem, da sodelujete, pa ne v dobrobit nas, 
v dobrobit tistih, ki so nas izvolili. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Alenka Jeraj, pripravi naj 
se Igor Zorčič.  
 Izvolite.  
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Zelo enostavno, Gradbeni zakon, ki 
velja, vsebuje tudi nekaj anomalij, in če je malo 
dobre volje, se lahko te odpravijo. Naš predlog 
je pred vami, da odpravimo pridobitev 
uporabnega dovoljenja za enostanovanjske 
stavbe. Da je problem, kaže tudi to, da je 
minister izdal neko navodilo inšpekcijskim 
službam, naj za enodružinske hiše brez 
uporabnega dovoljenja izdajo samo opozorilo. 
Torej se zaveda, da je to problem in da 
kompliciramo tam, kjer ne bi bilo treba 
komplicirati. Kolega Trček je prej govoril, da če 

ne bo to veljalo, bodo potem pa po celi Sloveniji 
hiše brez fasad. Poglejte, potem pa zelo slabo 
poznate Slovence. / oglašanje iz dvorane/ Boste 
popravili, če sem kaj narobe razumela. Slovenci 
so malo preveč redoljubni, da bi dolga leta ostali 
brez fasade. Pa ne samo to, tudi skrbni so, in 
zato da bodo porabili manj za kurjavo, bodo slej 
ko prej naredili fasado, in zelo hitro se naredi 
tudi fasada na objektu. Je pa res, da se vselijo 
prej, bi se vselili prej, kot imajo pogoje.  
 Tudi jaz imam en primer zdajle. Zidajo 
hišo, januarja bi se vselili, ampak bo problem, 
ker fasade pa še ne bo, imajo pa prodano 
stanovanje, v katerem zdaj živijo. In zato gradijo 
hišo, da bodo šli tja, napraskali so vse prihranke, 
kredite in tako naprej, in seveda imajo zdaj 
težavo, ker če ne bodo imeli fasade, se v 
principu po zakonu ne smejo vseliti. Vlada 
potem še napiše v svojem mnenju, da je tak 
predpis zato, ker bi bila s tem ogrožena varnost 
zdravja in življenja ljudi. Nekaj o tem je že 
povedal moj kolega Tomaž, ampak pomembno 
je tisto, kar naprej zapiše: da je bila posledica 
take zakonodaje med drugim tudi ta, da so 
investitorji z gradbenim dovoljenjem za 
enostanovanjski objekt zgradili večstanovanjski 
objekt, pri čemer ni nihče tega preverjal, ker 
uporabno dovoljenje ni bilo predpisano. Halo?! 
Zdaj bomo kaznovali tiste, ki naredijo 
enostanovanjsko hišo, zato ker je nekaj 
investitorjev, ki na podlagi gradbenega 
dovoljenja za enostanovanjsko hišo naredijo 
več. Saj imamo inšpekcijo, inšpekcija mora to 
ugotoviti! Občine vedo, kaj se jim dogaja. Ne, mi 
bomo, zato ker eni kršijo, raje kaznovali tiste, ki 
so recimo naredili stvari čisto v redu. In spet, 
minister ve, da so naredili čisto v redu, zato je 
rekel, ne jim dati izvršbe, ampak jim dajte 
opomin oziroma opozorilo. Torej ve, da je to 
problem.  
 Kaj so delale inšpekcije, da se zgodi to, 
da investitor z gradbenim dovoljenjem za 
enostanovanjsko zgradbo naredi 
večstanovanjski objekt? Kje je inšpektor? K 
Tomažu Liscu pride na dvorišče po uradni 
dolžnosti, tegale pa ne bo šel pogledat. To je 
problem. To je problem – da stvari nadzorujemo 
slabo in potem kaznujemo vse tiste, ki delajo 
približno v redu, zato ker pač eni kršijo. Ampak 
taki, ki kršijo, bodo vedno, saj zato pa imamo 
inšpekcije in naj opravljajo svoje delo. Kolega 
Perič je rekel, da je najprej treba narediti fasado, 
potem pa noter dajati okna in ostalo. Halo?! Jaz 
sicer še nisem hiše gradila, ampak – a potem 
bomo pa popravljali fasado, ko bomo okna 
montirali? Pa bo malo večje pa bo okrog oken 
tisto za … Mislim, dajmo biti malo realni. 
Mogoče bo on tako gradil pa bo najprej fasado 
naredil, ampak jaz mislim, da ljudje tako ne 
delajo.  
 Ne morem več slišati besede celovito. 
Vi boste vse uredili celovito. Zdaj smo bili na 
enem odboru, ko smo se pogovarjali, zakaj 
moramo spet po nujnem postopku sprejeti en 
zakon. Zato ker smo ga želeli urediti celovito in 
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smo noter navlekli sto in eno stvar in potem je 
Zakonodajno-pravna služba rekla, da to ni v 
redu. In je prejšnja koalicija, SMC, Desus in SD, 
umaknila ta zakon, zato ker so ga hoteli urediti 
celovito. Ne rabimo mi odpreti celega zakona 
zaradi ene take anomalije, kot je tole, o čemer 
danes govorimo. Ampak se odpravi to, ne bo se 
porušilo vse ostalo zraven. To, da pa stalno ne 
podpiramo vašega predloga, ker ne ureja 
celovito – veste, celovito pomeni vsakič odpreti 
cel zakon od A do Ž. Potem ne bi imeli 
spremembe zakona, potem moramo vsakič 
odpreti cel zakon pa bo celovito, potem gremo 
od A do Ž pogledat, kaj je treba narediti. 
Neumnosti se da odpraviti zelo hitro, če je malo 
volje in malo razumevanja.  
 Dajte nam z ministrstva – v tem vašem 
mnenju Vlade niste nič napisali, koliko je takih 
primerov, s kolikimi se ukvarjamo, kolikim je 
minister, torej inšpekcijska služba dala zgolj 
opozorilo. Dajte nam te podatke, da bomo 
vedeli, o čem se sploh pogovarjamo in koliko 
ljudem grenimo življenje brez zveze. Ali mislite, 
da ima tisti, ki si gradi hišo, idejo, da ne bo nikoli 
fasade naredil? Halo?! Vsak ima idejo, da jo bo 
naredil in da bo imel lepo hišo in okolico in tako 
naprej, vsaj za Slovence to velja. Ne bom za 
koga drugega mogoče govorila, ampak jaz ne 
poznam nikogar, ki nima v načrtu narediti tudi 
fasade slej ko prej. Je pa res, da rešuje mogoče 
prvi stanovanjski problem in si želi čim prej nekaj 
ustvariti, da se lahko tja vseli in potem pač 
dokonča hišo s fasado in z vsem ostalim in 
vrtom in okolico. 
 Naš predlog podpiram in apeliram, da 
malo razmislite o tem, kar govorimo mi. 
Ministrstvo tudi, poglejte primere, ki jih imate, saj 
vam ljudje najbrž pišejo in vas sprašujejo, od 
kod zdaj take, ne bom rekla neumnosti, 
anomalije, ki jih ne bi bilo treba. To se da zelo 
hitro odpraviti, nobenega ne bo zato nič bolelo, 
ljudem bomo pa marsikaj olajšali.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Izvolite postopkovno, dr. Trček.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 So takšni in drugačni populizmi, so pa 
populizmi, ki prestopijo v laž. Gospa Jeraj je 
izkušena v politiki, vidna članica in je debelo 
lagala, da sem jaz nekaj ubesedoval. Dovolj 
razumno govorim, da bi me lahko razumela. 
Tudi, če hočete, iz kakšnih družinskih zgodb 
svojih staršev se zavedam, kaj pomeni narediti 
fasado, ampak ne bomo mi zdaj tu doktorata iz 
fasad delali. Navsezadnje smo državljanke in 
državljani Slovenije ne le Slovenci, tudi 
Slovenke, tudi marsikaj drugega, verjetno tudi 
jaz ali pa tudi Grims, čigar prababica je prišla z 
otoka, si je želel narediti fasado, to je ustavna 
materija. 
 Pričakujem, da se mi gospa Jeraj 
opraviči. Hvala.  
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. Kakšen je pa vaš postopkovni 
predlog zdaj?  
 Besedo ima predlagatelj gospod 
Zvonko Černač.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Samo spomnil bi 

kolega Trčka, kaj je dejal – da je Slovenija ena 
izmed tistih držav, za katero vemo, kam 
pademo, ker je znana po objektih brez fasad in 
po vlakih, ki zamujajo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izvolite postopkovno, dr. Trček.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Predlagam 

prekinitev seje in da se gre prebrat. Jaz sem 
rekel, da je to indikator, ko vidiš, da je napačna 
politika. Poslušaj, kolega. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlagatelj, izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): To je indikator, 

tudi kar se oblasti tiče.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
  Predlagam, da gremo naprej. Besedo 
ima Igor Zorčič.  
 Izvolite.  
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

podpredsednik, hvala za besedo. Kolegice, 
kolegi! 
 Debata, imam občutek, se je sprevrgla 
v nekakšno obračunavanje. Je pa tema, ki jo 
obravnavamo, precej zanimiva. Spomnim se, da 
smo jo enkrat v tem letu že obravnavali, to je pri 
sprejemanju tega zakona. Mislim, da se tu v 
mnogočem zavaja. Lepo je slišati to, da se želi s 
predlogom zakona situacija pri uporabi objekta 
debirokratizirati, ampak nečesa se moramo 
zavedati, uporabno dovoljenje ni bilo izmišljeno 
v Sloveniji. mislim, da ga imajo v mnogih 
državah, ga imajo, imenujejo ga z različnimi 
besedami. Ponekod je bilo slišati, da dajejo kot 
nekakšno priglasitev dokončanja del in podobno 
v Italiji, ne vem, kakšni so vsi ti prevodi, pa 
vendarle gre vsebinsko pravzaprav za ene in 
iste stvari. Ne nazadnje tudi naša zakonodaja 
določa, da ta vloga, ki je potrebna za izdajo 
uporabnega dovoljenja, mora vsebovati izjavo 
projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela 
dokončana skladna z gradbenim dovoljenjem in 
da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. 
Torej, vsebinsko enako zahtevo vsebujejo tudi 
zakonodaje drugih držav in mislim, da je ta 
zahteva povsem razumljiva. 
 Ne strinjam se s to razpravo v smislu, 
da je to samo še en birokratski dosežek, ki 
onemogoča mladim družinam, da se odselijo v 
svoje hiše. Se strinjam s tem navajanjem tega 
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primera kot zelo neživljenjskega, ko je zaradi 
neizgradnje neke fasade bilo nemogoče dobiti 
uporabno dovoljenje. Se strinjam tudi potem z 
akcijo ministra, da je dal navodilo inšpektorjem, 
da se to ne sankcionira in da je to treba na 
koncu koncev rešiti, ne strinjam se pa s tem, da 
je treba zakonodajo rešiti na ta način, da ni 
potrebna več nikakršna preverba objekta, ki je 
bil na novo zgrajen.  
Spomnimo se nekih zgodovinskih dogodkov v 
Sloveniji, v sosednjih državah, predvsem mislim 
na raznorazne naravne nesreče, najbolj na 
potrese – pri nas dva velika potresa v Zgornjem 
Posočju leta 1998, poškodovanih 4 tisoč 55 
različnih objektov, leta 2004 poškodovanih okoli 
tisoč 800 objektov. Ne bi si upal kot nekdo, ki 
odloča o tem, ali potrebujemo določene 
normative pri izgradnji objektov, reči, da so 
nepotrebni, da so izraz neke nepotrebne 
birokracije. Nasprotno, mislim, da je pravzaprav 
prav ta gradnja v preteklosti skozi stoletja 
pokazala, da je birokracija še kako potrebna pri 
določanju nekakšnih standardov, ki zagotavljajo 
varnost vsem državljanom. Tu ne gre samo za 
mlade družine, za tiste, ki imajo manj denarja, ki 
imajo več denarja, enostavno gre za skupen 
javni interes.  
Leta 2016 je bil v osrednji Italiji hud potres z 
magnitudo 6,2 in naši strokovnjaki so zapisali 
tako: Takšen potres bi v Ljubljani zrušil 2 tisoč 
750 stavb, v katerih živi 43 tisoč ljudi, 40 tisoč 
stavb bi bilo zmerno poškodovanih, začasno 
namestitev bi potrebovalo 135 tisoč ljudi. Mi 
govorimo o tem, mi govorimo o varnosti, torej o 
dokumentih, ki narekujejo varno gradnjo in ne o 
kakršnihkoli nepotrebni birokraciji. 
 Če je priloga vloge za izdajo 
uporabnega dovoljenja izjava projektanta, 
nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana in 
skladna z gradbenim dovoljenjem, potem sem 
prepričan, da vsaj v nekih osnovnih ali pa vsaj v 
nekih osnovnih gabaritih zadovoljimo našemu 
javnemu interesu po tem, da gradimo varno. In 
si ne upam reči komurkoli: »Pa, glejte, mi teh 
papirjev ne potrebujemo, vse to je odveč, ker so 
včasih super in fino gradili doma.« Če je ta 
stavba nekje na samem – pustimo tiste primere, 
ko so stavbe celo v kakšnih dvojčkih ali vrstnih 
hišah, ko lahko slaba gradnja enega dela vrstnih 
ali pa ene stavbe v sklopu vrstnih stavb poruši 
morda celo sosednjo –, če rečemo, da je stavba 
sama in ne ogroža nobenega drugega objekta. 
Mislim, da se tudi tam ne moremo zadovoljiti s 
tem, da je ta stavba izven nekih osnovnih 
smernic, ki narekujejo varno gradnjo. Zaradi 
tega, ker kot sem omenil, se dogajajo naravne 
nesreče, druge podobne zadeve in ne nazadnje 
– priča smo v marsikateri državi, ki ima bistveno 
manj urejeno zakonodajno področje gradnje, da 
se objekti tudi rušijo. 
 Skratka, tu, v tej zakonodaji vidim 
temeljni javni interes. Mislim, da gradnja stavbe, 
ne glede na to, da sem pristaš tega, da ostane 
tudi v nekako v domeni posameznikov, da si 
imajo možnost zgraditi svoj dom, da pa vendarle 

moramo zasledovati nek skupen interes, ki je 
najprej, v osnovi v tem, da so te zgradbe 
statično varne tudi v primeru potresov. Potem pa 
še kot nadgradnja, da so kolikor toliko, recimo 
temu, ekološko sprejemljive z ustreznimi 
fasadami. Ampak za neko osnovno bivanje je 
verjetno res dovolj, če ima zgradba vse te 
osnovne elemente pa morda kdaj kasneje 
kakšno fasado.  
 Skratka, strinjam se s stališčem 
ministrstva, da je zakonodaja relativno sveža, da 
potrebuje svojo oceno, potem ko bodo dobili 
nekakšne informacije s terena, v katerih delih je 
zakonodaja slaba, in da je prav, da se 
zakonodaja potem spreminja skozi cel zakon. 
Ne nazadnje, velikokrat je slišati to, da imamo 
poplavo zakonov –mislim, da v poplavo zakonov 
lahko štejemo tudi takšne zelo parcialne zakone, 
kjer se ureja samo en člen. Mislim, da je prav, 
da če se bo pokazalo, da je ta zakonodaja 
problematična, da se rešuje skozi celoten zakon, 
ne pa, da danes rešimo en člen – in to po 
možnosti na način, da kar izključimo vse zahteve 
po preverjanju gradbene zakonodaje –, potem 
čez en mesec pa naslednji člen. Mislim, da to ne 
zagotavlja neke pravne varnosti.  
 Debata je bila tudi okoli tega, ali naj ta 
zakon potrdimo v prvem branju pa ga potem 
spreminjamo na odboru. Prepričan sem, da tako 
pomembne tematike ni mogoče spremeniti na 
odboru – glede na to, da imamo odprt samo, če 
se ne motim, 6. člen –, ker bi bilo pač treba, če 
želimo ohraniti tisti osnovni namen uporabnega 
dovoljenja, odpreti tudi ostale člene in pač 
povedati, kdaj se izda; torej, kaj je tisto, kar se 
šteje kot zgradba, ki je že primerna za bivanje. 
Torej, ali je to samo zgradba, ki ima pač streho, 
okna, ali je treba še notri kaj narediti, ali mora 
biti fasada ali ne. Verjetno bomo na koncu šli 
zelo v detajle, ne vem, detajlen tehnični pregled 
vsakega objekta. Ampak mislim, da je prav, da 
nam da nek predlog, rešitev ministrstvo, ki 
dobiva vse podatke s terena, z upravnih enot, od 
inšpekcij, zato da bomo potem imeli tudi neko 
rešitev, ki bo kolikor toliko dolgoročna.  
 Tako zaenkrat pa iz opisanih razlogov 
tega zakona ne moremo podpreti. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prihajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja. 
Besedo ima predstavnik Vlade, gospod Aleš 
Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje 
in prostor.  
 Izvolite. 
 
ALEŠ PRIJON: Hvala lepa. 

 Mogoče bi vsej tej razpravi dodal samo 
to, da ta gradbeni trojček, kot ga imenujejo, to 
pomeni Zakon o graditvi objektov, Zakon o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti in Zakon o 
urejanju prostora, je precej svež in obenem so 
bili tudi relativno radikalen – je spremenil 
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obstoječo ureditev. Zaradi tega je seveda 
potrebno in pravilno, tako kot se je odločil 
minister, da takoj na začetku naredimo neko 
evalvacijo, ocenimo, katere rešitve so dobre, 
katere so manj dobre in kaj bi lahko tukaj še 
izboljšali. Pridobili smo že precej odzivov s strani 
tako uporabnikov, državljanov, projektantov, 
raznih institucij in jih smo precej že analizirali. 
Določene sugestije so zelo dobre, tako da bomo 
to delo resno opravili. Seveda se zahvaljujem 
tudi vsem današnjim razpravljavcem za te 
koristne sugestije, ki jih bomo tudi upoštevali in 
nekako vgradili v te izboljšave te zakonodaje. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik predlagatelja 
Zvonko Černač.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Najprej nekaj 

besed glede predzadnjega razpravljavca. 
Gospod Zorčič je razpravljal o stvareh, ki niso 
predmet te novele zakona.  
 Mi ne spreminjamo gradbenih 
standardov, mi ne spreminjamo uzanc, mi ne 
odpravljamo gradbenega dovoljenja, čeprav bi 
lahko po vzoru številni držav, kot sem jih prej 
navedel, veljala samo priglasitev, v tem primeru 
za enostanovanjske stavbe. Nič od tega se ne 
spreminja, zaradi tega govorjenja o tem, da se 
bodo stavbe, če ne bo uporabnega dovoljenja, 
začele rušiti – ne vem, je neresno. Ali pa mislite 
mogoče, da bo uradnik preverjal izjavo, ki jo bo 
podpisal projektant o tem, koliko armature je bilo 
vgrajene v ploščo. Verjetno ne bo noben tega 
preverjal, tako da to, o čemer ste vi razpravljali, 
nima prav popolnoma nobene povezave s to 
spremembo, ki je sprememba samo v tem, da se 
odpravlja ena administrativna obremenitev, ki je 
popolnoma sama sebi namen in nepotrebna. 
 Glede 6 člena. Uvodoma sem povedal, 
da glede na stališče Poslanske skupine Desus, 
kjer je bilo izraženo mnenje, da bi bilo mogoče 
ta zakon podpreti, če se v nadaljnji obravnavi 
tako spremeni, da ostane uporabno dovoljenje v 
primerih gradnje za trg tudi za enostanovanjske 
objekte, da s tem mi nimamo problemov, da pa 
olajšujemo položaj vsem tistim, ki gradijo za 
lastne potrebe. Glede tega nimamo mi nobenih 
težav.  
 Pod črto. Mislim, da najbolj plastično 
predstavo o tem, kako neprimerna je ta 
zakonodaja, ne samo v tem členu, ampak na 
splošno in v kakšni čudni državi – tudi nepravni 
– živimo, je dal kolega Bojan Podkrajšek. Ne 
vem, če ste ga slišali, kaj je povedal, bom 
ponovil približno tako, kot je povedal. Imamo 
ruševino, ki ima hišno številko, v kateri je 
prijavljenih na desetine oseb, in na drugi strani 
imamo novogradnjo, ki je bila zgrajena z vsemi 
standardi in nima hišne številke, ker še nima 
narejene fasade in vanjo se ne more prijaviti 
družina, ki je predhodno, zato da je lahko to hišo 

zgradila, prodala stanovanje in se mora iz njega 
izseliti. V taki državi živimo! A je to taka država, 
v kakršni želimo živeti? A smo ponosni na to, da 
živimo v taki državi? A je prav, da take zakone 
sprejemamo in kreiramo? Ali je prav, da te 
anomalije odpravimo? In ta, ponavljam, je samo 
ena od majhnih. Na desetine jih je; na desetine, 
ki ljudem grenijo vsakodnevno življenje in ki nič 
ne pripomorejo, v konkretnem primeru, k večji 
varnosti. 
 Bilo je rečeno, da uporabno dovoljenje 
je zaradi tega, ker bi sicer bila ogrožena varnost 
zdravja in življenja ljudi. Se pravi, če 
uporabnega dovoljenja za neko hiško ni, bodo 
ljudje, ki bodo v njej prebivali, ogroženi, 
ogroženo bo njihovo zdravje in življenje. 
 Spomnimo se, spoštovane kolegice in 
kolegi, urgence Šempeter pri Gorici. Je imela 
uporabno dovoljenje? Ga je imela? Je imela vse 
podpisane izjave? Je imela? So bila življenja 
ljudi, ki so se prišli zdravit na to urgenco, res 
varna? Ali so nekoga odpeljali iz te urgence na 
pokopališče? Pa verjetno ne samo enega. Pa so 
bila vsa uporabna dovoljenja. Vsi papirji. Tako 
da prosim, take primerjave, mislim, da niso 
primerne in da ne pripomorejo k temu, da bi se 
slabe rešitve odpravile.  
 Uvodoma sem povedal in še enkrat 
ponovim, da je v tej noveli, ki je začela veljati 1. 
junija, tudi nekaj dobrih rešitev. Ena izmed tistih, 
kjer pa se ne sprašujete o varnosti, pa 
verjamem, da še nekaj let nazaj bi se, je odprav 
gradbenega dovoljenja za rušitev objekta. A ni to 
nevarno? Toliko let je bilo to nevarno in je bilo 
treba gradbeno dovoljenje pridobiti, če si hotel 
star objekt porušiti. Zdaj ga več ni treba! Zakaj? 
Zaradi tega, ker je nekdo od uradnikov očitno 
malo, bi rekel, gledal naprej, in je ugotovil, da je 
to papir, ki je nepotreben. Ki je nepotreben. Ko 
govorimo o uporabnem dovoljenju za družinske 
hiše, za enostanovanjske objekte, kjer gre v 
glavnem za pritlične stavbe, pritlične stavbe z 
mansardo ali enonadstropne stavbe, je nekaj 
podobnega. 
 Bilo je omenjeno, da je minister rešil 
zadevo z nekim obveznim navodilom. Glejte, še 
enkrat ponovim, da nič ni rešil. Odložil je 
problem. Pa dodatno delo ima birokracija, v tem 
primeru inšpekcija. Pa ljudje imajo še vedno 
težavo, ker tako in tako morajo zadevo urediti, 
ker jim ta zadeva z odložnim pogojem visi nad 
glavo, imajo nek postopek nad sabo. Čemu? S 
tem, ko je posegel, je priznal, da problem 
obstaja in da bi ga bilo treba urediti. Niste ga 
pripravljeni urediti samo zaradi tega, ker ga je 
predlagala opozicija; samo zaradi tega, bodimo 
pošteni. V tem pregledu te naše zakonodaje, 
kjer je Vlada posegla zelo daleč nazaj v bivšo 
državo – ne vem, čemu –, pozabila pa je seveda 
zadnjo novelo iz leta 2012, manjka ureditev – če 
ste že šli tako daleč nazaj. 
 Glede na to, da ste napovedali, da bo 
na podlagi evalvacije, ki jo dela ministrstvo, te 
nove zakonodaje potrebna sprememba. To 
pomeni, da zakon ni v celoti okej, kar torej 
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priznavate. Glede na to, da bo ta sprememba 
potrebna, bi se bilo dobro zgledovati po 
ureditvah, ki so v tej državi zelo, zelo dolgo 
nazaj že veljale. Zelo dolgo nazaj. Na tem 
ozemlju je bila nekoč Avstro-Ogrska. Stavbe, ki 
so bile takrat zgrajene, so še danes vzor 
arhitekture, statične stabilnosti, kvalitetne 
gradnje, da ne govorimo o tem, da so bile tudi 
urbanistično v ustreznem pomenu postavljene v 
prostor. Se pravi ta država Avstro-Ogrska, del 
katere smo bili tudi mi, je imela očitno to 
področje zelo dobro urejeno. Kljub temu da je 
zdaj že skoraj 150 let od tega obdobja, mislim, 
da ko boste pisali novelo tega zakona, bi bilo 
dobro, da si – spoštovani državni sekretar in 
minister, ki ga danes ni tukaj, pa predlagam, da 
mu te moje besede prenesete –, pogledate 
ureditev, ki je takrat veljala. Ker je bila zelo 
enostavna in vsak jo je razumel. Tukaj pred 
sabo imam Bauordnung, Stavbni red Vojvodine 
Kranjske, 25. oktober 1875 je datiran, je v 
slovenščini, tako da ne bo težav, sicer taki, kot 
so jo poznali takrat, ampak dovolj razumljivi, da 
se jo da prevesti v ustrezno sedanjo birokratsko 
slovenščino. 98 paragrafov vsebuje in v tem 
dokumentu je vse na zelo enostaven način 
popisano. In še enkrat povem, če takrat v času 
Avstro-Ogrske so bile stvari urejene, niso imeli 
nobenih programov, bil je red, prostor je bil 
varovan, objekti so bili postavljeni v linijah, 
mesta so imela drevorede, javne površine in 
tako naprej, ljudje so lahko normalno gradili, 
potem zakaj bi se trudili. 
 Glede na to, da zaključujemo razpravo, 
spoštovani državni sekretar, vam bom ta 
dokument predal. Še posebej mi je všeč 
paragraf 93, v katerem piše: »Pospešeno 
rešenje o stavbnih zadevah. Stavbnim 
oblastnijam je dolžnost vse stavbne zadeve 
rešiti s pospešenjem.« Pa ni bilo nobenih dni, pa 
nobenih rokov, pa nobenih tolmačenj, ali je 15 
dni 15 delovnih dni ali 15 koledarskih dni, ali je 
30 dni lahko enkrat ali je 30 dni lahko dvakrat, ali 
vsak upravni organ lahko da samo enkrat 
dopolnitev ali lahko da dopolnitev dvakrat. V 
enem stavku je bilo vse napisano in seveda 
organi, ki so to nadzirali. Zaradi tega ureditev, ki 
jo poznajo v nekaterih državah okrog nas, ko 
ljudi razbremenjujejo administrativnih postopkov 
pri priglasitvah manjših gradenj, in na drugi 
strani imajo uspešno kontrolo, vsebinsko 
kontrolo, so dobre ureditve. Se pravi, na eni 
strani priglasitev gradnje, ve se, kdaj se bo 
začelo in kje, ustrezna inšpekcija, ki te postopke 
nadzira, in na koncu priglasitev zaključka. In 
ljudje nimajo več vseh teh težav z dovoljenji, 
enimi, drugimi, desetimi. Samo v primeru, da 
upravni organ ugotovi, da gre za odstopanja, 
potem pač imajo težave in prav, da jih imajo. 
Tako kot imamo pa mi sedaj te stvari 
predpisane, pa vse ljudi obremenjujemo s temi 
postopki zaradi nekaj odstotkov tistih, ki se teh 
postopkov ne držijo, kar je narobe svet. Se 
pravi, zgodbo je treba obrniti na glavo, v obratno 

smer in nekaj od tega je tudi v tem stavbnem 
redu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Čas za razpravo še ni potekel in interes 
za delitev časa je bil izkazan, zato naj povem, 
da, če želite razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja, Zvonko Černač, ter predstavnik 
Vlade, prosim, da se prijavite s pritiskom tipke za 
vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo 
kot zadnja, in sicer, najprej predstavnik Vlade in 
nato predstavnik predlagatelja. 
 Prosim za prijavo. Vsak razpravljavec 
ima na voljo 5 minut časa. 
 Prvi je na vrsti Franci Kepa.  
 Izvolite. 
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo! 

 Kakor je predhodnik dejal, gospod 
Černač, so bili postopki v preteklosti veliko 
enostavnejši in to uporabno dovoljenje je samo 
eno od stvari, katere bi morali poenostaviti. 
Projekti tudi v sosednjih državah so veliko tanjši 
kot pri Sloveniji. Imam nekje izkušnje s Hrvaško, 
v Avstriji so, trikrat, štirikrat tanjši kot pri nas. Ne 
vem, zakaj morajo biti pri nas notri neki 
nepotrebni elaborati, prav tako to uporabno 
dovoljenje za enostavni objekt – to so hiše, 
enostavni objekti po kriteriju – in ne bi bilo treba, 
da se je ponovno uvedlo nazaj uporabno 
dovoljenje. Nekaj časa ga ni bilo in je bilo prav 
tako, zdaj to ljudi samo obremenjuje, kakor so 
predhodniki dejali. 
Fasada, to je zelo velik kiks, kdor je predlagal ta 
problem, in bi ga bilo potrebno izločiti, pa ne za 
eno leto, zaradi izvršbe, da ljudje ne morejo iti v 
narejeno stanovanjsko hišo, ker verjetno noben, 
kakor so predhodniki dejali, nalašč nima fasade 
narejene, ampak verjetno zaradi tega, ker je 
finančno izčrpan. Če je nekdo hišo naredil, 
verjetno bi jo na koncu vsak rad naredil, preden 
bi šel noter in bi bilo treba to dati ven ali pa ta 
rok podaljšati – ne za eno leto, ampak za deset 
let mogoče. 
Kakor je bilo rečeno, v samogradnji ali pa v 
gradnji za trg, povsod je potrebna kontrola in 
glavna kontrola je nadzornik, ki je bil mogoče v 
preteklosti tukaj premalo omenjen. Glavni trije 
so: izvajalec, nadzornik in investitor. Nadzornik 
mora kontrolirati gradnjo, zraven pa inšpekcija. 
Inšpekcija pride ali ne pride. Glavni, ki kontrolira 
gradnjo po gradbenem dovoljenju, je nadzornik 
gradnje in on odgovarja, da se dela po pravilih, 
da se vgradi pravilni material, da se vgradi 
armatura, da se pravilno gradi. 
Dotaknil bi se še, sem že prej rekel, da bi se 
poenostavila tudi gradbena dokumentacija. To 
predelajte, ker za enostavne objekte je 
nepotrebno, da je taka dokumentacija, da je to, 
po domače povedano špeh, debel pet 
centimetrov, za neko zidanico, gospodarsko 
poslopje pa tudi za hišo. To ni potrebno. Tako je 
bilo rečeno 100 let nazaj, v Avstro-Ogrski so 
projekti bili narisani na dveh risbah A3, zraven 
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neka statična presoja, statični izračun pa neka 
dovoljenja za prekope, za dostavo do objekta. 
Vse je bilo zelo poenostavljeno, zelo enostavno 
narejeno. Tako bi lahko tudi pri nas bilo. Tako 
imajo tudi sosednje države urejeno. 
To je samo en delček od tega, tudi druge stvari 
bi bilo treba poenostaviti. Toliko, hvala za 
besedo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Igor Zorčič.  
 Izvolite. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo.  
 Kolega Černač, to, da se danes ne 
pogovarjamo o gradbenem dovoljenju, to ne 
drži. Če je namen uporabnega dovoljenja to, da 
se preveri skozi nek upravni postopek, skozi 
izjavo projektanta, nadzornika in izvajalca, da so 
dela končana in skladna z gradbenim 
dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene 
zahteve, potem se pogovarjamo o gradbenem 
dovoljenju. Zdaj, ali se zadovoljimo s tem, da je 
gradbeno dovoljenje izdano, pa se hiša zgradi 
takšna, kot je je – pa vsi vemo, kako se gradi pri 
nas, še pol metra gor pa še nek dodaten 
prizidek pa tisto, drugo in tretje, pa smo s tem 
zadovoljni ali pa ne. In ko pravite, kolega, da kje 
je pa inšpekcijski postopek. Saj to je neka vrsta 
administrativne preverbe, če dajo projektant, 
nadzornik in izvajalec dokument gor, da je to 
narejeno in da je skladno s predpisi, podobne 
vrste, kot je inšpekcijski nadzor. Pač, ni treba, da 
gre nekdo iz državne uprave, inšpektor, na 
teren, ampak se to v pisarni preveri in se izda to 
uporabno dovoljenje. Se pa strinjam, da to 
včasih – morda tudi v teh primerih, to bo 
ministrstvo ocenilo –,traja predolgo, preveč 
dokumentov, prevelik strošek in podobno, o tem 
se pa seveda vedno lahko pogovarjamo in 
naredimo situacijo, da je kar se da prijazna za 
vse državljane. 
 Ne strinjam se pa s to debato, da je bilo 
pa v Avstro-Ogrski vse fino, nič ni bilo treba. Ta 
Avstro-Ogrska je bila Avstro-Ogrska pač toliko 
časa nazaj, verjetno tudi ni bilo ne vem takšnih 
gradbenih firm, kot so danes, pa ni bilo takšnega 
načina gradnje, pa ni bilo treba graditi 
protipotresno in podobno. Danes pa pač imamo 
vse te zahteve, poseljenost je danes drugačna, 
število ljudi, ki živijo na kvadratni kilometer, je 
večje, večje so posledice naravnih nesreč. Jaz 
sem pristaš tega, da država pri svojem 
prostorskem načrtovanju in pri zagotavljanju 
nekih standardov gradnje vse to upošteva. Zdaj 
pa, če država to upošteva, potem mora tudi 
nadzirati ali – tisti, ki je zgradil objekt – takšen 
objekt tudi zadovolji vsem tem predpisom in 
standardom. In samo o tem se tukaj 
pogovarjamo, ali smo za to, da imamo kolikor 
toliko varno gradnjo. Saj se strinjam z vsakim, če 
si nekdo gradi v lastni režiji pa potem notri živi, si 
je sam kriv, če se karkoli zgodi s tem objektom, 

ampak objekti so na trgu, se potem prodajo 
naprej in prav je, da skozi te neke standarde, ki 
veljajo za vse enako, zadovoljimo ta skupni 
interes. Mislim, da je tukaj pomembno 
razpravljati o situacijah, ki je bila opisana prej, o 
naravnih nesrečah pri nas, v tujini, da so to neke 
izkušnje, iz katerih se moramo učiti in iz katerih 
moramo potegniti zaključek, kaj je naš skupni 
interes, ko gradimo objekte. Ali je zdaj interes ta, 
da se to kar se da simpel zgradi, ali je interes 
tudi ta, da je to kolikor toliko varno, najprej za 
tistega, ki živi notri, in potem za vse ostale in za 
tiste, ki bivajo blizu, ali pa, ki se samo sprehodijo 
mimo takšnega objekta. 
 Tako je to debata, ki je na mestu ob 
vsej tej birokraciji in ki jo bomo verjetno deležni 
tudi v prihodnje, ampak zaradi tega, ker je ta 
rešitev preveč enostavna, enostavno ne rešuje 
tistega, kar naj bi reševala, samo izključuje en 
pomemben del nekega nadzora pri gradnji 
objektov, ne da bi se osredotočila na zelo 
konkretne primere, ki so lahko zelo 
problematični. Zaradi tega tega zakona ne 
morem podpreti. Če bi notri pisalo, ampak ne 
more v tem zakonu pisati, tudi če ga damo še 
skozi odbor, da je zadeva, ki smo ji bili priča v 
medijih s fasado, res nepotrebna, potem nimam 
nobenih zadržkov, da takšen zakon sprejmemo. 
Ampak tega se ne da tu rešiti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima dr. Franc Trček.  
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Prvič, mi v glavnem nismo strokovnjaki 
za fasade, pa tudi za zgodovino Avstro-Ogrske 
ne, za to je kolega Rajh strokovnjak. Meni se 
sedaj očita populizem, ampak tu smo sedaj vse 
živo slišali, do italijanskega potresa in tako 
naprej. 
 Najprej se dotaknimo fasad. Ja, ljudje 
pač bajte ne zgradijo do konca na tak način, ker 
jim zmanjka penez. Prej je nekdo omenjal 
banke, kolega Černač. Če bi slovenska politika 
resno mislila, bi imeli kakšno banko v državni 
lasti in kreditno linijo za financiranje – pa ne na 
način, kot ste mojo generacijo s švicarskimi 
franki zasuli – in bi si ti ljudje lahko zgradili 
fasade. Prva zgodba.  
 Druga zgodba: korenček-palica. Očitno 
imate vsi radi inšpekcije, mogoče bi bili radi 
inšpektorji. Nikoli ne bo nobenih inšpekcij dovolj, 
če mi ne bomo imeli neke osnovne kulture. Tudi 
glede gradnje. Te kulture ravno nimamo. 
Seveda smo neka družba, včasih v šali rečem, 
da najkrajša definicija Slovenije je »ne pretirano 
velika disfunkcionalna familija«. Potem vedno 
nekdo nekomu nekaj zrihta, eni tretjini se zrihta, 
na eno tretjino ne bomo gledali, ena tretjina pa 
potegne kratko. Kolega Breznik bo za menoj 
govoril, bogate izkušnje ima, pa se ne hecam, iz 
nemškega predela. Tam se zelo jasno ve; da če 
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boš ti z gabaritom nekam štrlel ven, pa če boš 
streho naredil drugače, kot bi morala biti, te bo, 
po domače povedano, štrafalo.  
 Če se pogovarjamo o stroških in o 
administracijah, to je tudi SMC rad tulil, bomo 
debirokratiziral, gor, dol. To, o čemer je kolega 
Lisec govoril, to drži in to podpišem. To je žal 
res. In mi se moramo vprašati katero 
administracijo potrebujemo, da bo varno, in se 
tudi moramo vprašati, kje so mogoče stroški 
previsoki. Saj ko smo ta trojček spreminjali, pa 
sem skupaj tulil s SDS takrat, da je to napol 
defektno rojen otrok, kar sicer žal je, je bil SMC 
zelo tak, pa je bilo ogromno lobiranja, zlasti 
arhitektov in tako naprej. Mi seveda nujno 
potrebujemo tudi neke vrste svetovalnih pisarn, 
kot jih imamo za energetsko prenovo pri gradnji. 
Veste, vse te zadeve, vse to so politike, ki jih 
niste naredili. In potem sklicevati se na Avstro-
Ogrsko, lahko bi gledali, še preden se je razdelil 
imperij na Avstro-Ogrsko. V desnici se radi 
pohvalite, evo, tu je gospod Janša, takrat ste 
predsedovali EU, pa se ne spomnim, da bi takrat 
tulila Slovenija, preveč je zakomplicirana 
zakonodaja, kar je pogosto res, nazaj se 
zgledujmo po Avstro-Ogrski.  
 Ena zadeva, na katero se pri nas 
pozablja, pa sem večkrat opozarjal, mi imamo 
izredno razpršeno poselitev. Če k temu dodaš 
še razpršeno gradnjo, če temu dodaš še, da 
nimamo reformo lokalne samouprave, je to hitro 
predrago. Tudi na vasi bo treba graditi bolj 
skupaj. Včasih so to, recimo, v istrskem predelu 
ali na Obali bolj razumeli, ker so morali 
pridelovalno zemljo ščititi. Veste, mi bi se morali 
tudi o teh zadevah začeti pogovarjati.  
 Pa ste omenjali Avstrija gor, dol, mi bi 
se morati o tem začeti pogovarjati. Vedno 
rečem, da bi bil najbolj srečen človek v vesolju, 
če nikoli ne bi rabil biti lastnik nepremičnine, pa 
prevoznega sredstva, dražjega kot kakšnega 
bicilka za 200, 300 evrov. Boste rekli, a Slovenci 
pa nismo taki, pa niso. Ja, nismo, ker vi to 
politično niste omogočili! Tudi na vasi bi se lahko 
gradilo na način stanovanjskih zadrug. 
 Veliko je odvisno, seveda, tudi od 
birokratov. Verjamem, da je kolega Černač bil 
dober birokrat na občini. Nimam problema tudi 
pohvaliti dobrih SDS-ovskih županov. 
Navsezadnje imam eno luknjico v Ivančni Gorici, 
se v glavnem mimo, žal, ne peljem med tednom, 
kar pogosto tja dejansko spat. Tam je vsa ta 
kvadratura kroga. Ključni problem vas v SDS pa 
je tudi, ko imate dober predlog, da potem tako 
tulite, da smo mi vsi totalni idioti, in potem tudi, 
če bi mi nekaj podprli, si mislimo: Idite vi nekam! 
Malo se tudi glede tega prej izprašajte. Saj to 
vam je kolega Vojko že razlagal na neki zadnji 
seji – sedaj nisem v tem odboru –, ne vem, zakaj 
na odboru niste sprejeli tega, da ne velja za 
neke gradnje, ki gredo na trg, in bi z lahkoto to 
sedaj požegnali in ne bi imel nobene težave s 
tem. Od izvršilne oblasti, če pride na sejo, pa 
bolj jasno pričakujem, da mi odgovori, ali je treba 
to menjati ali trenutno še ni treba menjati, da 

tega problema ni. Tega odgovora pa tudi nisem 
dovolj razločno slišal. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
Besedo ima Franc Breznik.  
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala. 

 Če sem kdajkoli tulil tu na 
kakršnegakoli kolega, se opravičujem. Mislim, 
da tega posnetka ne boste našli, kolega Trček, 
lahko pa prosim, v okviru, bi lahko rekel 
državljanov, v okviru mladih družin, v okviru ljudi, 
ki so stežka prišli do neke hiše, pa je morda 
zmanjkalo nekaj denarja za tisto fasado. Hvala, 
da ste me pohvalili, kar se tiče izkušenj, ampak 
glejte, v tujini, v Avstriji recimo – seveda od 
dežele do dežele različno,– to ureja mogoče 
davek na nepremičnine. Nekdo, ki nima fasade, 
ne vem, v Sloveniji, bi lahko plačal 10 evrov na 
leto ali pa 20 evrov več do tistega trenutka, ko te 
fasade ne bo naredil. Glejte, v desetih ali pa 
petih letih, če te fasade ne bo končal, ta hiša 
zaradi tega ne bo statično vprašljiva. 
 Kot je rekel danes kolega Černač, mi 
vlagamo zakon, ali pa dopolnila zakona, ali pa 
novelacije ravno v smeri debirokratizacije. Meni 
ta beseda gre zelo zlahka iz ust, ker na 
birokracijo imam dobesedno alergijo. In na 
birokratsko razmišljanje. Ko danes poslušam – 
pa se spet opravičujem – glejte, velik del 
kolegov in kolegic tu živi v neki škatli, neka 
birokratska razmišljanja, nobene logike, mimo 
življenjskih razmer, ki so na terenu, in vsega 
tistega, kar je danes sledilo. Torej, mi ne 
spreminjamo gradbenih standardov, mi ne 
spreminjamo gradbenega dovoljenja, mi 
spreminjamo nekoga, ki na koncu … Torej spet 
rešitev, ki prihaja iz ljudi, ki delajo na upravnih 
enotah – primer točno tega, kar smo vlagali, je 
bil primer kar nekaj ljudi. Lahko vam povem, 
znanec pride po 15 letih, ko živi v svoji hiši, ki je 
perfektno narejena z vsemi standardi, da hoče 
sedaj priti do uporabnega dovoljenja. A veste, 
kaj mu je rekel človek, dobesedno, upravne 
enote – lahko kar povem – v Lenartu? Veste, kaj 
mu je rekel? Je rekel, počakajte malo, saj to je 
nenormalno! Počakajte malo. Je rekel, glejte k 
projektantu boste šli, poklicati ga boste morali, to 
bo stalo tisoč evrov, ker si bodo zdaj projektanti 
lahko prostoročno določali cene za 15 let nazaj. 
Rekel bi, ja če pa to želite, potem pa po 15 letih 
bom to poiskal, pripravil, bomo to pogledali in 
tako naprej. 
 Glede varnosti, nadaljevanje – varnost. 
Prej ste državni sekretar omenili, mislim da, tisti 
primer z Rogle izpred leta 2012 nesrečnih treh 
mladih ljudi, ki so umrli v tistem vikendu ali 
planinski hiši. Tam je tipičen primer, da nekdo ni 
nadzoroval teh dimniških sistemov. Torej, smrt je 
nastopila zaradi povečane koncentracije 
ogljikovega monoksida. Bilo je dokazano, da sta 
delovala na eni strani plinska peč, na drugi 
strani kamin, ki je bil naknadno vgrajen. Oba sta 
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imela neko koncentracijo zvišanega monoksida 
in to je vplivalo v tisti dolgi noči na smrt teh treh 
ljudi. To nima zveze z uporabnim dovoljenjem.  
Uporabno dovoljenje v potresnih situacijah. 
Glejte, kolega Zorčič zna super obrazložiti, kako 
birokrati razmišljajo – to je tipičen primer 
birokratskega razmišljanja. Njegove razprave 
okrog tiste registracije koles s pomožnim 
motorjem so, mislim da, svetovni fenomen, so 
znane. Danes in včeraj – žalostna zgodba – sem 
se pogovarjal s slovenskimi kmeticami. Rotile so 
me, dobesedno jokale glede vaših blagajn na 
kmetih. Zdaj, ko hodijo na te tržnice pri minus 
10, v dežju, v megli, stiskajo na tiste blagajne po 
500, 600 evrov; ženske, ki prodajajo nekaj 
korenčkov, nekaj solat in tako naprej. To je 
tipično neživljenjsko, totalno birokratsko 
razmišljanje ljudi, ki v življenju niso počeli nič 
pametnega v praksi. Glejte, bom uporabil nov 
termin, kolega Zorčič – v Sloveniji ne rabimo več 
in imam tudi tukaj predsednika stranke, 
podpredsednika, mi več ne bomo uporabljali v 
SDS debirokratizacije, ker vidim, da ta pojem ne 
zaleže. Morda pa si bodo ljudje zapomnili nov 
izraz, nov termin »dezorčizacija«. To bi bil pa 
super izraz ravno proti tej miselnosti, ki poteka 
tukaj.  
 Uporabno dovoljenje ne bo zmanjšalo 
nobene nevarnosti, ker če bomo tako 
nadaljevali, spoštovani kolegice in kolegi, potem 
bomo počasi rabili poseben tehnični pregled za 
kadi – marsikateri posameznik, državljan pade v 
kadi in se ubije. Imamo celo vrsto smrtnih 
nesreč, ko ljudje padajo v maju, juniju s češenj v 
Sloveniji. Tudi mislim, da bi rabili tehnične 
preglede in tudi uporabna dovoljenja za češnje. 
Lahko padejo tudi po stopnicah v lastnih hišah. 
Priporočal bi, da poleg uporabnega dovoljenja 
naredimo poseben tehnični pregled in 
pogledamo standarde tudi teh stopnic in tako 
naprej in tako naprej, in potem na koncu se 
bodo vsi odselili. Tukaj bodo ostali samo 
birokrati, ki se bodo ukvarjali z drugimi birokrati 
in tako naprej in ta birokracija bo dosegla ta svoj 
vrhunec, ta svoj zenit.  
 V Slovenski demokratki stranki smo 
stranka, ki prihaja iz ljudstva, ukvarja se z 
realnimi problemi ljudi in, glejte, danes je tipičen 
primer zelo enostavne rešitve. Torej govorimo o 
enostavnih objektih in govorimo o 
enostanovanjskih objektih in za te objekte 
mislim, da ne potrebujemo uporabnega 
dovoljenja in državljani in državljanke ne 
potrebujejo novih stroškov. Naj te stroške dajo v 
tem času za božična darila ali pa naj grejo s 
svojimi otroki na nek zaslužen dopust. Najlepša 
hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izvolite proceduralno, gospod Zorčič. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

podpredsednik.  

 Kolega Breznik mi je nekoč zaupal, da 
je poln nepomembnih informacij, vidim, da jih tu 
vztrajno plasira, hkrati je pa še žaljiv.  
 Prosil bi, da v teh njegovih ekspozejih, 
da ne rečem idiotskih, da ga malo umirite in da 
ne dovolite, da se spušča na kakršenkoli osebni 
nivo. Tudi jaz se nisem na njegov, pa vam 
povem, da bi lahko zdaj tukaj deset minut o tem 
govoril. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, vendar tukaj nisem ugotovil nekega 
postopkovnega predloga.  
 Gospa Ljudmila Novak, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

 Tudi jaz moram reči, da sem prisluhnila 
kolegu Zorčiču, ko je govoril o tem, kako se hiše 
lahko podrejo, nekaj v tem smislu, ampak sem 
se spraševala, ali je mogoče, da se hiša podre, 
če nima fasade. Potem je pa res slabo grajena, 
če se zaradi tega lahko podre.  
 Danes smo slišali veliko življenjskih 
zgodb in ko to slišimo, kaj se ljudem dogaja 
zaradi takega neživljenjskega zakona, nas ne bi 
smelo več zanimati, kdo je to predlagal, ampak 
kaj je predlagal in zakaj je to predlagal. 
 Poročila OECD iz novembra pravi, da 
je Slovenija na drugem mestu glede na to, kdaj 
se mladi odselijo o doma. Vsi vemo, da je to 
problem, ker nimajo služb, nimajo stanovanj, 
stanovanja so draga, vemo, da v Ljubljani gredo 
cene v nebo pa še tudi kje drugje, in enostavno 
nizke plače, nimajo dovolj denarja. Če že imajo 
neko stanovanje, ga čim prej prodajo in kupijo 
hišo ali zgradijo hišo, v katero se bodo čim prej 
vselili. Zato da lahko živijo v hiši, fasada ni pogoj 
oziroma najpomembnejša. Pa tudi jaz rada 
pogledam lepo hišo z lepo fasado pa vem, da je 
bolj topla, če ima fasado – saj to vsi vemo. 
Verjetno bi si tudi vsak želel, da bi kupil hišo na 
ključ, s fasado, z urejenim vrtom, s travico in se 
vselil. Pa vem, da živimo v razmerah in mnogi 
tega, ali pa večina ljudi, pa tega denarja nima. 
Želijo pa čim prej stanovati v svoji hiši, da ne bo 
treba plačevati stanarine, odplačevati še kredita 
in tako naprej; namesto stanarine odplačujejo 
potem kredit. To so takšne življenjske stvari, ki bi 
jih morali razumeti in poslanci nismo v službi 
vlade, ampak smo v službi ljudi. Če je to prva 
obravnava, mislim, da imamo vso možnost, da 
sprejmemo zakon v prvem branju, ga dopolnimo 
z vsemi tistimi stvarmi, za katere mislimo, da bi 
jih bilo treba dopolniti in dejansko nekaj 
konkretnega naredimo za ljudi.  
 Prej, ko sem navajala poročilo OECD, 
kar 76,4 odstotka mladih med 15. in 29. letom še 
živi doma, samo Italija ima višji odstotek, ima 
preko 80 odstotkov, v Kanadi in skandinavskih 
državah pa med 30 in 40 odstotki mladih v tej 
starosti še živi doma. Glavni razlog pa je ta, ker 
si ne morejo privoščiti stanovanja, svoje hiše in 
tako naprej. Če mi zavlačujemo s tem, da se 
lahko vselijo v hišo, ki so jo verjetno težko 
zgradili, potem pač delamo slabo za ljudi 
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oziroma jih ne slišimo. Jih ne slišimo v njihovih 
problemih. 
 Pa morda še nekaj o birokraciji, o kateri 
smo danes že veliko govorili. Ko smo na začetku 
zasedanja govorili o Zakonu o sistemu plač v 
javnem sektorju – kje je bil glavni prihranek 
Vlade? Da smo ukinili delovno uspešnost 
oziroma zamrznili! In potem imamo birokrate; eni 
so bolj pridni, eni manj, eni bolj delajo, drugi 
manj delajo – pa zakaj bi se pa trudili, če smo pa 
vsi enako plačani!? Mislim, da je to napaka. 
Morda se je ta institut zlorabljal pa se te delovne 
uspešnosti niso prav delile, ampak mislim, da bi 
bile nujne in potrebne. Prav je, da tisti, ki delajo 
dobro, učinkovito, ki prevzemajo odgovornost, 
so dobro plačani. Tisti, ki hodijo le v službo, naj 
bodo tudi temu primerno plačani. Potem pa 
bomo imeli tudi hitreje izdana dovoljenja in razna 
soglasja in tako naprej. 
 Tako se mi zdi smiselno, da pri tem 
zakonu ne gledamo na to, kdo ga je predlagal, 
ampak kakšen je namen tega zakona, vzrok, 
predvsem pa, da bomo s tem pomagali ljudem.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Aleš Prijon, državni 
sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.  
 Izvolite. 
 
ALEŠ PRIJON: Hvala lepa. 

 Uporabno dovoljenje je potrebno 
predvsem, ker zagotavlja varnost uporabnikom. 
Na Ministrstvu za okolje in prostor razmišljamo o 
rešitvi problema, kot ga je zastavil predlagatelj, v 
smislu življenjskosti in zmanjševanja 
administrativnih ovir. Vendar pa je treba ob tem 
urediti še več vprašanj. Predvsem gre tukaj za 
olajšave le za enostanovanjske gradnje v lasti 
investitorjev, ki niso namenjene trgu, omogočiti 
uporabo v prehodnem obdobju do končnega 
stanja in tako naprej. Zaradi tega je treba odpreti 
več členov zakona. 
 Zato predlagamo, da Državni zbor 
zakon, kot je danes predlagan, zavrne, in se 
vprašanje celovito reši, tudi v smislu rešitve 
vprašanja enakosti pred zakonom, upoštevaje 
socialni vidik ter predvsem varnosti objektov. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima predstavnik predlagatelja, 
gospod Zvonko Černač.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. 

 Nekateri, vidim, da ste primer Avstro-
Ogrske preveč dobesedno vzeli. Imamo seveda 
bolj sveže primere v naši neposredni okoliščini, 
ker verjamem, da je ta zakonodaja tudi 
prevedena in se jo da uporabiti in ni treba 
izumljati tople vode.  
 V prejšnji predstavitvi sem povedal, da 
je recimo, primer – ker imajo Avstrijci to urejeno 

po deželah – primer avstrijske Štajerske dober 
primer. Lahko bi se zgledovali po tem primeru. 
Povedal sem, da v primeru avstrijske Štajerske 
celo pri objektih, ki so v treh etažah in do 600 
kvadratnih metrov površine, gre za priglasitev, 
ne za gradbeno dovoljenje in tako naprej. 
Podoben primer ima Republika Češka in še 
številne druge države. Primerov okrog nas je 
ogromno. Treba jih je uporabiti, ker mislim, da so 
to dobri primeri; dobri primeri tako za ljudi kot na 
drugi strani za uradništvo, ker pomenijo neko 
razbremenitev, olajšajo pot in postopke do 
pridobitve uporabnih dovoljen, gradbenega 
dovoljenja in vsega ostalega in na drugi strani 
zagotavljajo tudi pravno varnost, ker v vseh teh 
državah dajejo velik poudarek nadzoru. Ampak 
je to breme obrnjeno in ni prevaljeno na 
investitorja oziroma posameznika.  
Sicer pa je Avstro-Ogrska bila znana po 
kvalitetnih gradnjah. Tudi na Slovenskem so še 
številni objekti, ki so stari več kot 100 let, pa še 
vedno delujejo. Šole so v glavnem v njih, 
osnovne, srednje. Na drugi strani pa vemo, da 
marsikateri objekt, ki je bil zgrajen pred 50 ali pa 
70 leti v naši državi, ne stoji več. Ne stoji več. 
Tako mislim, da se iz te njihove stavbne politike 
ni treba delati norca. Mislim, da so vedeli, kako 
in kaj početi. Ne nazadnje so tudi progo od 
Dunaja do Trsta zgradili prej, kot bo Republika 
Slovenija prišla do gradbenega dovoljenja za 27 
kilometrov enotirne proge, ki ne bo rešila 
ničesar, med Divačo in Koprom. 
 Glede gospoda Trčka. Kolega Trčka. 
Naj mu povem, ker je rekel, da verjame, da je bil 
Černač dober birokrat na občini – Černač nikoli 
ni bil birokrat. Lahko pa kolegu Trčku povem, da 
ta predlog, ki ga je on danes tukaj podal, da naj 
bi preko nekih kreditnih linij omogočali ljudem, 
da bi si izboljšali stavbne pogoje preko obnove 
fasad, ne pije vode. Poznamo primere dobre 
prakse, imamo celo inštitucijo v tej državi – ker 
je bilo že o fasadah govora, čeprav ni glavna 
tema to danes –, ki bi lahko bistveno več 
naredila in ljudem pomagala, da bi se te stvari 
uredile. To je Eko sklad. Žal je preveč 
zbirokratiziran. Do obisti je zbirokratiziran. S 
postopki, s papirji, s proceduro. 
 Povem pa lahko primer iz te svoje 
konkretne prakse, če želite, ker ste me izzvali. V 
petih letih sta se v občini, kjer sem jaz delal, 
obnovili obe stanovanjski glavni soseski, ki sta 
bili zgrajeni v 70. in 80. letih, energetsko sanirale 
večstanovanjske stavbe, ne zaradi kreditnih linij 
pač pa zaradi tega, ker je občina zaznala, da je 
treba dati neko spodbudo in je približno 20 % 
teh stroškov povrnila. S tem je spodbudila ljudi, 
da so to počeli in so počeli. Postojna je v 5 letih 
dobila popolnoma drugačno podobo in nekaj 
podobnega velja tudi za staro mestno jedro 
Majlont, kjer so bile na podoben način preko 
odloka dane spodbude, proračunsko gledano ne 
visoke, vsebinsko gledano pa znatne zaradi 
tega, ker na eni strani se je izboljšala podoba, 
dvignila se je kvaliteta bivanja, tudi energetska 
bilanca, o kateri ste govorili, se je izboljšala. 
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Nekaj podobnega smo počeli tudi takrat, ko smo 
imeli to možnost v letu 2012, ko je bilo preko 
200 šol, vrtcev in ostalih javnih objektov 
energetsko saniranih in obnovljenih iz 
evropskega denarja. 
 Uporabno dovoljenje, tako kot je zdaj 
predvideno v zakonu, za enostanovanjske 
stavbe ni potrebno, 6 let ga ni bilo, med letom 
2012 in 2018 to dovoljenje ni bilo potrebno. 
Ekscesi, ki so se dogajali, so stvar neprimernega 
delovanja inšpekcijskih služb. One so tiste, ki bi 
morale poskrbeti za to, da se ti ekscesi ne bi 
dogajali, ne pa, da zdaj breme tega, ker se je 
pač dogajalo, nosijo vsi tisti, ki gradijo v skladu z 
gradbenim dovoljenjem in ki jim ta končni akt 
predstavlja zdaj neko veliko, veliko težavo, ker je 
ogromno ljudi, ki se dejansko v stanovanjsko 
hišo vselijo, potem pa to fasado zaključijo čez 
leto ali pa dve. In zdaj tega ne morejo narediti, 
brez da so sankcionirani, ker pač teče potem 
inšpekcijski postopek, ki bo zdaj začasno, kot 
vidimo na podlagi navodila ministra, zamrznjen, 
ampak breme ostaja. Izpostavljati ljudi 
nepotrebnim bremenom, nepotrebnim 
administrativnim postopkom, temu, da imajo nad 
glavo nek inšpekcijski postopek z nekimi 
globami, je neprimerno. Rešitev, ki smo jo 
predlagali, je enostavna, kratka, jedrnata, brez 
velikih naporov bi jo bilo mogoče uveljaviti. In ne 
verjamem, da boste z neko sistemsko rešitvijo 
prišli v Državni zbor prej kot v letu dni, vprašanje 
je pa tudi, kakšna bo, in vprašanje, ali bo 
dejansko naslavljala tiste probleme, ki bi jih bilo 
treba odpraviti. 
 Tako predlagam, da vseeno se 
premislite in da to novelo v prvem branju 
potrdite. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 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 13. točki 
dnevnega reda. S tem prekinjam to točko 
dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 13. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD 
DOHODKOV PRAVNIH OSEB. 

 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 Jožefom Horvatom zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnitev obrazložitve predloga 
zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja, mag. Mateju Toninu.  
 Izvolite. 
 

MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke 

in poslanci!  
 Moram začeti z zelo dobro vestjo. Pred 
kakšno uro oziroma dvema so naši slovenski 
hokejisti v skupini U20, v diviziji 1B postali 
prvaki, za kar jim seveda iskreno čestitamo in 
želimo vse dobro. 
 Prav današnji popravek Zakona o 
dohodku pravnih oseb govori o tem, kako 
vzpostaviti zanimivo davčno okolje, da bodo 
podjetja lahko bolj intenzivna, bolj izdatno 
donirala in podpirala slovenske športne panoge. 
Prepričani smo, da šport potrebuje sredstva, da 
različne športne panoge potrebujejo sredstva za 
to, da se lahko razvijajo, da se gradi 
infrastruktura in da se s tem uspešnim 
športnikom omogoči napredovanje in 
zasledovanje njihovih ciljev. Imamo vsekakor 
izjemne športnike. Če primerjamo po tem, koliko 
nosilcev medalj imamo na število prebivalcev, 
smo zagotovo v vrhu. V času gospodarske krize 
zagotovo obstajajo podjetja, ki si podporo v 
športu lahko privoščijo. Seveda pa mora biti ta 
davčni sistem takšen, da je tudi za podjetja 
zanimivo. 
Kaj konkretno Nova Slovenija predlaga s to 
spremembo zakona? Predlagamo, da donacije, 
ki jih podjetja dajejo posameznim športnim 
društvom in klubom, predstavljajo znesek, ki ga 
pomnožimo z dve in za ta znesek se zniža 
davčno olajšavo. Če povem nekoliko bolj po 
domače, pregledno, bi rekel naslednje: če neko 
podjetje športnemu klubu ali društvu donira tisoč 
evrov, se mu 2 tisoč evrov šteje v stroške 
oziroma, če povem konkreten primer, kaj to 
pomeni za podjetje, ki ima 10 tisoč evrov 
prikazanega dobička in če od teh 10 tisoč evrov 
donira natančno tisoč evrov športnemu klubu ali 
društvu, to pomeni, da država zgubi 380 evrov 
davkov, ampak hkrati, na drugi strani športni 
klub pridobi tisoč evrov. 
Torej, prihajamo s konkretno formulo, kjer bi se 
država 380 evrom davka odpovedala, na drugi 
strani bi športni klubi in društva pridobili dodatnih 
tisoč evrov. Gre vsekakor za multiplikativne 
učinke. 
O varovalkah. Zakaj govorimo samo o 
donacijah, ne pa tudi o sponzorskih pogodbah? 
Sponzorske pogodbe se že danes štejejo med 
stroške in športniki in športne panoge, ki imajo 
sponzorske pogodbe, so seveda tržno izjemno 
zanimive in do tega sponzorskega denarja tudi 
lahko prihajajo. Zato mi izključno govorimo o 
donacijah; o donacijah, zlasti v klube in športna 
društva, ki še danes niso tako tržno zanimiva, da 
bi z nekim nošenjem reklame lahko to pomenil 
velik dodatek pri nekih podjetjih, zato govorimo o 
donacijah, ne o sponzorskih pogodbah. 
Prav tako v zakonu predvidevamo, da se te 
donacije lahko izključno namensko uporabljajo. 
To pomeni, da denar, ki ga podjetje da športu in 
športnim klubom, se lahko uporablja zgolj za 
organizacijo športnih prireditev in za izgradnjo 
infrastrukture. Po domače povedano, za 
organizacijo državnih, občinskih, tudi evropskih 
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tekmovanj in hkrati za izgradnjo igrišč in druge 
športne infrastrukture. S tem pomembno 
prispevamo k temu, da mladim omogočimo, da 
se ukvarjajo s športom. Hkrati onemogočamo 
tudi manipulacije, ker določamo, da se te 
donacije lahko dajejo samo klubom, ki izvajajo 
letni program športa na lokalni ali državni ravni, 
ki izvajajo letni program športa Fundacije za 
šport ali pa ki delujejo v javnem interesu, zato da 
ne bi kdo očital, da si je neko podjetje ustanovilo 
svoje društvo, da bi se davčno optimiziralo. 
Na takšen način, s takšnim pozitivnim davčnim 
pristopom, lahko pomembno pomagamo 
slovenskemu športu, slovenskim mladim 
športnikom, in to na davčno učinkovit način. 
Država se delu davkov odpove, gospodarstvo 
pa bistveno prispeva k temu, da šport še naprej 
uspeva. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa! 
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavnici Vlade Nataliji Kovač Jereb, 
državni sekretarki na Ministrstvu za finance.  
 Izvolite. 
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Hvala, spoštovani 

podpredsednik. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Predlog zakona o dopolnitvah Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb določa novo 
davčno olajšavo. Predlagana je olajšava za 
donacije društvom, ki delujejo v javnem interesu, 
na področju športa. Zavezanec, ki nameni 
donacijo takemu društvu, je po predlogu 
predlagateljev pod določenimi pogoji upravičen 
do znižanja davčne osnove za dvakratni znesek 
plačane donacije, če to društvo donacijo uporabi 
za organizacijo ali sodelovanje na športnih 
prireditvah ali za investiranje v osnovna sredstva 
in opremo, ki jo društvo potrebuje za svoje 
delovanje. 
 Vlada se zaveda pozitivnih učinkov 
športa, zato je treba opozoriti na ukrepe različnih 
politik, ki se že izvajajo. V pripravi so 
zakonodajni akti in druge aktivnosti, pomembne 
za zagotavljanje ugodnega okvira za področje 
športa. Z davčnimi ukrepi se lahko zasledujejo 
usmerjeni cilji, vendar ob hkratnem zagotavljanju 
poštenega in učinkovitega obdavčenja. Vse 
navedeno pomeni, da je treba na posamezne 
predloge gledati celovito, ne samo z vidika 
enega ukrepa, ene skupine in enega področja. V 
veljavnem Zakonu o davku od dohodkov pravnih 
oseb je že določena olajšava za donacije, za 
tako imenovane nepridobitne namene, tudi za 
športne. Zaradi zagotavljanja skladnosti z 
zakonodajo Evropske unije, se lahko uveljavlja 
tudi za donacije za države članice v Evropski 
uniji in za evropski gospodarski prostor. Po 
podatkih obračuna za davek od dohodka pravnih 
oseb za leto 2017 je to olajšavo uveljavilo 10 
tisoč 338 davčnih zavezancev, se pravi, 9,9 % 
vseh zavezancev za davek od dohodkov pravnih 
oseb, pri čemer ni mogoče izločiti zavezancev, ki 

so uveljavili le olajšavo za donacije za športne 
namene, temveč je to podatek za vse 
nepridobitne namene. Z olajšavo za donacije so 
zavezanci zmanjšali davčno osnovo za 23 
milijonov evrov, kar pomeni znižanje prihodkov 
iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb 
približno za 4 milijone evrov. Če bi navedeni 
zavezanci izkoristili to olajšavo v celoti, bi lahko 
zmanjšali davčno osnovo za približno 196 
milijonov evrov. Olajšavo za donacije ima tudi 
Zakon o dohodnini, se pravi, za fizične osebe, ki 
opravljajo dejavnost. Dodatno je v Zakonu o 
dohodnini za namene financiranja splošnih 
koristi in namenov za šport določen tudi institut 
dela dohodnine do višini 0,5 %. Vlada poudarja, 
da ti ukrepi niso izkoriščeni v celoti, opozarja pa 
tudi na druge ukrepe, ki za zavezance pomenijo 
ugodno davčno obravnavo. Tako na primer 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
določa možnost prenašanja izgub ter druge 
splošne olajšave, vključno z ugodno davčno 
stopnjo. Za davčne zavezance, ki opravljajo 
nepridobitno dejavnost, določajo tudi oprostitev 
davka za dohodke iz upravljanja te dejavnosti. 
Davčne olajšave morajo biti določene tako, da je 
njihovo uveljavljanje enostavno. Dodatni pogoji, 
kot na primer, da se donacije pri športnem 
društvu porabijo le za točno določena vlaganja 
oziroma za organizacijo in sodelovanje na 
športnih prireditvah, nadalje navezovanje na 
javni interes in podobno, terjajo tudi posebno 
preverjanje in dokazovanje, kar je povezano s 
stroški, z administrativno obremenitvijo in pravno 
varnostjo. 
 Predlog zakona ni oblikovan tako, da bi 
jasno in nedvoumno določil razmejevanje do 
veljavne davčne olajšave za donacije, z vidika 
višine pa je nesorazmeren v primerjavi s splošno 
olajšavo za donacije. Opozoriti je treba tudi na 
dejstvo, da zanemarja druge nepridobitne cilje, 
kot so splošno koristni, dobrodelni, religiozni, 
invalidski, humanitarni in drugi. 
 Vlada meni, da lahko le kombinacija 
ustreznih ukrepov na davčnem področju in hkrati 
zagotavljanje premišljene postopne 
javnofinančne konsolidacije vodi do trajnega in 
primernega okolja tudi za delovanje in razvoj 
športa. Predlog navedenega zakona tega cilja 
ne zasleduje. Glede na vse navedeno Vlada 
predloga zakona ne podpira. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Besedo ima mag. Marko Pogačnik, ki 
bo predstavil stališče Poslanske skupine 
Slovenske demokratske stranke.  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. 
Spoštovana državna sekretarka, kolegice, 
kolegi!  
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 Pred nami je Predlog zakona o 
dopolnitvi Zakona o davku od dohodka pravnih 
oseb. Poglavitni cilj tega zakona, ki ga je 
predlagala Poslanska skupina Nove Slovenije, 
zasleduje spodbujanje financiranje društev, ki 
delujejo v javnem interesu na področju športa in 
športnih društev in ki so izbrana na izvajanju 
letnega programa za šport. Ključne rešitve tega 
zakona so predvsem, da uvaja novo olajšavo za 
donacijo športnim društvom, ki delujejo v javnem 
interesu. Zavezanec, ki nameni donacijo 
društvu, ki spada v navedene kategorije, je 
upravičen do znižanja davčne osnove za 
dvakratni znesek plačane donacije. V Slovenski 
demokratski stranki smo prepričani, da športniki 
in športni klubi so najboljši promotorji za 
Slovenijo. 
 V Slovenski demokratski stranki smo 
prepričani, da predlog, ki ga predlaga Poslanska 
skupina Nove Slovenije, omogoča nadaljnjo rast 
in nadaljnji razvoj športa na področju Republike 
Slovenije. Predvsem pa bi predlagana rešitev 
omogočala višji razvoj predvsem v mlajših 
kategorijah športnih klubov, ki pa so seveda zelo 
pomembni za prihodnost delovanja športnih 
klubov v Sloveniji. 
 Glede na to, da gre za prvo branje, 
bomo v Slovenski demokratski stranki predlog 
zakona podprli. Vsekakor pa pričakujemo 
podporo tudi pri ostalih poslanskih skupinah. 
Prepričani smo, da se lahko v nadaljnjem 
zakonodajnem postopku ta zakon vsekakor še 
tudi izboljša.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Lista 
Marjana Šarca bo predstavil Jože Lenart.  
 Izvolite.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo. 

Podpredsednik, spoštovana sekretarka, kolegice 
in kolegi! 
 Predlagatelj v podanem Predlogu 
zakona o dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb predlaga novo olajšavo 
za donacije z namenom investiranje v društva, ki 
delujejo v javnem interesu na področju športa. S 
predlogom, ki je bil v preteklosti že vložen in 
zavrnjen v Državnem zboru, bi radi spodbudili 
financiranje društev, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa in ustvarjali 
povezavo med gospodarskimi subjekti in 
športnimi društvi z namenom pozitivnih posledic 
za obe strani. Olajšava bi donatorju za društva 
omogočila opravičenje do znižanje davčne 
osnove za dvakraten znesek namenjene 
donacije.  
 Spoštovani! Lepo se sliši tako 
predlagana nova olajšava, vendar obstoječi 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ima 
široko odprta vrata za različne olajšave. znižanje 
davčne osnove s področje investicijskih vlaganj, 
za vlaganje v raziskave in razvoj, za 
zaposlovanje in seveda za olajšave za donacije, 

ki jih urejata 142. člen Zakona o dohodnini in 59. 
člen današnjega omenjenega zakona. Uveljavlja 
se lahko do višine 0,3 % obdavčenje dohodka in 
dodatno po drugem odstavku za 0,2 %, če je 
namen delovanja v javnem interesu. S tako 
postavljenimi olajšavami so v Sloveniji številna 
podjetja, ki praktično tudi več let ne plačajo 
davka od davčne osnove oziroma je v Sloveniji 
efektivna davčna stopnja za davek od dohodka 
pravnih oseb med najnižjimi v Evropski uniji.  
 Drugo dejstvo temelji na analizi, ki 
opozarja na presenetljivo nizko koriščenje 
olajšav pravnih oseb za področje donacij. Pred 
tem moramo opozoriti, da so donacije darila, ki 
so podarjena brez povratnih ugodnosti in se ne 
obravnavajo kot davčno priznan odhodek in se 
lahko donirana sredstva upoštevajo le kot 
davčna olajšava. Podrobnejša analiza kaže, da 
so bile v letu 2017 s strani pravnih oseb 
uveljavljene olajšave za celotno področje 
nevladnih organizacij, če so bile dane kot 
donacije za humanitarne, invalidske, 
socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, 
vzgojno-izobraževalne, zdravstvene in seveda 
športne kot tudi kulturne, ekološke in religiozne 
namene, samo v višini nekoliko manj kot 10 %. 
Iz tega sledi, da imajo nevladne organizacije kot 
seveda športna društva na tem področju še 
veliko prostora, ki ga lahko izkoristijo. 
 Vlada si je s koalicijsko področju 
spodbujanja in razvoja športa zadala konkretne 
cilje. Želimo, da bi šport v Sloveniji še naprej 
ostal kakovostno gibalo vseh generacij in 
spodbuda za kakovostno življenje slehernega 
posameznika. Zavedamo se, da potrebujemo 
regijsko enakomerno razporejeno in sodobno 
športno infrastrukturo in večja vlaganja v šport.  
 Prav tako smo si na področju davčnih 
olajšav zastavili konkretne naloge, ki jih bomo s 
spremembami in dopolnitvami zakonodaje 
sistemsko uredili z upoštevanjem finančne 
vzdržnosti proračuna Republike Slovenije. Pri 
tem pa bomo sledili učinkovitim praksam v 
svetu, ki so se pokazale kot učinkovite in 
predvsem vračajo dolgoročne pozitivne učinke 
preko bolj zdrave populacije vseh državljanov 
Slovenije. 
 Nacionalni inštitut za javno zdravje nas 
stalno opozarja na poslabšanje življenjskega 
sloga sedanje celotno populacije, predvsem pa 
otrok, ki se skozi epidemijo prekomerne telesne 
teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih kaže 
v nepopravljivih posledicah za zdravje. V 
kasnejših letih zaradi tega prihaja do številnih 
kroničnih bolezni, kot so diabetes, srčno-žilne 
bolezni in številni hudi zapleti, ki izhajajo iz tega. 
NIJZ opozarja, da gre za nove oblike debelosti 
in posledično poslabšanje zdravja, ki izhaja iz 
nezdravega sloga življenja – predvsem premalo 
gibanja. 
 Tu pa moramo opozoriti na problem 
področja zdravstva oziroma enormnega dviga 
stroškov na področju zdravljenja. Torej, 
spoštovani, gre za pristop k preventivnemu 
delovanju, ki bo s takojšnjimi pravilno 
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zastavljenimi ukrepi zagotovil medresorska 
neslutene prihranke in izboljšanje kvalitete 
življenja. Če ne ukrepamo preventivno pravilno, 
izgubljamo kilometre in potem po milimetrih in z 
velikimi napori in seveda stroški rešujemo 
nastalo situacijo. Zato bo treba takoj pristopiti k 
dodatnim ukrepom za izboljšanje življenjskega 
sloga, predvsem v šolah, kar je sigurno dobro 
seme za bodoče navade v vseh življenjskih 
obdobjih nas, prebivalcev na tem planetu.  
 Zato v NIJZ zagovarjajo implementacijo 
sistemskih ukrepov različnih sektorjev, vpisanih 
v Resoluciji o nacionalnem programu prehrana 
in telesne dejavnosti v obdobju 2015–2025, ki je 
bila sprejeta, ki otrokom omogoča življenje v 
okoljih, v katerih bodo lahko razvijali zdrave 
prehranske in seveda gibalne navade. Torej več 
športa v predšolsko vzgojo, v osnovnošolsko 
vzgojo, v srednje šole, v visokošolske programe, 
na delovna mesta, kot v tretje življenjsko 
obdobje. Takšni pristopi se nam bodo vračali 
preko dviga produktivnosti, znižanja stroškov 
zdravljenja in priznajmo, tudi skozi pozitivni 
odnos do življenja in odnosov med nami.  
 Z navedenim pristopom v Poslanski 
skupini Liste Marjana Šarca želimo obrazložiti, 
zakaj ne podpiramo predloga predlagatelja, ki ne 
rešuje navedenih pristopov. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Jani Prednik.  
 Izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Podpredsednik, hvala. 

Gospa državna sekretarka, poslanci in poslanke! 
 Znova je pred nami predlog zakona, 
katerega namen je zagotoviti večje financiranje 
šport in športnih organizacij, ki delujejo v javnem 
interesu. Njegova ključna rešitev sloni na 
predlogu uvedbe davčne olajšave za podjetja in 
organizacije, ki vlagajo v športne dejavnosti in 
organizacije.  
 Konkretno je predlagano, da bi 
donacija, dana športnemu društvu, ki deluje v 
javnem interesu ali je izvajalec letnih programov 
športa, za dvakratnik svojega zneska povečala 
davčno olajšavo donatorja. Podjetje, ki bi na 
primer doniralo petsto evrov, bi svojo davčno 
osnovo lahko znižalo za tisoč evrov. Vsekakor je 
treba pozdraviti prizadevanja, ki bi zagotovila 
bolj stabilno financiranje športnih, pa tudi drugih 
programov v javnem interesu. Spodbude, ki bi 
zagotavljale večji pretok tudi zasebnih sredstev, 
bi lahko bile dober dodaten način financiranja 
takih programov.  
 Ne glede na dober namen pa se znova 
sprašujemo, ali so tako zastavljene rešitve tudi 
dobre in izvedljive. Postavlja se namreč precej 
vprašanj, javnofinančne posledice pa so le ena 
izmed njih. Opozoriti moramo namreč, da 
predlagatelji niso natančno opredelili negativnih 
finančnih posledic. Lani so se tem vprašanjem 
izognili tako, da so v predlogu datum začetka 

veljavnosti zakona zamaknili za eno leto. Letos, 
dragi predlagatelji, se niste potrudili niti toliko. 
Predlog predvideva uveljavitev s 1. januarjem 
2019. 1. januar 2019! V obrazložitvi pa navajate, 
da bo to dalo Vladi dovolj časa za pripravo. Ne 
lani ne sedaj to ni bila dobra popotnica 
dobronamernemu predlogu. Prav tako ni jasno, 
ali bi tovrstne donacije bilo treba na kakršenkoli 
način omejiti, na primer s skupno višino, saj bi v 
nasprotnem primeru lahko prišlo do zlorab in 
umetnega prelivanja sredstev, da bi se izognili 
davčnim obveznostim.  
 Poleg izpostavljenega se porajajo še 
druga vprašanja, povezana s takim modelom 
financiranja športa. Omeniti je treba zlasti 
preverjanje porabe sredstev in preprečevanje 
zlorab, saj zakon ne predvideva načinov za 
njihovo odkrivanje. V primeru nenamenske 
porabe sredstev bi bilo treba ta vrniti, prav tako 
pa bi moral donator doplačati davčne 
obveznosti, saj bi že dodeljeno olajšavo izgubil. 
V Poslanski skupini Socialnih demokratov nas 
skrbi, da ta del zakona ni dodelan, in menimo, 
da bi ga bilo v tem delu težko dopolniti tako, da 
bi bil izvedljiv tudi v praksi. 
 V zvezi z namensko porabo se 
postavlja še dodatno vprašanje, in sicer v 
kolikšni meri lahko donator zahteva in preverja, 
kako so bila porabljena sredstva. Donacija po 
navadi pomeni prispevek brez pričakovanja 
konkretne koristi ali dejanja, zato bi bilo pri 
obravnavi zakona nujno preveriti tudi ustavno 
skladnost predlagane ureditve. Ob tem naj 
poudarimo, da so za Socialne demokrate 
zasebna sredstva v športu in drugih dejavnostih 
v javnem interesu seveda zaželena, ne more pa 
to postati zamenjava za nujno vlogo javnih 
sredstev, ki so nepogrešljiva predvsem v 
programih za dostopnost športa, spodbujanje 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter 
vzgoje otrok in mladine. Ta del športa bo vedno 
ostal v javnem interesu in torej tudi pomembna 
odgovornost države in občin. Samo stabilna 
javna sredstva lahko zagotovijo, da bodo 
programi izvajani kakovostno in bodo ostali 
dostopni vsem. 
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov ugotavljamo, da smo vsa ta 
vprašanja izpostavili že ob prejšnjih obravnavah 
tega predloga zakona. Nanje nismo prejeli 
zadovoljivih odgovorov, pa tudi predlagatelj 
svojega predloga ni z ničemer izboljšal. Zato 
bomo poslanke in poslanci Socialnih 
demokratov soglasno nasprotovali predlogu 
sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanska skupina Stranke modernega 
centra, Mateja Udovč.  
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci! 
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 Predlog zakona o dopolnitvah Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb je vložila 
Poslanska skupina Nova Slovenija.  
Predlog predvideva uveljavitve nove olajšave za 
donacije društvom, ki delujejo v javnem interesu 
na področju športa, in športnim društvom, ki so 
izbrana za izvajanje letnega programa športa na 
državni ali lokalni ravni. Enako pa naj bi veljalo 
tudi za društva, izbrana za izvajanje letnega 
programa Fundacije za šport. Zavezanec, ki 
nameni donacijo takemu društvu, je po predlogu 
upravičen do znižanja davčne osnove za 
dvakratni znesek plačane donacije. Ta sredstva 
pa bi bila lahko namenjena le za organizacijo ali 
sodelovanje na športnih prireditvah ali vlaganje v 
osnova sredstva in opremo za delovanje 
društev.  
Glede omenjenega predloga zakona bi najprej 
omenila, da je olajšava za donacije za športne 
namene že določena v 66. členu Zakona o 
dohodnini in 59. členu Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb. Po teh določilih lahko 
zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove za 
znesek izplačil v denarju in v naravi za športne, 
humanitarne, socialnovarstvene, dobrodelne, 
kulturne ali druge splošne koristne namene. 
 Zakon o davku od dohodkov pravnih 
oseb v 9. členu določa oprostitev davka za 
dohodke iz nepridobitne dejavnosti tako 
imenovanih nepridobitnih organizacij, tudi 
društev. Donacije predstavljajo za društva 
dohodek iz opravljanja nepridobitne dejavnosti in 
se ne vključujejo v njihovo davčno osnovo. V 
navedeni 9. člen Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb spadajo tudi športna društva. 
Vsekakor razumem namen predlagatelja, da se 
povečajo sredstva na področju športa, vendar 
povečanje olajšav oziroma dodatne olajšave za 
donacije na področju športa še ne pomenijo, da 
bi bilo več donacij za področje športe. Ukrepe na 
področju športa je treba gledati celovito. Podatki 
kažejo, da olajšave za donacije uveljavlja le 
malo davčnih zavezancev in celo tega ne 
izrabijo v celoti. Vsekakor ne moremo sklepati, 
da je glavna motivacija za donacije davčna 
olajšava. Treba je pogledati spodbujanje športne 
dejavnosti tudi z vidika ukrepov državnega 
proračuna. V letu 2018 znašajo sredstva za 
šport 20,5 milijonov evrov, od tega za športno 
infrastrukturo 2,8 milijona evrov. Glede na leto 
2017 so se sredstva povečala za slabih 27 %, in 
sicer predvsem na račun integriranih sredstev. 
Tako bo Vlada s proračunskimi sredstvi v letih 
2018 in 2019 podpirala razvoj vrhunskega 
športa preko sofinanciranja priprav ekip in 
posameznikov na največjih mednarodnih 
tekmovanjih. Spodbujala bo šport otrok in 
mladine ter športno rekreacijo, sofinancirala bo 
tudi razvojne in strokovne naloge športa ter 
različne športne programe za krepitev zdravja in 
dobrega počutja. 
 Pomembno za šport je, da sta se v 
času mandata vlade dr. Mira Cerarja odprla tudi 
dva vrhunska športna objekta, to je Nordijski 
center Planica in Gimnastični center Ljubljana. 

Prav tako je treba omeniti, da je bil maja 2017 
sprejet Zakon o športu, ki pomembno vpliva na 
razvoj športa. Zakon zagotavlja pogoje, da se 
prebivalci Slovenije več in bolj kakovostno 
ukvarjajo s športom in gibalnimi dejavnostmi za 
ohranjanje zdravja. Z zakonom se povečuje 
dostopnost do športa in gibalnih dejavnosti ter 
večja je kakovost strokovnega dela. Hkrati zakon 
omogoča svobodno udejstvovanje v 
tekmovalnem športu vsem amaterskim 
športnikom. Zakon prinaša tudi številne druge 
celovite ukrepe na področju športa. 
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra podpiramo tovrstne celovite 
ukrepe, ki bodo spodbujali športno dejavnosti. 
Pri obravnavanem Predlogu zakona o 
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb pa bomo v Poslanski skupini 
Stranke modernega centra zaradi vseh 
navedenih dejstev glasovali proti temu, da je 
predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči, za besedo. Kolegice in kolegi, še 
enkrat lep pozdrav! 
 Arbitrarno poseganje v davčno politiko 
ni cilj, ki ga zasledujemo. Ta predlog ima več 
skupnega z računovodskimi knjigami kot s 
hokejem ali košarko, kar uvodoma priznava tudi 
predlagatelj. Področje donacij že imamo dobro 
urejeno. Ne govorimo o celostnem financiranju 
zdravju koristnih prostočasnih aktivnosti, temveč 
o namenjanju dela dohodnine dejavnostim, ki so 
družbeno koristne. Sistem obstaja, vsako leto pa 
se ga poslužuje približno 10 tisoč oziroma 10 % 
vseh davčnih zavezancev. Olajšava za donacije 
izbranih področij, tudi športa, ne diskriminira 
med različnimi panogami in interesi, prav tako 
ne stremi k izrabljanju sistema za davčne 
odpustke. Tega pa žal ne moremo trditi za 
predlog, ki ga imamo spet pred seboj. Ta 
namreč predlaga znižanje davčne osnove za 
dvakratni znesek plačane donacije, po drugi 
strani pa je v pokroviteljskem razmerju do športa 
kot poljubne dejavnosti, preko katere se lahko 
niža davčno osnovo. Krog med zagotavljanjem 
medsebojne koristi med športnim društvom in 
donatorjem je dejansko sklenjen preozko, kar bi 
v praksi lahko pomenilo neposredno izvajanje 
pritiska in favoriziranje določenih športnih 
društev ali aktivnosti. Za primer, nikjer ni niti 
omenjena zgornja meja donacij, ki jih športno 
društvo lahko prejme, zato bi bila ta društva 
lahko postavljena v izrazito neenake položaje 
glede podjetij odrešenikov ali rabljev. Možnosti 
nadzora so omejene, če že ne ničelne, ker 
odpira jez možnih zlorab in nepravičnih davčnih 
praks pravnih oseb in društev. Še več, drobljenje 
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davčne politike, v katero ta predlog hkrati spada 
in ne spada – kot Schrödingerjeva mačka –, 
ustvarja nevaren precedens za preferenčno 
obravnavanje določenih področij, ki so ali 
nekomu ta trenutek ljuba ali pač večno javno 
čislana. Ravno idoliziranje športa in hkratna 
ignoranca do prekarizacije športnikov izkazujeta 
večno prisotno hinavsko držo na tem področju. 
Za športno udejstvovanje v organizirani ali 
prosti, rekreativni ali profesionalni obliki seveda 
glasno navijamo, toda v končni fazi si ta predlog 
jemlje avtoriteto, da jemlje drugod. Primanjkljaj v 
javnem proračunu, ki je po eni strani 
nepredvidljiv, po drugi pa nesmiseln, v vsakem 
primeru pomeni manj za kulturo, manj za 
zdravstvo, manj za izobraževanje, manj za 
socialo in za manj izstopajoče športne aktivnosti. 
 Tega predloga nismo podprli v 
preteklosti in ga tudi tokrat ne bomo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije - krščanski demokrati bo predstavil 
Jožef Horvat.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, 
drage kolegice in kolegi, športnice in športniki, 
navijačice in navijači! To smo itak vsi. 
 Pri tej točki dnevnega reda 
obravnavamo predlog zakona Nove Slovenije, ki 
po svoji formi spada na področje financ, po svoji 
vsebini oziroma problematiki, ki jo rešuje, pa 
zakon spada na področje športa. Izvajanje 
športnih aktivnosti je pogosto povezano z 
visokimi stroški. Ob nesporno ugotovljenih 
pozitivnih učinkih športa na najrazličnejših 
področjih v Novi Sloveniji opozarjamo, da 
potrebujemo okrepitev spodbude za financiranje 
društev, ki v naši družbi v veliki meri skrbijo za 
izvajanje športnih dejavnosti in razvoj kulture 
športa. Prav davčne olajšave za donacije v 
športu so gotovo dober način za izboljšanje 
njihovih finančnih zmožnosti ter posledično za 
krepitev pozitivne vloge športa v slovenski 
družbi. V Novi Sloveniji s predlogom teh rešitev 
sledimo nacionalnemu programu športa, ki 
določa, da, citiram, »država uresničuje javni 
interes z vodenjem spodbudne davčne politike 
za razvoj športa«. Konec citata. 
 Predlog zakona uveljavlja novo 
olajšavo za podjetja, ki donirajo športnim 
društvom. Podjetje, ki nameni donacijo društvu, 
je upravičeno do znižanja davčne osnove za 
dvakratni znesek plačane donacije. Da bi 
preprečili zlorabe z ustanavljam, recimo, novih 
fiktivnih športnih društev, je mogoče olajšavo 
uveljaviti le za društva, ki – prvič – delujejo v 
javnem interesu na področju športa, – drugič – 
so izbrana za izvajanje letnega programa športa 
tako na državni kot na lokalni ravni ali – tretjič – 
so izbrana za izvajanje letnega programa športa 
Fundacije za šport. Za preprečitev zlorab je 

določena tudi namenskost donacije. Donacija je 
lahko namenjena le za organizacijo ali 
sodelovanje na športnih prireditvah ali vlaganje v 
osnovna sredstva in opremo, ki jo društvo 
potrebuje za svoje delovanje. 
 Predlog zakona z novimi olajšavami 
vnaša sistem simbioze med gospodarskimi 
subjekti in opredeljenimi športnimi društvi, kar 
ima pozitivne posledice tako na področju 
gospodarstva kot na področju športa. 
Mehanizmi, ki jih prinašata predloga zakona, 
krepijo načelo subsidiarnosti pri financiranju 
športnih dejavnosti. To pomeni, da s predlogom 
zakonskih rešitev omogočimo, da se financiranje 
športnih aktivnosti v čim večji meri samodejno 
opravi v civilni sferi z omejitvijo vpletanja 
državne oblasti v poteh teh procesov. 
Verjamemo, da tako podjetniki kot opredeljena 
športna društva predstavljajo družbene subjekte, 
ki lahko z medsebojnim sodelovanjem in s 
spodbudo davčnih olajšav dosežejo pomembne 
premike na področju razvoja slovenskega 
športa. 
 Za nekoliko bolj plastično predstavo o 
tem, kaj naš predlog prinaša, si lahko ogledamo 
primer konkretnega podjetja. Ponavljam to, kar 
je pravzaprav že predstavil mag. Tonin kot 
predlagatelj, ampak ponavljanje je mati učenja, 
je mati znanja – »Repetitio est mater 
studiorum«. Če bi družba z dobičkom 10 tisoč 
evrov športnemu društvu namenila tisoč evrov, 
bi se takemu podjetju davčna obveznost znižala 
za 380 evrov. Če bi družba z dobičkom 10 tisoč 
evrov športnemu društvu namenila 2 tisoč evrov, 
bi se takemu podjetju davčna obveznost znižala 
za 760 evrov. Torej, v primeru donacije v višini 
tisoč evrov bi se država odpovedala 380 evrom 
davka, vendar pa bi slovenski šport ob tem 
pridobil kar tisoč evrov podpore. Je to, upam da, 
vsem jasno? 
Krščanski demokrati smo prepričani, da 
državljani od parlamenta pričakujejo, da 
prisluhnemo težavam in potrebam športa ter 
društvom pri pridobivanju sredstev, ki so nujna 
za njihovo delovanje, omogočimo uporabo novih 
instrumentov v obliki davčnih olajšav. Ker v Novi 
Sloveniji slovenskemu športu privoščimo 
izboljšanje pogojev za njihovo delovanje, bomo 
seveda predlog zakona podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališča Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo prestavil Franc Kramar.  
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Predsedujoči, 

hvala lepa. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Na prvi pogled je Predlog zakona o 
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb precej všečen. Poglavitna rešitev 
je namreč uveljavitev nove olajšave za donacije 
društvom, ki delujejo v javnem interesu, in to na 
področju športa. Tako bi zavezanec, ki bi 
namenil donacijo športnim društvom, ki delujejo 



                                                                                                                          

  82  

v javnem interesu, bil upravičen do znižanja 
davčne osnove za dvakratni znesek plačane 
donacije. 
 Vsi se zavedamo, da je šport eden 
izmed pomembnejših segmentov zdravega 
načina življenja in da je treba tudi v okviru 
zakonodaje in davčne politike strmeti k 
ustvarjanju boljših pogojev za delovanje društev 
na tem področju. Ne moremo pa spregledati 
dejstva, da gre pri predlagani noveli za parcialno 
ureditev, šport je namreč le eno izmed področij 
tako imenovanega neprofitnega sektorja. Ta 
zajema tudi področja kulture, izobraževanja in 
podobno. Vsak takšen predlog pa pomeni 
drobljenje enotne davčne obravnave – na to 
očitno predlagatelj pozablja.  
 Poudariti je treba, da že sedaj veljavna 
zakonodaja omogoča uveljavljanje olajšave za 
donacije športnim društvom. To je namreč že 
določeno v 59. členu Zakona o davku od 
dohodka pravnih oseb ter v Zakonu o dohodnini. 
Tako je omogočeno zavezancem, da si z 
donacijo v te namene za določen znesek znižajo 
davčno osnovo. Poleg tega veljavna ureditev 
določa uveljavljanje olajšave tudi za izplačila v 
druge države članice Evropske unije in 
evropskega gospodarskega prostora, česar pa 
predlog zakona ne predvideva. Pravzaprav je 
predlagateljev pogoj registracija društva oziroma 
zveze v Republiki Sloveniji v nasprotju z 
evropsko zakonodajo.  
Vlada je izpostavila tudi problem nadzora nad 
porabo donacij. Predlog namreč določa pogoje, 
da mora društvo donacije porabiti za točno 
določene namene, ne opredeljuje pa samega 
nadzora nad to porabo ter organa, ki bi ga 
izvajal. 
Zato se v Stranki Alenke Bratušek strinjamo s 
stališčem Vlade in predloga zakona ne bomo 
podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo stališče. 
 Gospod Robert Polnar, Poslanska 
skupina Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije. 
 Gospod poslanec, beseda je vaša. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

predsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Namen davčne olajšave, ki je 
predlagana z dopolnitvijo Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb, je spodbuditi 
financiranje društev, ki delujejo v javnem 
interesu na področju športa. Davčna osnova bi 
se donatorju znižala za dvakratni znesek 
plačane donacije športnemu društvu, ki je 
zavezano denar porabiti za točno določene 
namene.  
 Bistveno vprašanje, ki se nam v tej 
zadevi zastavlja, je, ali je z modifikacijo davčne 
zakonodaje mogoče stimulirati okrepljeno 
sofinanciranje športnih dejavnosti. V zvezi z 
davčnimi olajšavami je namreč treba povedati, 

da Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb že 
omogoča v svojem 59. členu, da lahko 
zavezanec uveljavlja znižanje davčne osnove za 
znesek izplačil v denarju ali v naravi za 
humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, 
dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, 
zdravstvene, športne, kulturne, ekološke, 
religiozne in splošno koristne namene do 
zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega prihodka 
zavezanca v davčnem letu. Zelo majhno je 
število gospodarskih subjektov, ki se odločajo za 
uporabo teh olajšav. Kaj je temu vzrok oziroma 
kateri so vzroki za takšno stanje, je pravzaprav 
nam težko odgovoriti. Najbolj verodostojne 
odgovore bi lahko dali ključni odločevalci v 
podjetjih. Predpostavka, da je poglavitni vzrok v 
neustrezni davčni zakonodaji, je po mnenju 
Poslanske skupine Desus pretirana. Prepričani 
smo, da je predvsem treba spodbujati donacije 
na vseh področjih, ki jih obsega omenjena 
olajšava. Ob tem pa ne gre spregledati tudi 
možnosti, da se zagotovijo sredstva za splošno 
koristne namene z namenom pol odstotka 
dohodnine na podlagi Zakona o dohodnini. 
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb 
omogoča tudi oprostitev davka za dohodke iz 
nepridobitne dejavnosti za vsa društva, tudi 
športna. Tako se donacije društvom, ki jih 
prejme, ne vključujejo v davčno osnovo. Tu sem 
sedaj naštel tri potencialne davčne olajšave, ki 
jih morebitni donatorji v šport lahko koristijo. 
Vendar jih očitno v zadostni količini ne koristijo, 
kar je tudi ponazorila s številčnimi vrednostmi 
državna sekretarka.  
 V Poslanski skupini Desus ocenjujemo, 
da obstoječe davčne olajšave lahko v zadostni 
meri spodbujajo donacije v športne namene, 
zato predlagane dopolnitve zakona ne bomo 
podprli. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jani Ivanuša v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Še enkrat lep 

pozdrav vsem prisotnim. Predsedujočemu, 
gospe državni sekretarki, vsem ostalim 
prisotnim!  
 Z novim zakonom z 59. členom Zakona 
o davku od dohodkov pravnih oseb se še 
dodatno spodbudi vlaganje v šport. Na podlagi 
prvega odstavka 59. člena Zakona o dohodku 
pravnih oseb lahko davčni zavezanec uveljavlja 
zmanjšanje davčne osnove za znesek izplačil v 
denarju in v naravi za humanitarne, invalidske, 
socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, 
vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, športne, 
kulturne, ekološke, religiozne in splošno koristne 
namene, in sicer le za takšna izplačila 
rezidentom Slovenije in rezidentom države 
članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim 
enotam rezidentom države članice EU, ki se 
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nahaja izven države članice EU, če so po 
posebnih predpisih ustanovljene za opravljanje 
navedenih dejavnosti kot nepridobitne dejavnosti 
do zneska, ki ustreza 0,3 % obdavčenega 
prihodka davčnega obdobja zavezance, vendar 
največ do višine davčne osnove davčnega 
obdobja. Novi 59.a člen Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb pa določa, da lahko 
zavezanec za donacijo športnemu društvu, ki 
deluje v javnem interesu na področju športa, 
uveljavlja znižanje davčne osnove za dvakratni 
znesek plačane donacije. Verjamemo, da se 
bosta zaradi dodatne davčne ugodnosti število 
in višina donacij društvom, ki delujejo v javnem 
interesu, na tem področju športa še višja. 
Upamo, da bo, v kolikor bo dopolnitev zakona 
sprejeta, dovolj časa za prilagoditev spremembe 
davčnih obračunov, določitev nadzora na porabo 
doniranih sredstev, saj je predlagano, da zakon 
začne veljati s 1. 1. 2019. Želimo si tudi, da 
finančna uprava s svojimi nadzor športnim 
društvom ne bo povzročala več administrativnih 
stroškov v zvezi s sprejeto donacijo, kot pa bodo 
imela društva koristi od donacije. Da ne bi 
prihajalo do zlorab, na primer pranja denarja, bi 
morale biti vse donacije nakazane s 
slovenskega računa na slovenski račun. 
Nakazila tujim društvom, se pravi tistim, ki 
nimajo sedeža v Sloveniji, bi morala biti 
prepovedana. Kolikor sem slišal iz stališč 
poslanskih skupin iz koalicije, je dejstvo, da 
imamo športnike v Sloveniji samo še v strankah 
opozicije. 
V naši Poslanski skupini Slovenske nacionalne 
stranke bomo predlog zakona seveda podprli. 
Hvala lepa za vašo pozornost. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo končali s predstavijo stališč 
poslanskih skupin. 
 Besedo dobi predlagatelj, gospod Matej 
Tonin.  
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Sam se iskreno 

in resnično veselim današnjega – naših mladih 
hokejistov, kar je seveda še en razlog več za to, 
da v tej hiši storimo čim več, da se bodo mladi 
športniki lahko razvijali in tudi v članskih 
kategorijah dosegali velike uspehe. 
 Imel sem občutek, ko sem poslušal 
stališča poslanskih skupin, saj češ, denarja je 
dovolj, država ogromno namenja za šport, 
potem da obstoječe olajšave niso v celoti 
izkoriščene in podobne stvari. Ampak kdorkoli, 
jaz sem imel to priliko voditi neko lokalno 
športno društvo, zagotovo je v tej hiši tudi še 
kdo, ki je vodil kakšno lokalno športno društvo 
ali klub, in vedno ena in ista zgodba – fehtanje 
za denar. Vedno pisanje prošenj, donatorskih in 
drugih, če lahko podjetja in drugi dobrotniki 
prispevajo denar za to, da se organizirajo 
športne prireditve in tekmovanja, niti ne za 
gradnjo infrastrukture. Marsikdo bo lahko rekel, 

da morda je gradnja infrastrukture v Sloveniji kar 
dobro urejena, ker to delajo občine. Se celo 
morda strinjam s tem. 
Imajo pa društva težek problem, kako to stvar 
financirati, in tisti, ki govorite, da je denarja 
dovolj, enostavno nimate stika z realnostjo. 
Pojdite si malo pogledat na teren, vprašajte 
nekaj društev. Morda samo na naše naslove 
prihajajo prošnje za donacije različnim društvom 
ob organizaciji različnih tekmovanj. To so 
dejstva. 
Nekateri športi so zelo dragi. Slovenija je bila 
nekoč zelo dobra v zimskih športih, pa vprašajte 
starše, kako drago je danes, da nekdo tekmuje v 
alpskih disciplinah. Vprašajte jih. So nekateri 
športi, kot je hokej, kjer smo bili v preteklosti in 
smo še danes zelo dobri, pa so prav tako zelo 
zahtevni z infrastrukturnega vidika, ker zahtevajo 
ledene dvorane in podobne stvari. 
Meni in vsem v Novi Sloveniji je jasno, da država 
nima denarja, da vsem, tako, deli denar in ga 
daje. Ko smo večkrat s tiste leve strani obtoženi, 
češ da dajemo predloge, zakonske, ki naj bi 
imeli velike finančne posledice; danes prihajamo 
z zakonom, kjer dobesedno pričakujemo od 
gospodarstva, da nekaj da športu; in to želimo 
narediti na davčno zanimiv način, pa je spet 
problem, so spet težave. Mi si želimo, da 
ustvarimo pogoje, da bo resnično gospodarstvo 
lahko doniralo in podpiralo šport. Športne 
panoge in športniki, ki so vseslovensko 
prepoznavni, nimajo večjih težav, ker dobivajo 
kar v redu sponzorske pogodbe, vsaj nekateri. 
Problem pa je z manjšimi športnimi klubi v drugi, 
tretji in četrti in še kateri ligi; problem je s 
športnimi kategorijami in panogami, ki niso 
medijsko vsesplošno zanimive, in to so področja, 
ki krvavo potrebujejo denar. Tem področjem 
želimo zagotoviti denar, ne od države, od 
gospodarstva. 
 Tisto, kar je govorilo Ministrstvo za 
finance, da koliko že oni so rekli, da 14 % 
davčnih zavezancev zgolj koristi sedanje davčne 
olajšave. Spet tisto, kar govorijo 
gospodarstveniki in podjetniki na terenu. Oni na 
ministrstvu tolmačijo to tako, češ, saj 80 % vseh 
podjetij te davčne olajšave sploh ne koristi. Ali 
veste, koliko gospodarstvenikov in podjetij je 
reklo, če bi se nam splačalo v te stvari vlagati, bi 
vlagali, če le lahko. Tako je pa zakonodaja z 
vidika donacij tako nespodbudna, da se nam 
enostavno te stvari ne splača početi.  
 Zdaj bom prišel na eno zelo tako stvar, 
kjer je treba uporabljati malo zdravo kmečko 
pamet. Kdo lahko donira in pomaga športu od 
gospodarstva? Ja tisti, ki imajo denar, tisti, ki 
imajo nek dobiček. In jasno je, da bojo oni izbrali 
komu bodo dali denar. Ne vem, kaj to moti 
Levico, da bo potem se podjetje samo lahko 
odločalo, komu bo doniralo denar. Tisti, ki imajo 
nekoliko več družbene zavesti, to počnejo že 
sedaj. Obstajajo pa tudi taki, ki bi počeli, pa 
potrebujejo nekoliko več davčne spodbude. Zdi 
se mi, koalicija, če bi vsaj to poslušali, eno tudi 
pomembno zadevo pri tem predlogu, da bi na 
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takšen način s tem zakonom slovenskim 
podjetjem, ki imajo denar za pomoč športu, 
omogočili, da bi se davčno optimizirali na način, 
da bi bilo to koristno za to našo družbo in za 
šport. Danes se slovenska podjetja hodijo 
davčno optimizirat na Ciper, v Luksemburg in še 
v nekatere druge države, kjer je davčna 
zakonodaja mnogo bolj ugodna. Zato da plačajo 
manj davka. Nihče jim tega ne more zameriti. 
Poskušajo se davčno optimizirati.  
 Ta naš predlog gre v smeri, da 
podjetjem ne bi bilo treba početi nekih težkih 
kolobicij in seliti svojih podjetij ali pa izpostav v 
Luksemburg, na Ciper in še kam drugam, ampak 
bi enostavno s tem, da pomagajo slovenskemu 
športu, da pomagajo mladim slovenskih 
športnikom – na takšen način bi se lahko davčno 
optimizirali. Ali ni to pametno s koristnim? Da če 
že imamo podjetja, ki se selijo ven, zato da 
plačajo manj davka, ali ne bi bilo bolj pametno 
uporabljati zdravo kmečko pamet in reči, da 
bomo mi v Sloveniji naredili takšen sistem tukaj, 
da se boste lahko davčno optimizirali, ampak bo 
to koristno za našo družbo, za Slovenijo. Ne za 
Ciper, ne za Luksemburg, ampak za naše mlade 
slovenske športnike. Torej, od države 
zahtevamo zelo majhen napor. Od države 
zahtevamo zgolj to, da se delu davka odpove v 
zameno, da šport mnogo več dobi.  
 Mogoče je treba stvari zelo konkretno 
in v številkah razložiti, da se bojo stvari zelo 
jasno razumele. Denimo, da ima neko uspešno 
podjetje danes v Sloveniji 10 tisoč evrov 
dobička. Od teh 10 tisoč evrov dobička bodo 
plačali 19-odstotni davek na dobiček. Pri 10 
tisoč evrov to znese tisoč 900 evrov davka 
državi. Če uporabimo naš zakon, to pomeni, da 
če bi to podjetje, ki ima 10 tisoč evrov dobička, 
tisoč evrov dalo športnemu klubu, bi ta športni 
klub dobil tisoč evrov. Pri davčnem obračunu bi 
pa zaradi tega se podvojil znesek, s katerim se 
mu zmanjša davčna osnova. To pomeni, da bi s 
teh 10 tisoč evrov, ki se obdavčuje, zaradi tega, 
ker je dal tisoč evrov, šli dva tisoč evrov navzdol 
in bi bil dobiček, ki bi bil obdavčen, 8 tisoč. Od 
teh 8 tisoč dobička bi plačal 19-odstotni davek in 
to znese tisoč 520. Razlika med prejšnjim tisoč 
900 in tem tisoč 520 je, reci in piši, 380 evrov. 
Torej mi govorimo zelo konkretno, da če bi se 
država odpovedala 380 evrom davka, bi na 
drugi strani šport dobil tisoč evrov. 
 Upam, da tukaj vsi razumemo 
multiplikativne in pozitivne učinke. Namesto da 
država da tisoč evrov, je za njo mnogo ceneje in 
bolje, da reče: Okej, ne vzamem 380 evrov 
davka, zato da bo nek športni klub dobil tisoč 
evrov. To je neka poanta sodelovanja med 
gospodarstvom in med državo, ki državi ne 
povzroča velikih stroškov, lahko pa bistveno 
pripomore športu. Na takšen način naj pomirim 
tiste, ki vas skrbijo te finančne posledice te naše 
zakonodaje. Verjemite mi, da bi s tem, ko bi se 
nateklo mnogo več denarja v športne klube, to 
tudi na nek način povečalo potrošnjo, hkrati bi 

pa bile tudi zahteve športnih klubov do države 
manjše.  
 Eno stvar moram še pokomentirati. 
Nekateri očitate, zakaj samo šport, zakaj ne 
druga področja. Zato, ker smo ocenili, da je 
šport ena od panog, ki potrebuje posebno 
pozornost in pomoč, in še enkrat, ker tega ne 
moreš vsesplošno uveljavljati, ampak moraš po 
panogah, ker moraš uvesti varovalke. Ker če bi 
mi to vsesplošno predlagali, potem bi nam lahko 
kdo upravičeno očital, da bi si neko podjetje, ki 
bi se želelo davčno optimizirati, enostavno 
ustanovilo nek športni kljub, kamor bi 
prenakazovalo denar, da bi si svoje davke 
zmanjševalo. Mi si tega ne želimo. Zato smo v 
zakonu napisali zelo jasne varovalke, katerim 
športnim klubom in društvom gre lahko ta denar. 
Tistim, ki delujejo v javnem interesu, ki izvajajo 
javni ali državni program športa ali pa program 
športa Fundacije za šport. In še to, ta denar ne 
more biti uporabljen za plače športnih 
funkcionarjev, ampak za to, da se gradijo igrišča 
ali športna infrastruktura; in na drugi strani za 
organizacijo športnih prireditev, ki so včasih zelo 
drage, zlasti če gre za evropski ali celo svetovni 
rang. Zato smo se lotili samo športa, ker smo 
zelo jasno tudi v sodelovanju z Olimpijskim 
komitejem Slovenije predvideli vse varovalke, da 
se tega zakona ne bi zlorabljalo. Absolutno bo 
pa Nova Slovenija podprla tudi s strani koalicije 
ali kogarkoli drugega predlagan zakon, ki bo to 
isto počel na kakšnem drugem področju, in 
bomo podobne varovalke uvedli, da se to ne bo 
zlorabljalo. Vsekakor podpiramo pristop, kjer se 
država manjšemu deležu denarja odpove zaradi 
tega, da ljudje, društva in podobne organizacije 
dobijo denar, da lahko delujejo. Torej nimamo 
pristopa kot Levica, kjer je treba vse na polno 
obdavčiti, da potem vsem lahko iz proračuna 
delimo; ampak obratno, bolje je, da se kakšni 
stvari država odpove, da lahko gospodarstvo 
tudi tem področjem denar da.  
 Tisti, ki te seje spremljajo, si verjetno 
mislijo, da je to neverjetno, kako koalicija šestih 
strank išče razloge, da ne podpre opozicijskih 
zakonov. Stvari so res neverjetne. Mislim, da bi 
bili do nas in tudi do ljudi bolj pošteni, če bi eden 
v imenu vaše koalicije šestih prišel za govornico 
in rekel: Imamo samo en problem, ta problem je, 
da je predlagatelj opozicija. Dokler bo 
predlagatelj opozicija, zakon nima podpre. Pika. 
V petnajstih sekundah vsi vemo, koliko je ura in 
kakšna je situacija; zadeva bi bila rešena. In je 
včasih smešno poslušati vse vaše razloge, zakaj 
vse temu zakonu nasprotujete. Ljudje tega ne 
vedo, da imate vi kot koalicija možnost v 
nadaljnjih obravnavah te zakone prilagoditi z 
amandmaji po vaših željah, po vaših okvirih, ga 
dopolniti; ampak nočete tega, si ne želite 
nekega resnega dialoga. Če je predlagatelj 
opozicija, je to za vas problem. Socialni 
demokrati pravijo, da ni dodelan ta zakon. Se ga 
lahko dodela z amandmaji, brez problema. 
Opozarjajo na napako, da je predvidena 
veljavnost s 1. 1. 2019. To je najbolj enostaven 
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in najlažji amandma, da se ta napaka odpravi, ki 
jo priznavamo, da smo jo storili. Nimam 
problema s tem, da napake priznam. Levica 
pravi, da bomo arbitrarno posegali v nek davčni 
sistem. Prosim vas. Arbitrarno bomo posegali. 
Ko oni arbitrarno posegajo v številna druga 
področja, je pa to v redu. Tukaj bi pa res 
pričakoval malo več intelektualne konsistentnosti 
in pravičnosti pri takih obrazložitvah. Potem jih 
skrbi zgornja meja donacije. Vsako podjetje bo 
doniralo toliko, kolikor zmore. Toliko, kolikor ima 
denarja na razpolago. Najverjetneje se pa 
pogovarjamo o količini dobička, ki ga ima. 
Najverjetneje ne bo doniralo nekaj, kar bi 
povzročalo minus v podjetju, ampak če se 
ustvari nek dobiček, ki ga lahko 
družbenokoristno porabi, bo to stvar doniralo.  
 Preferenčna obravnava športnih panog 
– logično. Če sem jaz podjetnik, če imam jaz 10 
tisoč evrov dobička in če želim nekomu dati 2 
tisoč evrov, bom seveda jaz odločil, komu bom 
to dal. Meni se zdi to neka zdrava kmečka 
logika. In težko razumem, da je to sploh 
problem. Želim si – pa najbrž so to sanje, ki jih 
lahko pišem Božičku –, da bi v tej dvorani včasih 
drug drugega poslušali in našli neke 
kompromisne, skupne rešitve, da se stvari 
premaknejo naprej. Ker resnično težko je 
poslušati argumentacijo, ki nima nobene zveze z 
realnim življenjem. Kot sem rekel, kdorkoli je 
vodil društva, pozna situacijo, ve, kakšne so 
razmere v športu. In da na takšen način lahko 
najlaže, najbolj obremenjujoče podpiramo šport. 
In tukaj bi bilo nekaj konkretnega narejenega za 
to, da nas bodo naši športniki v prihodnosti še 
naprej razveseljevali, nas povezovali in tudi na 
nek način promovirali Slovenijo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem prehajamo na splošno razpravo 
poslank in poslancev.  
 Prva ima besedo gospa Ljudmila 
Novak.  
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Jaz se bom za 

trenutek vrnila k razpravi o prejšnjem zakonu.  
 Na dolgo in široko smo govorili o 
Gradbenem zakonu, ki je pač predočil vrsto 
problemov v zvezi s fasadami, ki so potrebne za 
pridobitev uporabnega dovoljenja. In tisti zakon 
ni imel finančnih posledic. Samo reševal je 
probleme ljudi. Pa ste se odločili, da ga boste 
zavrnili. Pri tem zakonu so problem finančne 
posledice. In potem se res človek vpraša, ali res 
samo iščete, na kakšen način bi se izognili 
podpori nekega zakona, ki ga predlaga 
opozicija. Vsi vemo, da je šport koristen. Vsi 
vemo, da se otroci premalo ukvarjajo s športom, 
z rekreacijo, zato imamo v državi tudi problem 
prevelike teže že pri otrocih. Če želimo imeti 
uspešne športnike, mora biti neka masa 
športnikov, mladih, ki se ukvarjajo z nekim 
športom, da lahko res potem pridejo najboljši iz 

tega, vsaj nekaj najboljših. Tina Maze ne 
nastane kar tako, tudi Peter Prevc ne. Ali Ilka 
Štuhec. Ali Dončić. Ali ne vem, kdo. Vemo, da 
na začetku starši ogromno financirajo, jih vozijo 
na treninge, podpirajo, da je največ na ramenih 
staršev, ki vztrajajo s tistim otrokom, 
mladostnikom, da se na koncu lahko veselimo 
mi. In smo ponosni na neke dosežke in se 
hvalimo, kako uspešna športna država je 
Slovenija. Hvala bogu, da jih imamo. In se 
spomnim lansko leto, ko je Slovenija postala 
evropski prvak v košarki, kako smo vsi noreli, se 
veselili, navijali, bili zadovoljni. Ko sem morala iti 
na televizijo, sem šla spotoma na sprejem, ki je 
bil na Kongresnem trgu. Na tem sprejemu, za 
katerega ne vem, kdo ga je organiziral, je bila 
tudi takratna ministrica za izobraževanje in šport. 
In veste, kaj se je zgodilo, ko so jo napovedali? 
Izžvižgali so jo ljudje. In kaj očitajo nam, 
politikom? Želite se z nami fotografirati, ne 
zagotovite pa dovolj sredstev, da bomo mi lahko 
trenirali, da bodo slovenski športniki bolj 
uspešni.  
 In tudi na podlagi takih očitkov je nastal 
ta zakon, ker želimo pomagati slovenskemu 
športu in slovenskim športnikom. In če se 
veselimo medalj in uspehov, potem je tudi naša 
dolžnost, da po svojih poslanskih močeh pač k 
temu tudi pripomoremo. Seveda pa nekdo mora 
biti tudi motiviran, da nameni sredstva v takšne 
namene. In če nekdo ima dobiček, mora dati 
državi od tega dobička davek. Ali ni prav, da pa 
lahko odloči tudi po svoji volji in namenu in da 
nekomu, torej športnemu društvu, tistemu, ki ga 
je sam izbral. Seveda mora biti neka motivacija 
za to. Motivacija je lahko recimo, da pač tako 
podpiram, ker sem goreč, zavzet navijač ali ker 
morda moji otroci sodelujejo tam, če pa je še 
davčna spodbuda, pa mislim, da je to tudi 
motivacija s strani države, ki se sama odreče 
nekemu prihodku, da bo še več prihodka imelo 
neko društvo in bo lahko še več mladih dosegalo 
odlične športne rezultate. Zato ne glejmo tukaj 
samo na finančne posledice, ki jih bo imela 
država, ker bo izgubila nekaj denarja; ampak 
ogromno lahko naredimo za zdravje ljudi, tudi na 
ta način, da podpiramo društva, da društva 
vključujejo širok krog ljudi, iz katerih potem pride 
peščica zelo uspešnih športnikov, in da tudi 
nekaj naredimo za naše zdravje. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Vidim prisotnega gospoda Jožefa 
Horvata.  
 Pripravi pa se gospa Monika Gregorčič. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsednik. Spoštovana 
državna sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Tudi jaz se bom za trenutek vrnil na 
prejšnjo točko dnevnega reda, ko smo govorili o 
fasadi. Neka družina, ki je zgradila svojo hišo in 
nima denarja, nima pa tudi stanovanja, ker ga je 
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prodala, ker je zgradila hišo, zdaj ne more v to 
hišo, ker ta hiša nima fasade. Takšna je 
ureditev. Ampak ta fasada je zelo dobra 
prispodoba. Vi ste, kolegice in kolegi, vsaj tisti, ki 
ste povedali, da tega ne boste podprli, ta 
trenutek in ta večer pokazali svojo fasado – 
rdeče barve je, rdeče. Normalno, da je rdeče, 
normalno, da zardevaš, če ne podpiraš 
slovenskega športa, povsem normalno. Gotovo 
je tudi ministrica, ki se mi je prav zasmilila, 
zardela, ko je bila izžvižgana na Kongresnem 
trgu, kar je povedala že kolegica Ljudmila. Mi 
samo sledimo, gospe in gospodje, 
Nacionalnemu programu športa v Republiki 
Sloveniji za obdobje 2014–2023, ki ga je Državni 
zbor sprejel na svoji seji 2. aprila, ne 1., 2. aprila 
2014. Mi mu nismo nasprotovali, takratna 
koalicija ga je podprla in prav je, da ga je 
podprla. Kdo je že bil takrat v koaliciji? Kaj pa 
piše med drugim tudi v poglavju Financiranje? 
Vem, da tega ni nihče prebral razen Nove 
Slovenije. Piše med drugim v poglavju 
Financiranje zelo dober tekst, predlagam, da si 
ga preberete, na 60. strani, da ne boste vsega 
brali: »Poleg lokalnih skupnosti, ministrstva, 
pristojnega za šport, ter Fundacije za šport bodo 
za izpeljavo programa športa,« tega namreč, 
»potrebna še proračunska sredstva za izvajanje 
ukrepov, katerih nosilci so druga področna 
ministrstva ter zasebni viri.« Zasebni viri. O tem 
se danes pogovarjamo. Kako naj stimuliramo mi, 
Državni zbor, kako naj stimuliramo gospodarske 
subjekte, pravne osebe, da bodo več dale za 
slovenski šport.  
 Nekateri, verjamem, imate težavo s 
tem, kdo je prvopodpisani. To, da sem jaz 
prvopodpisani, je fake news. Prvopodpisani je 
eden od vodij poslanske skupine koalicije. Fake 
news. Nekako ste se zasidrali v svojih stališčih v 
59. člen, ki da že vse to omogoča in tako dalje. 
Na žalost ta člen ne deluje, na žalost. Govorili 
ste tudi o številkah, koliko davčnih zavezancev 
se poslužuje davčne olajšave iz naslova 59. 
člena. Ne poveste pa, koliko je donatorjev za 
šport. Saj deooji in tudi druge pravne osebe 
donirajo športnim društvom, ampak velikokrat je 
to tudi tako, da direktor ali lastnik deooja odpre 
denarnico pa da predsedniku društva, le-ta pa 
njemu da blagajniški prejemek in tako dalje. A je 
res takšen problem, da se država odpove 380 
evrom, če nekdo, nek d. o. o. da tisoč evrov 
nekemu športnemu društvu. In vi pravite, da 
bodo zlorabe. Kakšne zlorabe? Natančno 
napišemo, katera društva so upravičena, katera 
društva so na seznamu, ki lahko dobijo teh tisoč 
evrov. Če smo premalo natančno napisali, 
dajmo v drugi obravnavi te kriterije zaostriti. 
Poleg tega, kolegice in kolegi, ali ste bili kakšni 
ali pa ste kakšni predsedniki društev? Upam, da 
bomo v prihodnje imeli še kakšnega državljana, 
državljanko, ki bo sploh želel postati ali hotel 
postati predsednik kakšnega društva, ki deluje 
po Zakonu o društvih. V 6. členu Zakona o 
društvih je zelo resna določba. Za kakršnekoli 
barabije, oprostite izrazu, odgovarja, da 

poenostavim, predsednik društva z vsem svojim 
premoženjem, z vsem svojim premoženjem. 
Torej ne kar tako reči, da društva bodo ne vem 
kako s tem denarjem. Približno vem, kako, vsaj 
na podeželju, športna društva delujejo; zelo 
pošteno. In zdaj bodo spet prišli s koledarji in na 
ta način, tako kot gasilci zbirajo denar. Saj tudi 
to je okej. Ampak to, da gospodarstvu ne 
povemo, da dajte več denarja. Včasih smo rekli 
tudi družbeno odgovorno podjetje. Dajmo ga 
stimulirati, da bo še bolj družbeno odgovorno. 
Jaz se bojim za takšno državo, ki se ne more 
odpovedati 380 evrom, če donator da tisoč 
evrov za neko športno društvo. 
 Seveda je lepo slišati, da je predsednik 
Vlade dr. Miro Cerar odprl Nordijski center 
Planica. Super, čestitam njemu, morda pa še 
bolj tistim, ki so začeli z izgradnjo tega 
nordijskega centra. Malo spomina je pa tukaj 
tudi treba imeti. Saj navadno je res tako, da tista 
vlada, ki neko investicijo začne, ker volitve niso 
zahvalni dan, zato ni nagrajena. In potem pride 
neka druga ali pa celo že tretja, četrta vlada, da 
prereže trak. Jaz sem zaznal, dragi kolegice in 
kolegi, da ste po stališčih nekako stiskali zobe in 
počasi eden za drugim zapuščali to dvorano. 
Verjamem, da vam ni lahko reči, da je ta zakon 
napačen, da ta zakon škoduje slovenskemu 
športu in da ta zakon škoduje slovenski državi. 
To je bilo sporočilo. To je bil nek skupen 
message, ki smo ga slišali s strani koalicije. 
Rekli ste, zakaj pa ne kultura. Dajte no. Če mi 
rečemo šport, vi rečete, zakaj ne še kultura. Če 
mi rečemo kultura, vi rečete, zakaj ne še šport. 
Tukaj smo se fokusirali samo na šport. Sem pa 
globoko razočaran, da ta ministrski aparat ali 
vladni aparat ni bil pri svojem mnenju bolj 
inovativen. To pa je fantastična neinovativnost, 
ki smo jo lahko slišali. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospa Monika Gregorčič.  
 Pripravi naj se mag. Andrej Šircelj.  
 Izvolite.  
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa.  

 Jaz bi za začetek te razprave 
izpostavila najprej celotno veljavno zakonsko 
ureditev davka od dobička pravnih oseb. Gre za 
enega ključnih sistemskih zakonov, ki ureja 
obdavčitev kapitala in kot tak bistveno vpliva na 
strateške odločitve podjetij na privabljanje novih 
domačih in tujih investicij. Veljavni zakon je v 
uporabi od leta 2007 in do danes, to je v 12 letih 
uporabe, je bil kar 15-krat noveliran. Že to 
dejstvo veliko pove o stabilnosti in predvidljivosti 
našega poslovnega okolja. Kar se tiče 
dodatnega financiranja športa, ki ste ga naslovili 
kolegi poslanci iz Nove Slovenije, vsekakor se 
strinjam, da je to zelo pomembno družbeno 
področje in potrebuje dodatna finančna 
sredstva. Šport pozitivno vpliva na psihično, 
fizično in umsko kondicijo ter zdravje ljudi, pa 
tudi dosežki naših vrhunskih športnikov nas 
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navdajajo s ponosom, ko spremljamo njihove res 
dobre rezultate, ko na ta način promovirajo našo 
domovino. Zato je športni panogi tudi vlada v 
preteklem mandatnem obdobju po večletnem 
kriznem obdobju namenila več pozornosti pa 
tudi več finančnih sredstev. Kolegi poslanci so v 
stališčih poslanskih skupin skorajda vsi po vrsti 
izpostavljali veljavni 59. člen Zakona o davku od 
dobička pravnih oseb, ki že omogoča 
financiranje športne dejavnosti in tudi 
humanitarnih, invalidskih, znanstvenih, kulturnih 
organizacij. So pa olajšave, ki jih ta člen 
omogoča, omejene. Omejene so pač do višine 
0,3 % celotnega letnega prometa podjetja. Se 
strinjam, da je to neka nizko postavljena meja, 
pa vendar neka meja mora biti, da se preprečijo 
morebitne zlorabe, slabe prakse, prelivanje 
dobičkov, morebitno celo pranje denarja.  
 Kolegi v Novi Sloveniji ste se 
osredotočili predvsem na športno področje. 
Zanima me, zakaj in kateri kriteriji so vas pri tem 
vodili, kajti ravno tako humanitarne organizacije, 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti, kulturne 
organizacije, vsi potrebujejo dodatna sredstva. 
Težko je reči, da ima šport prednost pred 
potrebami ljudi, ki se borijo za eksistenco; pred 
humanitarnimi dejavnostmi. Ta zakon, ki ste ga 
predlagali, ima tudi vpliv na proračun. Zaradi 
predlaganih višjih davčnih olajšav bodo davčni 
prilivi v proračun manjši. Niste pa niti ocenili 
višine teh finančnih posledic, niti niste predlagali 
morebitnih kompenzacijskih ukrepov, bi rekla, da 
niste predlagali niti ukinitve kakšne druge, 
morda manj potrebne olajšave. Zaradi tako 
izrazito parcialnega pristopa tega zakona pač 
žal ne moremo podpreti; in ne zato, ker bi ga 
predlagali vi, kolegi iz Nove Slovenije. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Mag. 

Matej Tonin, izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Najprej, zakaj 

športno področje?  
 Zaradi tega, ker športno področje 
potrebuje denar. Mi ne govorimo, da ostala 
področja tega ne potrebujejo, je pa treba stvari 
reševati po segmentih ravno zaradi tega, da ne 
prihaja do zlorab sistema, ker je vsako področje 
po svoje posebno. Zato razlog, zakaj šport; in 
ker ima šport v zadnjem času izrazite težave pri 
pridobivanju ustreznih sredstev. Glede izpada iz 
proračuna, ta stvar je pa zelo neoprijemljiva, ker 
ne jaz ne vi ne veste, koliko bo nek podjetnik, 
koliko bo gospodarstvo doniralo športu. Lahko, 
da bo; lahko, da ne bo. Jaz sem prepričan, da 
bo mnogo bolj kot danes, ker bo davčno precej 
bolj zanimivo. Predstavljam si tudi, da ne bo to 
povzročilo nobene javnofinančne in proračunske 
krize, vsaj iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, ker 
bi številna podjetja, ki so dobro stoječa in imajo 
dovolj denarja, ta zakon spodbudil, da se 
davčno optimizirajo v Sloveniji, ne v tujini. To je 
zelo pomembna stvar, ki jo marsikdo spregleda. 
Druga ključna stvar je, da tudi številni podjetniki 
iščejo inovativne rešitve pri tem, kako se davčno 

optimizirati v Sloveniji. S tem zakonom bi 
enostavno te inovativne rešitve opustili in bi se 
poslužili tega zakona, ker bi na popolnoma lep 
način prišli do znižanja davčne osnove in hkrati 
naredili nekaj dobrega za skupnost. 
 In še glede sedanjega zakona. Vsi 
poudarjate, da sedanji zakon že predvideva 
davčne olajšave, ampak te olajšave so mizerne. 
Če meni ne verjamete, vprašajte obrtnike, 
podjetnike, gospodarstvenike, ki se ukvarjajo s 
temi stvarmi; in vam bodo vsi povedali isto. 
Glede na to, kako je to birokratsko pa tehnično 
zapleteno, rajši dajo iz svojega žepa in je 
zahteva zaključena. Ta sistem, ki ga pa mi 
predlagamo, bi bil pa davčno zanimiv, to je 
bistvena razlika. Danes imamo za donacije 
davčno nezanimiv sistem, po tem zakonu bi 
imeli davčno zanimiv sistem; in to je bistvena 
razlika. In še enkrat, ta denar ne bi odhajal v 
davčne oaze, ampak bi se porabljal tukaj, za 
našo mladino, za naše športnike, za to športno 
infrastrukturo, ki bi ostala v Sloveniji, se ne bi 
selila na Ciper. To so glavne lastnosti in poante 
tega zakona. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče. 
 Sedaj ima besedo mag. Andrej Šircelj.  
 Pripravi pa naj se gospod Blaž Pavlin. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, predsednik. Kolegi in kolegice, državna 
sekretarka! 
 Pri tej razpravi o spremembi enega 
člena enega davčnega zakona lahko govorimo z 
različnih zornih kotov. Eni lahko govorite o neki 
računovodski zadevi, o neki minorni finančni 
zadevi, drugi tudi o tem, kako bo imelo to velike 
fiskalne učinke na državni proračun, skoraj se 
bo zaradi tega država zrušila in tako naprej. Ni 
tukaj nič jasnega, koliko se bo to dalo, tretji o 
efektivni davčni stopnji in tako naprej. Lahko se 
pa reče tudi drugače. Ta stališča poslanskih 
skupin dejansko predstavljajo odnos poslanskih 
skupin do športa in urejanja športa. Odnos 
predvsem do tega, ali naj šport ureja predvsem 
država, ali naj šport ureja tudi zasebni sektor, 
gospodarstvo in tako naprej. Ja, tudi v 
gospodarstvu so državna podjetja, vem to, 
ampak vsekakor bi s tem dajali večjo moč, večjo 
vlogo zasebnemu sektorju, da se najde 
povezava med zasebnim sektorjem 
gospodarstva in športom. Jaz ne morem zelo 
veliko govoriti o tem, kakšne multiplikativne 
učinke ima to lahko za državo, kajti športniki so 
tisti, ki dejansko predstavljajo državo, ki so 
promotor države in so lahko tudi promotor 
gospodarstva. In tukaj se kaže, gospe in 
gospodje, temeljni odnos koalicije do urejanja 
športa, ki je bil vedno zelo pomembna zgodba v 
zgodovini. Tukaj imamo različne načine 
financiranja športa danes v svetu. En temelji bolj 
na zasebnih odnosih, da zasebniki dajejo v 
šport, predvsem je to v kapitalističnih 
gospodarstvih, če pa pogledate malo zgodovino, 
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boste pa videli, da je v najbolj trdnih 
socialističnih družbah vedno država skrbela za 
šport in mladino. In v večini teh stališč je bilo 
dejansko rečeno: Ne, ni treba, da delajo to 
zasebniki, saj bo država uredila. Imamo Zakon o 
športu, imamo ministrstvo in tam je 20 milijonov 
rezerviranih za šport in država že ve, komu, 
kako in zakaj in kaj naj da športu. Država je tista, 
ki naj vse ureja, do zadnje podrobnosti. Na tem 
temelji filozofija vseh teh mnenj, ki temeljijo na 
tem, naj se krepi državni intervencionizem tudi v 
športu. Tukaj gre za državni intervencionizem in 
se enostavno preprečuje to, da bi zasebni sektor 
s svojo podjetniško vlogo, podjetniško inspiracijo 
dejansko omogočil večje financiranje športa ter 
da bi bila gospodarstvo in šport bolj povezana. 
 In vsi boste govorili, naj bosta 
gospodarstvo in šport povezana, gospodarstvo 
in znanost, gospodarstvo in kultura in tako 
naprej. Vendar ko gre za minorno, 
računovodsko finančno zadevo v nekem členu 
zakona; tukaj pa ne. Ampak filozofija je: Ne, mi 
bomo vedeli, država je tista, ki najbolj ve, koga 
naj financira in kako naj financira. Oprostite, 
gospe in gospodje, vaša stališča dejansko 
kažejo na to filozofijo. Ampak zgodovina je 
povozila to filozofijo. Zgodovina je zavrgla, na 
smetišče je dala tovrstno filozofijo in vlogo 
države v športu. Ta stališča se mi zdijo morda 
malo podobna, kot da bi jih bral pred 50 leti. S 
tega zornega kota je res malo vprašljivo, ali 
boste dali malo večji pomen zasebni iniciativi ali 
ne. Za to gre tukaj, za takšno vprašanje. V več 
stališčih poslanske skupine je bilo rečeno: 
Sistemsko bomo to uredili. Kdo mi? Ja, spet bo 
država tista, ki bo nekaj sistemsko urejala po 
nekih merili in zadušila zasebno spodbudo, kajti 
država je spet vsemogočna. Čim bolj jo je treba 
krepiti in naj poseže tudi do zadnjega športnega 
društva, kaj in kako in kdo naj tam dejansko 
denar dobi. Za to filozofijo gre tukaj. Oprostite, 
ampak zgodovina je povozila to filozofijo, mislim, 
da je to malo arhaično gledano, milo rečeno 
arhaično. Druga zadeva, ki je tukaj pomembna, 
kako bo to vplivalo na fiskus. Gospe in 
gospodje, naše finance so takšne, da ne bo to 
nič vplivalo na fiskus. Nič, niti promilsko ne bo 
vplivalo na fiskus. In multiplikativnost tovrstnih 
rešitev je lahko veliko večja. Kakorkoli že, ne 
misliti, da ima država vedno »najboljši« nos, da 
ve, koga spodbujati v športu. Tudi danes 
verjetno kaže na to, da če bi država financirala 
Tino Maze, verjetno ne bi bilo toliko zlatih, 
srebrnih in olimpijskih medalj. Tipičen primer, pa 
še marsikdo. Ampak ne, to je treba zadušiti, tega 
ni treba spodbujati. Tega ni treba spodbujati, ker 
država je tista, ki najbolj to ve. In glede finančnih 
učinkov, gospe in gospodje, javne finance se 
zaradi tega ne bodo popolnoma nič zrušile in nič 
se ne bo dejansko zgodilo.  
 Tukaj nisem nobene poslanske skupine 
posebej omenjal, ampak ena je rekla, da je to 
treba dati celo na ustavno presojo. Bodite resni. 
Zato, ker bo nekdo dal donacije, je to treba dati 
na ustavno presojo. Če bo razprava, bom 

povedal, katera poslanska skupina je to rekla. 
To, kar berete, dajte malo racionalno, malo 
preberite prej, ni vse, kar nekdo napiše, tudi res. 
Naslednja zadeva, o kateri bi rad še povedal, so 
zlorabe. Ni organa, ki bo nadzoroval vse možne 
in nemožne zlorabe. Tukaj gre spet za osnovno 
filozofijo vse te koalicije, ki je, da bo zasebni 
sektor vsako zadevo zlorabljal in da je podjetnik 
tisti, ki je sovražnik te družbe, te države in bo 
zlorabljal na vsakem momentu, kar se bo dalo 
kjerkoli dejansko narediti. Gospe in gospodje, 
zaradi podjetnikov imamo danes zaposljivost, 
zaradi podjetnikov imamo danes ljudi, ki delajo. 
In ni obratno. In tisto, kar me najbolj skrbi; tukaj 
bi pa dejansko prosil gospo državno sekretarko, 
da nekoliko razloži naslednje. Mnenje Vlade 
med drugim pravi – mnenje ni označeno po 
straneh, drugič bi prosil, če Vlada lahko tudi 
strani napiše, da se bomo lažje sporazumevali –
, na koncu četrte strani je stavek, ki piše: »To 
preverjanje,« se pravi preverjanje glede te 
donacije, »ne sodi na področje nadzora 
davčnega organa, sam pogoj pa ne sodi v 
davčno zakonodajo. Prav tako ni določena 
sankcija za kršenje kateregakoli od zahtevanih 
pogojev.« To pomeni pogojev, da se denar 
drugače uporabi. Spoštovana gospa državna 
sekretarka, ta zakon ne določa sankcij, ker je to 
davčno-materialni zakon. Imamo pa tudi 
postopkovni zakon, če vam lahko povem, recimo 
Zakon o davčnem postopku. Verjetno veste ali 
pa ne veste, zato vam razlagam, če ne veste, da 
imamo tudi Zakon o davčnem postopku; 
pokrivate davčno področje na Ministrstvu za 
finance. Poleg tega imamo tudi Zakon o davčni 
službi, ki ima v 23. členu določbo, ki se nanaša 
na davčni postopek. In zdaj mi povejte, kako in 
na podlagi katerih določb, vsebinsko, ni treba 
členov, bo davčni organ v skladu z Zakonom o 
davčnem postopku nadzoroval ta zakon. 
Oziroma z drugimi besedami, ali ta zakon in 
določbe tega zakona ne spadajo pod Zakon o 
davčnem postopku? Ker če vi rečete, da ne 
spadajo, potem vas sprašujem naslednje. V tem 
Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb 
imamo 100-odstotno olajšavo za raziskave in 
razvoj. In vzamem primer, da podjetje X 
uveljavlja 100-odstotno olajšavo za raziskave in 
razvoj, tako da naroči narediti en patentni 
izdelek Institutu Jožef Stefan. Ali davčni organ 
lahko preverja to ali ne? Ker vi s tem, ko rečete, 
da davčni organ ni pristojen za to zadevo, 
poveste tudi, da ni pristojen, da nadzoruje 
denar, ki ga namenjajo in za katerega podjetja 
uveljavljajo olajšave za raziskave in razvoj. V 
tem primeru, ko sem vam rekel, da naroči 
inštitutu izdelavo patenta. Če vi to govorite, 
spoštovana Vlada, potem jaz ne vem, kaj so vse 
tiste določbe, ki so izredno agresivne do davčnih 
zavezancev, na podlagi katerih, mimogrede, 
plačujejo davčni zavezanci kazni v tisočih evrov, 
ker prodajajo gobe ob cesti ali peteršilj na tržnici. 
Kaj potem velja v tej državi, če Vlada oziroma 
Ministrstvo za finance pravi, da to ne velja. In jaz 
vam zagotavljam, da po Zakonu o davčnem 
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postopku ima davčni organ vse pristojnosti, da 
to lahko gleda. Ne govorim zdaj o tem, ali je to 
ekonomično ali ne, govorim, ali ima pristojnost 
ali ne. Ker vi pravite v svojem mnenju, da nima. 
Potem nima še marsikaj drugega, da dela. Zakaj 
potem predpisuje tako zahtevne administrativne 
pogoje za uveljavljanje olajšave za raziskave in 
razvoj? Saj nima pravice, da gleda, kam je 
davčni zavezanec dal ta denar, ali je res dal za 
olajšave in razvoj. 
 Tole skrbi tukaj, jaz upam, da gre tukaj 
za enostavno napako, neko tipkarsko napako ali 
kakorkoli. Gospe, gospodje, mislim, da gre tukaj 
za temeljni odnos, prvič, do tega, kako naj bi 
delovala država do športa, in, drugič, do tega, 
da sta Vlada in Ministrstvo za finance rekla: Ne, 
tega ne bomo mi naredili. To je nesistemsko in 
mi bomo to sistemsko urejali. Gospe in 
gospodje, take stvari se ne urejajo sistemsko, 
kakorkoli že želite. Tukaj gre za to, ali vi želite 
nekaj narediti. In če boste želeli nekaj narediti, 
boste imeli za to motiv. In ker boste imeli motiv, 
se bo to lahko potem tudi naredilo. Ali pa boste 
rekli: Mi tega nočemo. In res povejte: Mi tega ne 
bomo naredili. Pa brez teh argumentov, ker s 
temi argumenti, ki dejansko ne držijo, daste 
samo opoziciji neke možnosti, da razpravlja. Ker 
vse skupaj, večina zadev tukaj, ki ste jih 
povedali, zakaj ne boste tega podprli, je malo za 
lase privlečena. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Izzvali ste predstavnico Vlade. Bo 
zanimivo.  
 Izvolite. 
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Hvala za 

vprašanja. 
 Najprej bi želela odgovoriti glede 
prekrškovnega postopka pa nadzora, kadar 
društva ali pravne osebe pa davčni zavezanci 
investirajo ali vlagajo del svojega dobička v 
olajšave. Prekrškovni postopek vodi davčni 
organ po davčnem postopku. Popolnoma jasne 
določbe so. Določbe so zapisane v davčnem 
postopku in to je jasna določba. Tukaj ni kakšnih 
drugih določb.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče. 
 Besedo ima gospod Blaž Pavlin.  
 Pripravi pa se gospod Aleksander 
Reberšek. 
 Izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsednik, spoštovani poslanke in poslanci.  
 Ena redkih stvari, pri katerih smo 
Slovenci enotni, je vsekakor šport. Pri uspehih 
naših športnikov pozabimo na ideološke in 
politične delitve, saj so športniki naši najboljši 
ambasadorji. S ponosom in slovensko zastavo 
navijamo zanje. Pa država dovolj pripomore k 
razvoju športa? Se uspešnim športnikom 

primerno oddolžimo za njihove uspehe? Po 
mojem mnenju ne. Hitro pozabimo na obljube, 
izrečene ob uspehih naših športnikov. Pa tukaj 
ne mislim na najbolj uspešne športnike in velike 
klube, ki imajo v veliki meri ustrezno 
infrastrukturo, dovolj sponzorjev; ampak mislim 
predvsem na manjša društva, klube in 
posameznike, ki izhajajo iz manjših sredin in 
predstavljajo bazo za vrhunske športne uspehe. 
Več je treba vlagati v rekreativni šport, več je 
treba narediti za boljše pogoje mlajših selekcij. S 
potrditvijo predloga Nove Slovenije, ki ga danes 
obravnavamo, bi spodbudili lokalne podjetnike in 
obrtnike, da bi imeli večji interes za vlaganje 
denarja v lokalna društva in klube ter predvsem 
v lokalno športno infrastrukturo. V Novi Sloveniji 
smo prepričani, da bi sprejetje našega zakona 
pomembno doprineslo k razvoju športa pri nas. 
Slovenski športniki si to gotovo zaslužijo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima poslanec Aleksander 
Reberšek.  
 Pripravi naj se gospod Jernej Vrtovec. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovani! 
 Jaz sem vedno mislil, da je šport ena 
redkih stvari, ki nas združuje, pa danes vidim, da 
očitno temu ni tako. Podpiram namreč 
prizadevanja vseh športnih društev, da se čim 
več ljudi ukvarja s športom, poleg tega pa 
predvsem podpiram, da se otroci čim bolj 
vključujejo v različna športna društva. Ko sem 
danes poslušal vse vaše razloge, da našega 
predloga ne boste podprli, sem se jaz pogovarjal 
s trenerjem športnega kluba, ki je v četrti ligi, in 
vam lahko povem tudi konkretne podatke. In 
najbolj zaskrbljujoče je to, da klub v četrti ligi 
brez sponzorjev in donatorjev ne more preživeti, 
medtem ko večino denarja zbere iz lokalne 
skupnosti in iz vadnin, ki jih plačujejo starši otrok 
v teh društvih. Večina odhodkov je namenjena 
zvezi in za najem dvorane, potne stroške, 
materialne stroške za drese, žoge in nekaj 
malega tudi za poplačilo stroškov trenerjev. 
Ravno zaradi tega razloga smo v Novi Sloveniji 
predlagali predlog zakona, ki uveljavlja novo 
olajšavo za podjetja, ki donirajo vsem tem 
športnim društvom. Ponuja namreč znižanje 
davčne osnove za dvakratni znesek plačane 
donacije. Takšen predlog zakona, ki je pred 
nami, pomaga tem društvom, da bodo z zbranim 
denarjem še naprej trenirali in vzgajali otroke v 
športnem duhu. In kar je najpomembneje, da 
otroke navadijo delovnih navad in da jih 
potegnejo z ulice. Želim si, da ne bomo samo 
narod, ki bo na kavču navijal, ki bo na 
Facebooku všečkal objave naših športnikov in 
se upravičeno tudi veselil naših dobrih 
rezultatov; ampak želim, da bi se naši otroci in 
čim več naših državljanov ukvarjalo s športom – 
zdrav duh v zdravem telesu. 
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 Me pa preseneča, kakšen predlog 
zakona bi morali pripraviti, da bi ga koalicijski 
poslanci podprli. Kaj bi bilo v redu? Problem je 
spet in samo v eni črki – v črki M in v črki V, o 
tem sem že govoril. Če bi to predlagali vi, bi ga 
podprli; ker smo ga pa mi, ga pa ne boste. 
Povejte vsem našim državljanom, da koalicijski 
poslanci ne podpirajo športa v naši državi. In 
prav je, da to narod ve. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospod Jernej Vrtovec.  
 Pripravi pa naj se gospod Zmago 
Jelinčič Plemeniti. 
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Lep dober večer 

vsem skupaj! 
 Gospe in gospodje, v Novi Sloveniji 
imamo radi šport, radi se športno udejstvujemo 
in radi bi, da bi tako tudi ostalo, da ne bi hodili 
na Prešernov trg, na Zlato lisico v Kranjsko 
Goro, v Stožice ali pa v Ljudski vrt samo takrat, 
ko žanjejo naši športniki uspehe, ampak da 
lahko kot politika nekaj konkretno naredimo. In 
če kdaj, potem je danes ta priložnost. Mene 
Ministrstvo za finance z argumenti, da je treba ta 
zakon zavrniti, v nobenem primeru ni prepričalo, 
v nobenem. In tudi vsi argumenti koalicije, zakaj 
ta zakon ni primeren, ne prepričajo. Torej gre za 
odnos do športa, koliko smo pripravljeni kot 
država, da naš šport napreduje. Pa ne samo to. 
Vsi si želimo – verjamem, kot narod – močnega, 
uspešnega športa, uspehov, medalj, pokalov, vsi 
se ob tem veselimo. Ampak ob vsem tem je, 
preden pride do uspehov, ena ključna doba. To 
bo gospod Gregor Židan zelo dobro vedel. Lepo 
je igrati za Maribor, ker si virtuoz in imaš 
Zavarovalnico Maribor za sponzorja, igraš v ligi 
prvakov, si v reprezentanci, si dober in od tega 
lahko tudi dobro živiš. Ampak preden to 
postaneš, moraš pa dati en kup selekcij, kajne, 
gospod Židan.? En kup selekcij, od mlajših 
dečkov, starejših dečkov, kadetov, mladincev, 
pa te ob tem nihče ne sponzorira, razen tvojih 
staršev. Pri nogometu, gospod Židan, je to 
poceni, ker rabiš kopačke, kratke hlače in kratko 
majico; pri smučanju je to drugače. Tam, ko 
potrebujemo zahtevnejše infrastrukture, dražje, 
je to še bolj drugače, ko morajo starši vlagati 
velika finančna sredstva v to, da se njihovi otroci 
rekreirajo; ne pa da so zaležani za televizijo ali 
pa igrajo računalniške igrice. In zdaj smo že pri 
tem, ali želimo kot perspektivo imeti to, da otroci 
trenirajo, da so uspešni športniki; ali pa to, da so 
pred televizijo. In če kdo, bo gospod Židan 
danes tisti, ki bo pritisnil na gumb, da ta zakon, 
ki ga predlaga Nova Slovenija, podpremo, ker 
želimo podpirati tudi to, da se naši najmlajši 
športno udejstvujejo, da napredujejo, da se 
razvijejo. In kaj predlaga Nova Slovenija? Zaradi 
finančne podhranjenosti je slovenski šport 
zagotovo danes v velikem krču. Tudi po tem, ko 
podelimo nagrade, ko naredimo sprejeme, 

spomnite se problemov Tine Maze, Ilke Štuhec 
malce manj, spomnite se problemov z vsemi 
sponzorstvi, kako se športniki, ki so uspešni, 
borijo za lastno preživetje; da ne govorimo o 
mlajših selekcijah ali pa tistih, ki nikoli ne bodo 
uspešni. Šport je finančno zelo podhranjen in 
dejansko v zelo velikem krču in po našem 
predlogu bi podjetja, ki bi donirala športnim 
društvom, športnim institucijam, dobila tako 
rekoč davčno olajšavo. S to davčno olajšavo bi 
spodbudili, da podjetja donirajo več denarja 
športu. Pa še en pomemben element je tukaj, 
imamo v zakonu jasna pravila, komu in kako. S 
strani Levice je bilo omenjeno, da nimamo 
navzgor omejeno, koliko. Lepo vas prosim, 
toliko, kot podjetje zmore. Ampak tukaj gre tudi 
za eno bistveno razliko. Na eni strani, če jaz 
prav razumem vlado, želite sami urejati, kako naj 
se deli, podjetja dajo ven denar in vi bi radi na 
različnih razpisih nadaljevali, kar pomeni, da je 
država še vedno regulator.  
 Zakaj pa ne bi dopustili podjetnikom, 
podjetjem, družbam, da bi sami določevali, 
komu, koliko in kako? In tukaj je ta razlika v 
naših konceptih. Mi želimo vpliv države na 
donacije tukaj omejiti in država bi pobrala manj 
davkov, športu pa bi po našem predlogu ostalo 
več. Kolikokrat več? Trikrat več. Že večkrat smo 
omenili, kako bi šel ta sistem, če bi družba z 
dobičkom 10 tisoč evrov športnemu društvu 
donirala tisoč evrov, bi se takemu podjetju 
davčna obveznost znižala za 360 evrov. Država 
bi se odpovedala 360 evrom davka, slovenski 
šport pa bi ob tem pridobil kar tisoč evrov 
dodatne podpore. Ali je vam vseeno, ko 
primerjamo te cifre? Verjemite da je za NK 
Vipava tisoč evrov zelo veliko denarja. Kajne, 
Matjaž Nemec? Za NK Bilje je tisoč evrov, 
gospod podpredsednik, veliko denarja. In zakaj 
bi mi to omejevali, zakaj država potrebuje ta 
denar? Jaz ne vidim razloga, zaradi tega 
pričakujem odgovornost za prihodnost 
slovenskega športa s strani vladajoče koalicije. 
V Novi Sloveniji smo prepričani, da bi z vnosom 
takega mehanizma v slovensko davčno ureditev 
pomembno doprinesli k razvoju športa pri nas, 
zlasti pa da bi razbremenili starše, da bi 
najmlajše, za katere sponzorska podjetja nimajo 
nobenega interesa, da oglašujejo na njihovih 
dresih, spodbudili, da bi to počeli tudi naprej. Da 
gremo vsaj malce nasproti podjetjem, ki dajejo 
donacije majhnim klubom po vaseh, ter jim tako 
omogočimo, da tam še vedno delujejo in da se 
imajo mlajše selekcije možnost na tak način tudi 
športno udejstvovati. Pred veliko sliko športnih 
uspehov je vedno tudi ozadje, to pa je 
udejstvovanje mlajših ljudi, ko se vzpenjajo po 
lestvici in nekoč postanejo Tina Maze 2, Ilka 
Štuhec ali pa NK Maribor. Najlepša hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Predvidevam, da ste govorili o tistem 
Židanu, ki goji nogomet; in ne o tistem drugem, 
ki goji nordijsko hojo.  



                                                                                                                          

  91  

 Gospod Tonin, beseda je vaša. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Upam, da bo 

čim več takih židanov v Sloveniji, ki bodo gojili 
takšen ali drugačen šport.  
 Seveda pa bo to predvsem odvisno tudi 
od nas tukaj, kakšno davčno okolje bomo 
vzpostavili, da bo ta šport preživel. Nordijska 
hoja je finančno manj zahtevna kot recimo 
kakšen hokej, curling ali kakšne druge športne 
panoge, pa o nobeni športni panogi nič slabega. 
Mimogrede, med to razpravo, ki jo danes 
spremljajo nekateri predstavniki raznih športnih 
zvez, sem dobil zelo zanimiv mail, ki pravi o tem 
– ko so se nekateri bali, da bi bile možne 
zlorabe po našem zakonu – naslednje: Iz 
predstavitev poslanskih skupin je razvidno, da 
jim niso točno poznani ti elementi, ki jih 
izpostavljate. Ne vedo, kako društva pridobijo 
status delovanja v javnem interesu, ne poznajo, 
kako in katera društva lahko sodelujejo na 
razpisih sofinanciranja, ki jih razpisujejo lokalne 
skupnosti, torej občine, ne poznajo razpisov 
Fundacije za šport in katere pogoje morajo 
izpolnjevati društva, da so uspešna pri 
pridobivanju sredstev. In zato ne razumejo, da 
so zlorabe praktično nemogoče. 
 Tega vam nisem povedal jaz, to je 
povedal nekdo, ki v športu dela že dolga leta in 
stvari natančno pozna. To je ključen razlog, da 
smo zakon zastavili tako, da resnično ne bi bil ta 
zakon uporabljen za napačne cilje. Če imate 
težavo z našimi predlogi, potem vas sprašujem, 
kakšna je vaša sistemska rešitev. Kako naj šport 
pride do več denarja, če ne želite omogočiti 
športu, da bi prišel vsaj do tistega, kar lahko? V 
času, ko je nekaj gospodarske rasti, ko je 
konjunktura, bi lahko podjetja donirala, seveda 
ob ustreznih davčnih okvirjih. In še enkrat, 
upam, da vsi razumemo, kakšen je naš predlog, 
ga bom povedal še enkrat po domače. Če 
podjetje donira tisoč evrov donacije, se to 
podjetju šteje 2 tisoč evrov v stroške. Mislim, da 
vsakdo razume, kako stvari potekajo. Bolj 
preprosto se ne da povedati.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Besedo ima gospod Zmago Jelinčič.  
 Kot zadnji naj se pripravi gospod Franc 
Kramar. 
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa. 
 Zakon je pripravljen za pomoč mladim 
in majhnim športnim društvom ter amaterskim 
športnikom. Slovenska mlada populacija je v 
izredno slabem fizičnem stanju. Ogromno je 
debelosti, zmanjšana je gibalna sposobnost, 
nižja je stopnja mišičnega razvoja, nižja stopnja 
telesne rezistence, odpornosti proti boleznim, 
posledično tudi oslabljen mentalni razvoj. In proti 
temu hoče delovati koalicija. Zgleda, da je 
koaliciji vseeno, kaj bo z našim mladim rodom; 
konec koncev tukaj ne gre za državni denar. 

Država hoče pobrati vsak stotin; pa čeprav na 
račun otrok in mladine. Furs je tukaj zelo krut in 
v bistvu izvaja davčni terorizem v Sloveniji. 
Ampak vsaj pri otrocih naj bo drugače. Naj bo 
tudi malo manj fovšije pri nekaterih koalicijskih 
partnerjih, ki jim je vseeno, kaj bo z otroki, samo 
da bo v davčni blagajni, v njihovi malhi nekaj več 
denarja, da bodo lahko po dolgem in počez delili 
svojim novim državnim sekretarjem, ki izvirajo 
tudi iz športnih krogov. Mislim, da je skrajni čas, 
da ljudje spregledajo, kaj hoče ta koalicija ter 
kako težko je tej koaliciji zagotoviti otrokom in 
mladini normalen razvoj.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Franc Kramar, vaša je zadnja.  
 Izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsednik.  
 V današnji razpravi glede športa je bilo 
po moji oceni ogromno demagogije, ogromno 
populizma; in tega pač ne gre sprejeti. Dejstvo 
je, da je stvar resna, da gre za neko davčno 
olajšavo na področju športa in da je o tem treba 
spregovoriti. Preveč pozabljamo na to, da v 
Sloveniji velikih sponzorjev ni veliko. Lahko bi jih 
naštel mogoče na prste dveh rok. Večina bazira 
na zveze, ne na društva ali klube. Iz svojih 
izkušenj vem, kako težko je športnim društvom 
na periferij, ki so ozko vezana le na dotacije 
občin, dobro nekateri so srečnejši, imajo tudi 
dotacije Fundacije za šport. Če se osredotočim 
na Hokejski klub Jesenice, to je klub z eno 
najdaljših tradicij v Sloveniji, klub z vrsto 
državnih naslovov. Ne glede na to, da naj bi 
Gorenjska bila razvita, naj bi podjetništvo bilo 
močnejše kot v drugih predelih Slovenije, se ta 
klub vsako leto bori s tem, da je na tem, ali bo 
sodeloval, ali ne bo sodeloval, ali bo preživel, ali 
ne bo preživel. V preteklosti je bilo to precej 
drugače. Bila je Železarna Jesenice, ki je bila 
glavni sponzor in je veliko pripomogla k temu, da 
je ta klub dobro živel. Kakorkoli je bil dober 
namen predlagatelja, da se pomaga 
sponzorjem, pa osebno mislim, da bi podprl 
predlog, če bi predlagatelj prišel z idejo o tem, 
da se celotna donacija upošteva kot strošek 
firme, se ji prizna in ni dodatno obdavčena. To je 
mogoče ena od stvari, o kateri je treba razmisliti 
v prihodnosti in se do tega tudi opredeliti.  
 Vsi smo za šport, vsi poznamo uspehe 
športa, Slovenija je po svojih uspehih na 3. 
mestu, kar se tiče števila prebivalcev in 
dobitnikov olimpijskih medalj. To je res izjemno. 
In taki rezultati kažejo na to, da je šport treba 
obravnavati, moj rojak Bučar bi rekel, s tresočo 
roko; pa ne samo šport, kaj pa kultura. Kje so pa 
sponzorji za kulturne dejavnosti in druge 
dejavnosti, ki so v tej državi? Zdi se mi, da se je 
tukaj favoriziral šport kot tisti, ki je najbolj 
popularen, doseže največ ljudi v Sloveniji, se jih 
največ dotakne. Mislim, da se bomo v 
prihodnosti o športu še pogovarjali. In sem 
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prepričan, da nam bo takrat neko skupno vodilo 
to, da skušamo najti način, s katerim bi 
sponzorje; čeprav še enkrat poudarjam, velikih 
sponzorjev je v Sloveniji relativno malo, na 
periferiji jih ni, ker se vsak oklepa tega. Pa tudi 
če bo davčna olajšava na način, kot jo predlaga 
predlagatelj, ne bo stanje nič boljše, kajti če si 
naklonjen športu, boš prispeval ob takih davčnih 
pogojih; tudi če se spremenijo, ne boš prispeval, 
če pod prejšnjimi pogoji nisi prispeval. Mislim, da 
bo razprava o športu še tekla. Mislim, da vsi 
podpiramo šport, da strmimo k temu. Na koncu 
pa samo še ena primerjava, ki jo je izrekel 
gospod Horvat, mislim, da je »rdeča fasada« 
kompliment in hvala za njega. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo besedo.  
 Mag. Tonin, izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Poslanec 

Kramar, cenim, da ste se danes v razpravi 
oglasili in da ste razpravljali, ker številni vaši 
koalicijski kolegi tega poguma niso zmogli, pač 
sedijo in se nam malo smejijo. Zato cenim, da 
ste se javili k razpravi. 
 Žal pa moram ugotoviti, da zakona 
niste prebrali. Pa nič hudega, vam lahko še 
enkrat bistvene stvari razložim. Vi ste dejali, da 
bi ta zakon podprli, če bi se ta donacija že štela 
v osnovne stroške podjetja. Saj točno to piše v 
zakonu, v 59.a členu, ki ga popravljamo, piše, 
da se to, kar podjetje donira, šteje za znižano 
davčno osnovo, po domače povedano, to se 
šteje v strošek, v tem podjetniškem jeziku. In ker 
se to šteje v strošek, bo na koncu plačal tudi 
manj davka od dobička. Tisto, kar ste vi rekli, da 
bi podprli, če bi to bilo, točno to je v zakonu 
zapisano. To je ena stvar. Druga zadeva. 
Strinjam se z vami, ko pravite, da ni velikih 
sponzorjev. Veliki sponzorji so ta velika državna 
podjetja, na primer Zavarovalnica Triglav, Petrol, 
ki ni v celoti v državni lasti, in še nekatera velika 
slovenska podjetja. Ampak ta velika slovenska 
podjetja sponzorirajo predvsem prepoznavne 
slovenske športnike in uspešne slovenske 
športne panoge. In sponzorirajo jih preko 
sponzorske pogodbe, ki se podjetjem tako ali 
tako šteje v stroške, po domače povedano. Mi 
pa v tem zakonu govorimo o donacijah. O 
donacijah. To pomeni, da podjetje v zameno za 
to, da donira, nič ne pričakuje v zameno, razen 
tega davčnega odbitka. To je tista bistvena 
sprememba.  
 In s temi donacijami bi predvsem 
podprli športne klube, društva, ki si zaradi svoje 
manjše prepoznavnosti, tudi zaradi svoje 
komercialne neatraktivnosti ne morejo privoščiti, 
da dobijo denar od velikih podjetij; da na takšen 
način lahko pridejo tudi do donacij malih lokalnih 
podjetnikov, tistih, ki ne donirajo 100 tisoč evrov, 
ampak donirajo 500 evrov, tisoč evrov, 2 tisoč 
evrov. Verjemite mi, če bi se to, kar ste, gospod 
poslanec Kramar, trdili, v praksi udejanjilo – in to 
se bi z našim zakonom udejanjilo, da če bi nek 

podjetnik doniral športnemu klubu, 
nogometnemu, tisoč evrov in bi se mu to štelo 2 
tisoč evrov v strošek, bi bilo to zanj izjemno 
zanimivo. In spet se vrnemo na tisti del, o 
katerem sem vam prej govoril, da bi s tem našim 
zakonom omogočali, da se slovenska podjetja 
davčno optimizirajo na slovenskih tleh in v 
skupno družbeno korist. Meni se zdi to nekaj 
fantastičnega in zelo dobrega, ne da letajo na 
Ciper in druge davčne oaze. In zato je naš 
zakon absolutno v podporo športu, predvsem pa 
v smislu ustvarjanja nekega konteksta, kjer se 
bodo donacije dogajale. Ker so danes donacije 
davčno nezanimive, vsi vemo, kaj se dogaja. Ko 
prosjačiš za razna lokalna športna društva, greš 
do tistih podjetnikov, ki jih poznaš. In on donira 
ta denar za športni klub ali za društvo ne zato, 
ker pričakuje kakršnekoli koristi od tega, ampak 
zato, ker te morda pozna, ker želi pomagati 
športnemu klubu in društvu. In verjemite mi, da 
bi bila s tem zakonom pripravljenost mnogo 
večja. In v tem je poanta. Ne iz državnega 
proračuna, ampak iz računov uspešnih podjetij, 
ki si to lahko privoščijo. Država bi jim šla 
nasproti zgolj v tistem delu, da bi se bila 
pripravljena odpovedati delu davkov. Ne v celoti, 
delu davkov.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Ker ste bili omenjeni, imate pravico do 
replike.  
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa.  

 Mislim, da se očitno nisva razumela z 
gospodom Toninom. Govorim o tem, kar smo 
govorili celo razpravo, da se iz profita firme 
podjetnik odloči, da bo dal tisoč evrov donacije. 
In to se mu potem upošteva. Jaz sem pa govoril 
o tem, da iz svoje dejavnosti, ki jo opravlja, 
prispeva donatorstvo; in je to strošek, ki ga 
uveljavlja kot stroške firme. In tukaj je razlika, 
ker do sedaj to ni tako priznano. Obdavčeno je. 
Če pa bi se to upoštevalo kot prihodek firme, če 
sem izrazit, potem bi bil dobiček firme manjši za 
donacijo, ampak ta donacija ne imela davčne 
obremenitve, kot ima zdaj.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Mag. Tonin, izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Poslanec 

Kramar, jaz si res ne znam predstavljati podjetja, 
ki bi doniralo v svojo izgubo oziroma v svojo 
škodo. Meni se zdi logično in normalno, da mora 
podjetje najprej ustvariti nek dobiček, da ta 
dobiček potem lahko preko donacij deli naprej. 
Jaz si drugega ne znam predstavljati. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala za vaše stališče. 
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 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, v prvem krogu, ko še ni delitve časa, 
smo zaključili listo.  
 Besedo ima predstavnica Vlade.  
 Izvolite. 
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Najlepša hvala za 

besedo.  
 Jaz bi rada še enkrat poudarila, da so 
davčni zavezanci v letu 2017 napovedali za 65 
milijonov 248 tisoč evrov prihodkov. Od tega so 
črpali 0,3 % olajšave le v vrednosti 23 milijonov; 
lahko pa bi črpali za 196 milijonov. Zavezanci niti 
te olajšave ne koristijo v popolnem obsegu. Mi 
smo potem delali analizo še za tri leta. In to 
analizo za tri leta za prvi odstavek 59. člena. 
Delež olajšave v razmerju do celotnega 
zmanjšanja davčne osnove in davčnih olajšav v 
zadnjih treh letih predstavlja komaj 1,3 % po 
prvem odstavku 59. člena. Davčni zavezanci 
sploh ne koristijo te olajšave, ali pa jo koristijo v 
tako malem obsegu. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka. 
 Besedo ima mag. Tonin kot predstavnik 
predlagatelja. 
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Državna 

sekretarka, samo eno stvar. Trenutna olajšava je 
neizkoriščena zaradi tega, ker je za podjetja 
enostavno nezanimiva. Nezanimiva pa je zaradi 
tega, ker je absolutno prenizka olajšava, da bi 
se s temi stvarmi ukvarjali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, vsi, ki ste želeli, ste dobili besedo. Ker 
čas, določen za razpravo, še ni potekel, 
sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena 
Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. 
Da. Potem gremo na delitev časa. Najlepša 
hvala. Imamo sedem prijavljenih.  
 Prvi ima besedo Boštjan Koražija.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani! Najlepša hvala za besedo. 
 Predstava, ki nam jo danes ponuja NSi, 
je pa res pod nivojem, se opravičujem. Jaz 
prihajam s periferije, igram nogomet celo 
življenje v malih klubih po vaseh. To, kar ste 
nam vi danes predstavili, je vse prej kot to, kar bi 
nam tam pomagalo. Brez besed sem. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Vi ste en 

redkih razpravljavcev, ki uradno ugotovite, da 
ste brez besed. Najlepša hvala.  
 Besedo ima gospod Gregor Židan.  
 Izvolite. 
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Lep pozdrav!  

 Končno se je tudi fusbaler oglasil. Jaz 
bom danes uporabil vašo foro pa bom rekel, da 

ne bom glasoval proti. Vem, da je v redu, ampak 
ni pa moralno. Jaz bi moral podpreti ta zakon, 
ampak delamo diskriminacijo med malimi in 
velikimi klubi. Oprostite, Maribor in Olimpija 
delata največjo propagando v nogometu v 
Sloveniji. Je res? To se pravi, da je treba tudi 
njih sponzorirani, donirati in tudi tem 
podjetnikom omogočiti nek profit od tega. 
Naslednja zadeva. Bil sem poleg nogometaša 
tudi manjši sponzor Mateju Ferjanu, žal 
pokojnemu spidvejistu. Naredil sem to s srcem. 
Enostavno zato, ker sem to hotel, nisem hotel 
nobene bonifikacije v svoji firmi. Naslednje, da 
se zavedamo, največji sponzorji v klubih so 
starši. Včasih tega ni bilo. V mojih časih, ko sem 
jaz rastel, je država vse plačala – trenerje, 
potovanja in drese. In so bili sponzorji samo 
posladek oziroma donatorji, kakor jih že hočete 
imenovati. Še ena stvar me zelo moti, po vašem 
veliki ambasadorji ne bodo mogli biti financirani 
po tem vašem zakonu. To je cilj Slovenije, da 
financiramo tudi Petra Prevca. Včasih Matejo 
Svet, NK Maribor, NK Olimpijo. Imamo Domžale, 
imamo Krško. Saj so tudi ostali klubi, tudi 
košarka, ostali športi, Jesenice. In zaradi tega 
bom proti, ker niso vsi klubi enako … Zavedamo 
se, da delamo prihodnost z mladimi, ampak 
danes živimo v današnjem svetu in je treba tudi 
tem, ki dajejo ambasadorjem, nekaj dati. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Besedo ima gospod Tomaž Lisec. 
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, predsednik, za 

besedo.  
 Ravno sem pri predlagateljih preverjal, 
ali beremo isti zakon glede malih in velikih 
klubov ter očitno tudi malih in velikih sponzorjev. 
Pa nisem zasledil te razlike. Dovolite, da vsem 
tistim iz koalicije, ki boste nasprotovali temu 
zakonu, preberem vašo koalicijsko pogodbo, ki 
jo očitno prevečkrat vržete v smeti. Izziv: 
zagotavljanje stabilnega in razvojno 
usmerjenega financiranja športa, primerljivega z 
drugimi državami. Ukrepi: ustvarili bomo 
ugodnejše davčno okolje za vlaganje v šport. In 
danes imamo pred seboj predlog Poslanske 
skupine Nove Slovenije, ki govori: Ustvarili bomo 
ugodnejše davčno okolje za vlaganje v šport. In 
taista koalicija je sedaj proti. Leta 2020 pa se 
boste verjetno še kar hvalili, kako je bila prejšnja 
vlada tista, ki je dokončno ustanovila Nordijski 
center Planica. Priznam pa, da sem pričakoval, 
da bo koalicija proti. Ne samo zaradi tega, ker so 
ponavadi ljudje z Ministrstva za finance proti 
temu, da se njim vzame denar in se komu 
drugemu da; ampak tudi zaradi tega, ker 
doživljamo mantro iz prejšnjega in tudi 
sedanjega mandata; ko opozicija predlaga, 
koalicija niti ne razmišlja, niti ne govori, ampak je 
avtomatsko proti.  
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 Ampak poglejte, kaj je ta koalicija v 
prejšnjem mandatu pa reciklirana koalicija v 
sedanjem mandatu naredila slabega za 
slovenski šport. Sprejeli ste Zakon o športu, ki 
se mu napovedujeta vsaj dve ustavni pritožbi, 
ker je neustaven in je v minus slovenskemu 
športu ter slovenskim športnikov. Zmanjšali ste 
sredstva Fundaciji za šport. Za športno 
infrastrukturo niste naredili nič. Nobenega 
amandmaja oziroma celo enega mojega ste 
sprejeli za 2 milijona, vse ostalo niste naredili 
nič. Zakon o igrah na srečo, ki ga je vložil 
nekdanji poslanec SMC, ste pod diktaturo 
sedanjega ministra za zunanje zadeve v 
ponovnem glasovanju vrgli v koš. Čeprav 
pravite, da nimate nič s tem, SDH je naredil 
priporočilo – omejitev sponzorstva in donacij, 
kjer lahko letni znesek državnih podjetij lahko 
znaša samo 0,1 % njihovega dobička v 
preteklem letu za šport. Vem, kaj govorim, ker 
poznam ljudi tudi v državnih podjetjih. In sedaj, 
da gremo na to – veliki ali mali klubi. Jaz 
prihajam iz občine, kjer imamo klube v prvi in 
drugi ligi, rokomet, nogomet, imamo pa tudi 
klube v medobčinski rekreativni ligi, kar ostaja v 
malem in velikem nogometu in v košarki.  
 In sem tudi občinski svetnik s tega 
področja, kjer vsako leto predlagam dvig vsaj za 
10 tisoč evrov več vlaganja v šport. V občini 
Sevnica mora zato, ker država ne podpira 
gospodarstva, da bi več dalo športu, občina, 
torej občani in občanke, več prispevati za šport, 
poleg staršev. Ampak občine očitno še sledijo 
temu tempu, gospodarstvo ne sledi več temu 
tempu, po potrebah po več vložkih v šport, ker 
država ne podpira športa in država ne podpira 
gospodarstvenikov. Zakaj sem se oglasil? 
Prejšnji teden sem sedel s štirimi športnimi 
lokalnimi funkcionarji, ki so me prosili, ali lahko 
najdem kakšno pot do manjših sponzorjev, tudi 
300 evrov, za organizacijo nogometne tekme v 
prvi državni ligi, prvi državni ligi, bi jim bila zelo 
všeč; do tistih, ki prosijo, če bi morda našel 
kakšnega sponzorja za tisoč ali 2 tisoč evrov na 
letni ravni, o katerih smo govorili. Nisem tako 
močen kot nekateri posamezniki, politiki, tudi v 
tej dvorani, ki z lahkoto kakšnemu športnemu 
klubu oziroma društvu zagotovijo 200 tisoč evrov 
z enim klicem, to, kar po novem storijo tudi 
kakšni župani, predvsem največjih mest; ampak 
tisti se lahko veselijo 200 tisoč evrov. Žalostno 
pa je, da govorimo o pomoči športu v zneskih, 
kot je tisoč, 2 tisoč, 5 tisoč evrov. Če je vsaj 
malo interesa, da damo vsaj malo za spodbudo 
slovenskemu športu, bi morali podpreti predlog 
Poslanske skupine Nove Slovenije. Ne gre za 
nobene zadeve pod pasom, kot je rekel 
predstavnik levice, ki igra nogomet, ampak gre 
za zelo resne zadeve v pomoč slovenskemu 
športu.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Imate postopkovno, gospod Židan. 
 

GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Jaz bi samo 

opozoril, da tisoč evrov tudi NK Olimpija pa NK 
Mariboru veliko pomeni, ker delajo tudi oni z 
otroki.  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Kje je 

tukaj postopkovni predlog?  
 Opozarjam vas ter tudi ostale poslance, 
da ne kršijo poslovnika. 
 Besedo ima gospod Žan Mahnič.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo.  

 Predsednik, kolegice in kolegi, sam 
bom zakon podprl, ker menim, da omogoča več 
finančnih sredstev za društva na lokalni ravni. 
Vemo, da so se tudi vsi vrhunski športniki, ki jih 
danes poznamo, praviloma na začetku kalili 
predvsem v teh društvih. Podprl ga bom tudi 
zato, ker vem, kako težko društva nabirajo 
finančna sredstva, zdaj sem tretji mandat 
občinski svetnik, vedno do sedaj sem bil v 
Odboru za izobraževanje, kulturo, šolstvo in 
šport, kjer smo dodeljevali finančna sredstva, ki 
so bila v proračunu občine za aktualno leto 
dodeljena. Vem, da glavnina finančnih sredstev, 
ki jih društva dobijo in jih potem uporabijo za 
svoje dejavnosti, še vedno pride s strani donacij, 
s strani prostovoljnih prispevkov, s strani lastnih 
finančnih sredstev članov in tudi z raznoraznimi 
aktivnostmi, ki jih člani društva počnejo, od 
redarstva do posojanja kakšnih klopi, opreme. V 
sami komisiji za šport znotraj tega odbora smo 
imeli vedno tudi probleme, kako razporediti 
sredstva glede na letni program športa, ki ga 
more vsaka občina vsako leto naprej sprejeti in 
ki je podlaga potem za dodeljevanje finančnih 
sredstev po jasnih kriterijih, kajti v tem letnem 
programu športa je več postavk oziroma je več 
namenskih sredstev, več kategorij. Nekateri bi 
več dali v prostočasno športno vzgojo otrok in 
mladine, drugi bi več sredstev namenili za 
kakovostni šport, spet nekateri za vrhunski šport, 
potem imamo notri tudi področje za športno 
rekreacijo, kjer so nekateri mnenja, da se za 
rekreacijo naj ne daje toliko denarja, ker občina 
oziroma država nista zadolženi za to, da bi 
financirali prostočasne aktivnosti državljanov 
oziroma v tem primeru občanov. Vedno moramo 
najti nek kompromis, kam bomo finančna 
sredstva usmerili. In lahko rečem, da smo kar 
zadovoljni. Recimo konkreten primer, v Poljanski 
dolini imamo dve najboljši smučarski skakalki v 
Sloveniji, to sta Ema Klinec in Nika Križnar. 
Zagotovo bi tema dvema gospodičnama tudi s 
tem zakonom lahko pomagali, kajti vsi vemo, 
kako se finančna sponzorska sredstva nabira na 
podeželju.  
 V podeželski občini, kjer nas je 7 tisoč 
600, se med seboj praktično vsi poznamo, tisti, 
ki so v klubih, so sorodniki lokalnih podjetnikov, 
so znanci lokalnih podjetnikov. Podjetja, ki so 
družbeno odgovorna – oziroma če ne uporabim 
vaš jezik, jezik nekaterih: ki so v nacionalnem 
interesu –, sama po sebi financirajo tudi te 
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društvene aktivnosti športnih in tudi drugih 
društev; in prav je tako. Vendar če lahko 
poslanci pripomoremo, da bi bilo tega še več, ne 
vem, zakaj tega ne bi storili. Danes imamo 
odlično priložnost, da to storimo, ker mislim, da 
ljudje politikom ne zamerijo toliko tega, da se 
želimo, želite slikati s športniki, kot pa to, da se 
nič ne naredi, da bi potem lahko upravičeno tam 
tudi stali. Nagrade, ki so jih dobili naši olimpijci, 
so glede na ves trud in glede na vsa finančna 
sredstva, ki so bila v preteklih letih vložena, da 
lahko prideš do takega rezultata, na nek način 
bizarne. Kar se tiče športa, se je v prejšnjem 
mandatu tudi dobro pokazalo, sofinanciranje 
izgradnje in obnove športne infrastrukture. V 
štirih letih je bilo za to področje namenjenih 
samo 5 milijonov evrov. V Gorenji vasi trenutno 
zaključujemo gradnjo telovadnice, ki bo stala 
malo manj kot 4 milijone evrov. Evra nismo dobili 
od razpisa. Pol milijona je prišlo iz Eko sklada, 
približno 200 tisoč evrov s Fundacije za šport, 
vse ostalo je bilo treba zagotoviti iz približno 10 
milijonov evrov vrednega proračuna, kar je za 
občino s 7 tisoč 600 prebivalci kar lep znesek. 
Jaz bom ta zakon podprl; ne morem pa pristajati 
na to … / izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Samo 

trenutek. Prišlo je do neke napake. Šteje že 
drugih pet minut.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Še pol minute je 

ostalo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Ne, ni. 

Pol minute. Kako vam je pa uspelo šteti na 
novo?  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Mikrofon se je izklopil.  

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Potem 

morate tudi strokovne službe to naučiti.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Mikrofon se je izklopil, 

mislim, da je bila napaka na vaši strani. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštujem vsako inovativnost, na razpolago še 
imate 30 sekund.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Samo to bom zaključil, 

da ne pristajam na te argumente, zakaj samo 
športu. V prejšnjem mandatu je bil predlog za 
kulturni evro in lahko potem vrnem z 
vprašanjem, zakaj kulturni evro, zakaj ne športni 
evro, zakaj ne humanitarni evro. Skratka, jaz 
bom to podprl.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala.  
 Besedo ima gospod Jože Lenart. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsednik.  

 Prej sem pomotoma izpadel iz 
razprave, ampak nič hudega, je še dovolj časa 
ostalo. Sam osebno sem dolgoletni športni 
delavec pa tudi športnik. Poleg tega sem bil tudi 
finančnik, računovodja in današnja tema je meni 
zelo blizu. Ni se treba smejati, ampak odkrito 
povem. Zelo preprosto bom danes nekaj zadev 
povedal. Stališče sem prej podal, zdaj pa lahko 
bolj osebno. Zagotavljam vam, da ni problem v 
predlogu opozicije, vašemu predlogu, ampak 
problemi so drugje, vsaj po mojem mnenju. V 
prvi vrsti smo sledili strokovnemu mnenju Vlade, 
ministrstva, ki je danes tudi podalo svoje 
stališče; in kot finančnik, kot računovodja, kot 
analitik dam veliko na to mnenje. Strokovna 
delitev denarja za društva, predvsem za društva, 
ker danes je tu velik pomen – za šport, se deli 
na lokalni ravni, in to strokovno, na podlagi 
njihovih dobrih programov, na podlagi dela. Kot 
dolgoletnemu športnemu delavcu se mi zdi to 
zelo pomembno in prav, to je tista strokovna 
delitev, kako kdo dela, kakšna je množičnost, s 
teh vidikov, da ne bi tu zdaj na dolgo razlagal. 
Sam sem veliko delal na tem fehtanju, verjemite 
mi, v 40 letih, ko delam na tem področju, in mi je 
zelo jasno. To, kar se danes pogovarjate, smo 
se mi tudi s podjetniki pogovarjali, kakšni bi bili 
učinki, če bi bile te olajšave večje. Verjemite mi, 
veliko sem na tem delal, so rekli, da skoraj nič. 
Zato sem jaz prej v stališču to mnenje podajal 
tako, kot sem ga. In kot je bilo že danes rečeno, 
bolj od davčne olajšave je merilo ta pripadnost, 
to se pravi prispevki staršev in prodornost 
športnih delavcev, da ta sredstva pridobijo. To 
so tista glavna dejstva, ker govorimo zdaj o 
olajšavah na donacijah, na darilih; ne pa o 
drugih zadevah. 
 Tisti veliki denarji se pa delijo oziroma 
obračajo v teh športnih klubih, v teh večjih 
zadevah, v profesionalnem športu. Tu so tisti 
sponzorji, ki pa imajo tudi svojo obliko dela, to 
se pravi, da sponzorirajo. Se spomnim kar na 
primeru Mercatorja pa tudi drugih, vseh ne bom 
omenjal, ki potem z drobnim tiskom v svojih 
pogodbah od dobaviteljev zahtevajo, da je cela 
veriga dobaviteljev, ki obvezno morajo biti potem 
donatorji. To so pa tista velika sredstva. Danes 
se pa pogovarjamo o tistem zelo malem delu. 
 Zagotavljam vam, da praktično skoraj 
nulti učinek bi bil iz vsega tega, čisto iz prakse 
vam govorim. A mi verjamete ali ne, je vaše 
področje. Danes pa sem v stališču želel, če se 
kdo spomni, kaj sem govoril, opozoriti na širši 
pomen športa, rekreacije, te aktivne dejavnosti, 
ko sem govoril o otrocih, zdravju, debelosti in kaj 
iz tega prihaja. To področje je pa tisto, ki v 
velikih stroških vpliva na zdravje, to nezdravo 
življenje od otrok naprej. Tu so hude zadeve in 
če se jih ne bomo lotili takoj, nas bo še hudo 
bolela glava. Delati preventivno, tu izgubljamo 
kilometre, da potem z velikimi napori in z veliko 
sredstvi pridobivamo nazaj kilometre. Taka 
razprava, kot je danes, bi morala iti v to smer. 
Še enkrat, jaz osebno ne verjamem, ta učinek, o 
katerem ste danes govorili, pa vse priznanje, da 
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želimo dobro športu, to ni tista prava oblika. To 
mi verjemite. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik. 
 Spoštovani in cenjeni kolega Jože, 
izjemno vas cenim. Če to ni prava rešitev, katera 
pa je? Če pravite, da bi vi sicer ta zakon podprli, 
da vas ne zanima, če je opozicija predlagatelj. 
Čakajte, koliko opozicijskih predlogov je koalicija 
že sprejela? Nič, okej. Mi samo sledimo temu, 
kar ste vi napisali v koalicijskem sporazumu in 
kar je Državni zbor sprejel 2., ne 1., 2. aprila 
2014, in to je Nacionalni program športa v 
Republiki Sloveniji 2014–2023, ki pravi, da bo 
treba davčno politiko spremeniti nekako v tem 
smislu, da bo stimulirala zasebni sektor za 
financiranje športa. Ampak po tej razpravi imam 
občutek, da zasebni denar tudi ni dober, če gre 
v športno sfero. Kdo že sponzorira, pa sedaj ne 
govorimo o sponzorjih, ali pa kdo že je financiral 
v glavnem naše najboljše športnike, Tino Maze 
in tako naprej? Zasebni denar ali državni? Zato 
sem govoril o rdeči fasadi, pa ne o rdeči 
politično gledano, ampak zaradi zardevanja. 
Normalno, saj se mi je smilila ministrica, ko je 
bila tukaj izžvižgana. Obžalujem, res obžalujem, 
da poslanci, ko tukaj razpravljate, ne preberete 
zakonov. Mislim, da je bilo vsaj približno 
polovico govora o sponzorstvu in o donatorstvu. 
Zakon ne govori o sponzorstvu, to je nekaj čisto 
drugega. Če govorimo o sponzorstvu, govorimo 
o sponzorski pogodbi. Če govorimo o 
donatorstvu, ni pogodbe. In res to obžalujem. 
Kolega Kramarja sedaj ni tukaj, zato mu niti ne 
bom odgovarjal. Če je problem, najbrž je res 
problem, ker smo predlagali, da zakon velja pač 
s 1. 1. 2019. V drugem branju ga je treba 
enostavno popraviti in reči, da velja 15. dan po 
objavi v Uradnem listu. Pa če je sedaj ta 
dvakratnik premalo ali preveč, napišimo, da je 
trikratnik. Če je to preveč, napišimo da je 1,5-
kratnik.  
 Mislim pa, da je imel odlično razpravo 
mag. Šircelj, ki se je dotaknil enega zelo 
kompleksnega vprašanja, ki nekako lebdi nad to 
državo. Ali želimo, da država ureja vse, tudi 
šport, tudi nekoč to, kako se bomo oblekli, kaj 
bomo jedli, da bomo družba enakih krožnikov in 
tako naprej? Ali pa bomo morda dovolili, gospe 
in gospodje, več svobode? Spet smo zdrsnili za 
dve mesti, kar se tiče svobode državljank in 
državljanov. Berite medije. Nočem govoriti o 
ekonomski svobodi, ampak ko pogledam 
lestvico ekonomske svobode za letošnje leto, 
smo mi na 146. mestu od 162 držav, kar zadeva 
prisotnost države oziroma paradržave. Se pravi, 
da smo na svetovnem repu. Zakaj? Ker imamo 
preveč države v ekonomiji in seveda tudi širše. 
In tu smo res želeli slovenskemu športu iskreno 

dobro ter angažirati več zasebnega kapitala. 
Poglejte, to bo morala biti stalnica. Tudi v 
zdravstvu bo moralo biti več zasebnega kapitala, 
tudi v šolstvu, ker enostavno državni proračun 
ne bo zmogel zaradi demografije in tako naprej, 
ne bom sedaj razlagal, ker je to spet druga 
tema. Ampak kako pa angažirati zasebni 
kapital? Tako, da ga davčno stimuliraš. Piše v 
dokumentih, ki jih je sprejel Državni zbor ter 
pripravila ta, prejšnja ali katerakoli vlada. 
Potrebni bodo viri, če želimo več športa. In se 
strinjam, naše življenje se spreminja. Naši mladi 
preveč sedijo, preveč so za računalniki, ne 
športajo. In na kmetih ni več dela, kjer bi se 
mladi gibali. Tu pa mora imeti država posluh in 
preko davčnih stimulacij aktivirati več zasebnega 
kapitala, spodbujati šport, na nek način 
nagrajevati tiste, ki bodo vlagali svoj denar v 
šport. Ali pa očitno raje vidite, da ga bodo 
odnesli v davčne oaze?! Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Mag. Matej Tonin, izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Opazujem 

neformalnega šefa koalicije gospoda Hana, ki se 
nam malo posmehuje, vmes še malo komentira, 
češ vi se kar trudite, kar govorite; mi smo se 
sicer na koaliciji že dogovorili, da bomo temu 
zakonu nasprotovali.  
 Takšna je pač procedura in delo te 
koalicije. Zakaj to stvar izpostavljam? Samo 
zaradi tega, ker ste vi ves čas pred volitvami 
govorili, kako boste v ta prostor vnašali novo 
politiko, novo sodelovanje in nov dialog. Vse to 
je ostalo zgolj mrtva črka na papirju. O tem pa 
govorijo tudi rezultati. Nič, niti en opozicijski 
zakon ni bil sprejet. Niti poskus dialoga, da bi ga 
poskušali v drugem zakonu uskladiti. Toliko o 
vaši resnicoljubnosti. Zakon, ki smo ga 
predlagali, ima dva člena in šest odstavkov. 
Verjamem, da je nekaterim težko iskati razloge, 
zakaj temu zakonu nasprotujejo. Niso se ne 
potrudili, da bi ta zakon prebrali, in potem so 
njihovi argumenti na trhlih tleh. Verjamem, da je 
tudi poslancu Židanu, nekdanjemu nogometašu, 
težko. V prejšnjih mandatih je bil nekdanji 
športnik Vilfan še vedno pripadnik športnikom, 
da je, ko je bilo glasovanje, vsaj zapustil to 
dvorano, da ni glasoval proti športu. Jaz vas 
spoštujem, poslanec Židan, da ste vi donirali in 
da ste to počeli s srcem – hvalevredno, 
vsekakor. Verjamem, da je bilo tudi v preteklosti 
tako, da je država za vse poskrbela. Ampak 
stvari so se danes bistveno spremenile. Žal. 
Nismo krivi ne mi, ne vi, nihče ni kriv. Tako pač 
je. In na te nove okoliščine se je treba prilagoditi. 
Zagotovo obstajajo še podjetniki in obrtniki, ki 
dajejo iz srca in so družbeno odgovorni. 
Obstajajo pa tudi taki, ki bi lahko dajali, če bi se 
jim to splačalo. In mi želimo ta denar zaobjeti, da 
dobimo denar od tistih, ki bi lahko vlagali, da 
vlagajo v šport, ne pa v davčne oaze. To je 
ključna poanta. Preberite si, poslanec Židan, 
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59.a člen, šesti odstavek, ker ste rekli, da imate 
probleme s tem, ker razlikujemo med donatorji; 
ni nobenih razlik, kdorkoli si lahko to privošči, 
lahko donira. Da razlikujemo med velikimi in 
malimi klubi; nobenih razlik ni med velikimi in 
malimi klubi, nobenega kriterija, da če je klub 
takšen ali drugačen, te donacije sme prejemati 
ali ne sme prejemati. Za male in velike veljajo 
enaka pravila, to pa je, da mora biti športno 
društvo, športna zveza ali pa klub registriran v 
Republiki Sloveniji in da mora biti izbran za 
izvajanje letnega programa športa na državni ali 
lokalni ravni ali pa za izvajanje letnega programa 
športa fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. Gre samo za to, 
da ni nobene razlike med malimi in velikimi, se 
pa s temi določili prepreči to, da bi se ta zakon 
zlorabljal za nepošteno davčno optimizacijo, da 
bi si nek podjetnik sam naredil nek športni klub 
in tja denar prenakazoval, da bi si znižal svojo 
davčno osnovo. To smo želeli preprečiti. Ni pa 
nobenih razlik. In vi najverjetneje bolje veste kot 
jaz, ali sta Olimpija in Maribor del tega, da 
izvajata lokalni, občinski letni program športa in 
če izvajata letni program športa fundacije za 
financiranje športnih organizacij. To vi bolje 
veste. In tudi če ne veste, verjamem, da sta 
Maribor in Olimpija tako uspešna, da si lahko na 
trgu lažje najdeta donatorje in sponzorje kot pa 
neki majhni lokalni klubi in društva, ki so s 
komercialnega vidika nezanimivi. Verjamem, da 
imata tudi Olimpija pa Maribor svoje težave, 
ampak zdi pa se mi pomembno, da gledamo tudi 
na tista majhna društva, ki pa si niti tega ne 
morejo privoščiti. In s tem zakonom bi lahko 
prišli vsaj do nekaj tisoč evrov tistih, ki si še 
vedno lahko privoščijo, da donirajo športu. In če 
bi bila neka iskrena pripravljenost na vaši strani, 
potem bi ta zakon spustili naprej, se o njem 
resno pogovorili; ne pa s tem, da zakaj samo 
šport. V preteklosti je bil sprejet nek zakon, v 
katerega se je pisalo, koliko umetniških del mora 
imeti nek javni zavod, kulturni center in tako 
naprej. Veliko je tega. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

mag. Tonin.  
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, zaključujem splošno 
razpravo.  
 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom zbora odločali čez 
pol ure v okviru glasovanj.  
 Prekinjam to točko dnevnega reda 
Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanjem 
nadaljevali ob 19.30, torej čez pol ure.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 19. uri in se 
je nadaljevala ob 19.30) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno 
sejo Državnega zbora.  

 Prehajamo na glasovanje o predlogih 
odločitev, pri čemer bo zbor glasovanje opravil 
po naslednjem vrstnem redu: 3., 5., 2., 15. in 13. 
točka dnevnega reda. Poslanke in poslance 
prosim, da preverite delovanje glasovalnih 
naprav. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje-Hrastnik in razvojnem 
prestrukturiranju regije, 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. 
 Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 53, proti 6. 
 (Za je glasovalo 53.) (Proti 6.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju, nujni 
postopek. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na trejo 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. 
 Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 43.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o revidiranju, nujni postopek. 
 Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je 

z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga 
bomo opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajem z dne 14. 12. 2018, objavljenim na 
e-klopi. 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
poslanskih skupin LMŠ, SMC, Desus in SAB k 2. 
členu.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 19. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 19.) 
 Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
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 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
poslanskih skupin LMŠ, SMC, Desus in SAB za 
novi 103.a člen.  
 Glasujemo, navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 19. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 19.) 
 Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
 
 Končali smo z glasovanjem o 
amandmajih in z drugo obravnavo predloga 
zakona v okviru nujnega postopka. Ugotavljam, 
da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaja 
k 2. členu in za novi 103.a člen dopolnjenega 
predloga zakona. 
 Sprašujem kvalificirane predlagatelje, 
ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje. 
Prosim, imate besedo. Ne. 
 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona.  
 Ugotavljam, da k predlogu zakona za 
tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. 
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, 
predlog zakona neusklajen. Prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 48, proti 25. 
 (Za je glasovalo 48.) (Proti 25.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o dopolnitvi Gradbenega 
zakona.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvi 
Gradbenega zakona je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 26, proti 48. 
 (Za je glasovalo 26.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb je 
primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 Glasujemo. Prisotnih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 25, proti 49. 
 (Za je glasovalo 25.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda. 
 

 Zaključujem 3. sejo Državnega zbora, 
ki jo bomo nadaljevali v ponedeljek, 17. 
decembra, ob 12. uri.  
 Nasvidenje! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 14. 
DECEMBRA 2018 OB 19.39 IN SE JE 
NADALJEVALA 17. DECEMBRA 2018 OB 12. 
URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Začenjamo nadaljevanje 3. sejo 
Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
dr. Matej Tašner Vatovec, Suzana Lep Šimenko, 
Brane Golubović, Felice Žiža, Monika Gregorčič 
od 13. ure dalje, Ferenc Horváth, Jani 
Möderndorfer, mag. Matej Tonin, Franc Breznik, 
Janja Sluga do 16.30 in tudi sam bom odsoten 
od 15. ure dalje.  
 Vse prisotne lepo pozdravljam!  
  
 Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JA NA VPRAŠANJA POSLANK IN 
POSLANCEV. 

 V zvezi s to točko dnevnega reda sem 
v poslovniškem roku prejel pisne prijave 51 
poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja 
poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. 
členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. 
členom Poslovnika Državnega zbora ter 
dogovorom vodij poslanskih skupin z dne 13. 
novembra 2018. Na prva tri vprašanja poslanke 
in poslancev opozicije in vprašanja poslanca 
Poslanske skupine Levica ter na vprašanje 
poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril 
predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma 
poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo 3 
minute. Predsednik Vlade, ministrice in ministri 
odgovorijo na vprašanja v največ 5 minutah. Če 
je vprašanje postavljeno več ministrom, imajo vsi 
skupaj na voljo 5 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 2 minutah, dopolnitev odgovora pa 
sme trajati največ 3 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 obrazložitve 
glasu. V primeru, da poslanec na postavljeno 
vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu 
morajo predsednik Vlade, ministrica ali ministri v 
30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je 
postavil vprašanje, na katerega ni dobil 
odgovora, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem 
odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil 
na naslednjo redno sejo Državnega zbora.  
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 V zvezi s to točko so za danes 
opravičeni: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zdravko 
Počivavšek, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ter Karl Erjavec, minister za 
obrambo, ki bo odsoten med 13.30 in 16. uro.  
 Prehajamo na predstavitev poslanskih 
vprašanj. Na prvih pet vprašanj bo odgovarjal 
predsednik Vlade gospod Marjan Šarec. 
 Poslansko vprašanje mu bo najprej 
postavila gospa Iva Dimic. 
 Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik Državnega zbora. 
Spoštovani predsednik Vlade Marjan Šarec! 
 Ljudje, državljani cenimo zdravje kot 
eno največjih vrednot poleg svobode, varnosti in 
tudi družine. Politika sama problema v zdravstvu 
ne bo rešila in ga ne more rešiti. To je jasno 
pokazala že prejšnja vlada, vlada Mira Cerarja, 
na koncu mandata in takratna ministrica za 
zdravje Milojka Celarc Kolar, ko je bila 
nezmožna rešiti težave na otroški srčni kirurgiji 
in posledično na otroški intenzivi, hkrati tudi 
zmanjšati čakalne vrste in zagotoviti uspešno 
delovanje slovenskih bolnišnic. V prizadevanju 
za zagotovitev varnosti in oskrbo na področju 
obravnave otrok s prirojenimi srčnimi srčnimi 
napakami je v zadnjih letih prihajalo do 
nerazumnih zapletov. Ob ustanovitvi 
nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni 
tudi do zlorabe mednarodnih uglednih priznanih 
strokovnjakov, kot je dr. Gregorič in dr. Agarwal. 
Še več. Slednji se je znašel celo na vlogi za 
začasno delo na inštitutu. Kot pa je zatrdil, vloge 
sploh ni oddal. Sprašujem vas, spoštovani 
predsednik Vlade, komu lahko bolniki sploh še 
zaupamo.  
 Kljub vsem željam, da bi program 
otroške srčne kirurgije v Kliničnem centru 
Ljubljana zaživel, prihajajo na dan ugotovitve, da 
naj bi bil nevaren za zdravljenje otrok. Dodatno 
se je zapletlo še z ustanovitvijo Nacionalnega 
inštituta za otroške srčne bolezni. 
 Spoštovani predsednik Vlade, vi ste 
prvi, ki je odgovoren, da se ljudem povrne 
zaupanje v slovensko zdravstvo in zagotovi 
nujno potrebo, tudi če je potrebno zdravljenje 
doma ali v tujini.  
 Zanima me:  
 Kako boste rešili program otroške srčne 
kirurgije, da bo varen za obolele otroke?  
 Kako bo Vlada povrnila zaupanje ljudi v 
zdravstveni sistem?  
 Na vas je velika odgovornost. In kot 
sem dejala, vi ste prvi, ki mora povrniti zaupanje 
vsem ljudem, bolnikom, njihovim družinam v 
delujoč, pravičen, učinkovit zdravstveni sistem v 
Sloveniji. Hvala za odgovor. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod predsednik Vlade, beseda je 
vaša. Izvolite. 

MARJAN ŠAREC: Hvala lepa. Lepo vse 

pozdravljam tudi na decembrski seji. Hvala za 
vaše vprašanje. 
 Kaj se je dogajalo pod prejšnjo vlado, 
tega tukaj ne želim komentirati, ker me ni bilo 
zraven, in bi težko dodajal takšne in drugačne 
sodbe. Kar se pa tiče sedanjega dogajanja, je 
pa res, da se minister Fakin že vse od začetka 
mandata intenzivno ukvarja s to problematiko. 
Zdaj je tudi sporočil odločitev, da Nacionalni 
inštitut za otroško srčno kirurgijo ostaja v 
Kliničnem centru. 
 Vaše glavno vprašanje oziroma vaša 
glavna poanta vprašanja, če sem jo prav 
razumel, je pravzaprav zaupanje. In tukaj se 
strinjava, da bomo morali povrniti zaupanje. Sam 
sem se, še preden je bila vlada potrjena v 
državnem zboru, srečal tudi z gospodom 
Gregoričem. Imela sva sestanek, prisoten je bil 
tudi, takrat še bodoči, minister Fakin. Pogovarjali 
smo se o več vidikih tega Nacionalnega inštituta 
za otroško srčno kirurgijo. Takrat nam je bilo 
vsem skupno ravno to, kar pravite vi, se pravi 
vrnitev zaupanja. Ko je vlada začela delovati, se 
je tudi intenzivno začela s tem ukvarjati. 
Zakaj inštitut ni kot ločena ustanova, je vrsta 
vzrokov. Nekateri med njimi so tudi, če tako 
rečem, statutarno pravne narave, zato se je tudi 
minister odločil, da je bolje, da zadeva ostane v 
Kliničnem centru, ker tudi Klinični center ta hip 
zagotavlja, da program deluje, da bo 
usposobljen do te mere, da bo lahko reševal vse 
primere, ki jih bo dobil. Je pa tudi pri tem 
problem število pacientov in pa problem kadrov, 
ki je bil v preteklosti precej pereč, ko so nekateri 
zdravniki preprosto odšli. Tako tudi razumem 
potezo prejšnje vlade, ki je začela reševati to 
problematiko in je to pač reševala z ustanovitvijo 
nacionalnega inštituta. 
V preteklem tednu sem opravil sestanek tudi s 
starši oziroma predstavnikoma staršev otrok, ki 
imajo tovrstne težave. Tudi onadva sta 
izpostavila ravno to zaupanje. Zato smo se 
dogovorili, da je ključna zadeva nadzor. Ampak 
to ne nadzor, da bodo naše inštitucije 
nadzorovale lastne ljudi, ampak da bo ta nadzor 
mednarodni. Sestanek je bil zelo konstruktivne 
narave in verjamem, da lahko v bodoče 
pričakujemo tak razvoj dogodkov, se pravi 
poostren nadzor s strani mednarodnih inštitucij 
in pa tudi delovanje inštituta znotraj 
Univerzitetnega kliničnega centra na tak način, 
da bo to zaupanje povrnjeno.  
Še enkrat poudarjam, strinjam se z vami, da je 
zaupanje ključno, zlasti ko gre za medicino, kajti 
zdravniki so resnično tisti, ki imajo v rokah 
življenje teh pacientov, zlasti pa, ko gre za 
najmlajše. Tukaj je ta nota še toliko bolj 
izražena, kajti vsak, kdor ima otroke, ve, kako 
pomembno je ravno to zaupanje in tudi upanje. 
Tako da se vam zahvaljujem za vaše vprašanje 
in bomo delovali v tej smeri. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  
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 Gospa Iva Dimic ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani 

predsednik Vlade za vaš odgovor. Delno 
pričakovan, sploh zato ker se je v zadnjem 
tednu vse skupaj odvijalo, kar se tiče 
nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni 
in sem bila seznanjena tudi z novinarsko 
konferenco ministra Fakina. Pa vendarle se mi 
zdi, da je pomembno, da poudarim, da politika 
sama tega problema ne bo rešiti, ampak ga bo 
morala reševati skupaj z zdravniki.  
 Da pa se ti problemi rešijo, pa so 
potrebni sistemski ukrepi in premiki, ki jih v 
slovenskem zdravstvenem sistemu čakamo že 
kar nekaj let. Lahko rečem, da že kar nekaj let. 
Lahko rečem, da tudi z otroško srčno kirurgijo 
čakamo že nekako deset let. Da usposobimo 
enega dobrega kardiokirurga, je potrebnega 
nekje deset let nekega usposabljanja. Odkar 
smo se začeli pogovarjati, tudi politika se je 
začela o tem pogovarjati, bi lahko mi v desetih 
letih resnično, če bi želeli vsi in delali v to smer, 
imeli usposobljene svoje lastne kardiokirurge.  
Se mi zdi, da se moramo zavedati, da je bila že 
pred vsemi temi aferami otroška srčna kirurgija 
na nekoliko nižji ravni v primerjavi z razvitimi 
državami. Zato se je potem postopoma, ker se ni 
začelo reševati, stanje slabšalo.  
Jaz bi želela, glede na situacijo in obstoječe 
razmere v slovenskem zdravstvu, še vseeno vas 
vprašati:  
Če in katere sistemske ukrepe boste predlagali 
za boljše delovanje bolnišnic ter do kdaj jih lahko 
pričakujemo?  
Prepričana sem, da bolniki nimamo več časa 
čakati na izboljšanje stanja še nadaljnja štiri leta. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Gospod predsednik, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Ja, ukrepati bo treba zlasti v 

sistemu javnega naročanja, potem bo treba tudi 
okrepiti informacijsko tehnologijo, ki je zastarela 
in nepovezana. Samo metanje denarja v sistem 
seveda zadev ne bo rešilo. Tukaj se vsi 
strinjamo. In tudi z 80 % tistega, kar ste 
povedali, se strinjam. Tako da je pred nami 
velika naloga, da se vsi skupaj zavemo svoje 
odgovornosti, tako politika kot tudi zdravniki. 
Vemo, da so bile v preteklosti tudi zahteve po 
individualnih pogodbah in tako naprej. To 
zagotovo zbuja potem neravnovesje oziroma 
nezadovoljstvo drugega osebja. Marsikaj bo 
treba še postoriti tudi na tem področju, se pravi 
zaupanja in pa tudi odnosov v kolektivih. Tudi 
odnosi v kolektivih se morajo izboljšati. 
 Kar se pa tiče otroške srčne kirurgije, 
pa menim, da se tam zadeve izboljšujejo in da 
čez noč se ne da usposobiti vseh ljudi, kot ste 
tudi sami ugotovili, če se bo pa delalo na tem 
sistematično, potem pa lahko v nekaj letih 

pričakujemo na tej ravni, kot si želimo. Je pa res 
pogoj, da vsi opravijo oziroma opravimo svoje 
delo.  
 V treh mesecih, kolikor je ta vlada, je 
težko zaznati kakšne bistvene spremembe. 
Verjamem pa, da na srednji rok pa lahko 
pričakujemo, zlasti če bomo pospešeno začeli 
izvajati digitalizacijo in s tem tudi preglednost 
javnih naročil, preglednost čakalnih vrst. Mi 
danes sploh dejansko nimamo podatka, kakšne 
v resnici so čakalne vrste. To je velik problem. 
Samo namenjati denar brez vedenja, kako bo 
porabljen, kje bo porabljen, tega ne bo rešilo. 
Verjamem, da boste rekli, da nisem podal vsem 
odgovorov, ampak dejansko pred nami je veliko 
dela. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod predsednik.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa.  

 Res je. Podali ste nekaj splošnih 
odgovorov, pa vseeno predlagam, da opravimo 
po zaključku tudi širšo razpravo na temo 
slovenskega zdravstva. Dejstvo je, da slovenski 
zdravstveni sistem, če ga želimo spremeniti, 
potrebuje neke sistemske spremembe. Ne samo 
kar se tiče sistema javnega naročanja in pa 
informatizacije, ki je zelo pomembna, se 
strinjam, zastarela in nepregledna, vendar 
mogoče pa potrebujemo tudi kakšne 
spremembe predvsem na sistemskem ukrepu za 
boljše delovanje slovenskih bolnišnic. Imamo 
zelo dobre primere, kako so se nekatere 
bolnišnice izkopale iz nekih težkih finančnih 
situacij, in druge, ki na tem nič ne delajo. Jaz se 
ne strinjam, da davkoplačevalski denar gre 
potem v neke sanacije. Če gre davkoplačevalski 
denar, potem mora iti na račun bolnikov. 
Predvsem pa imejte v obziru vse bolnike, vse 
nas, ki želimo, da se stanje spremeni in nismo 
pripravljeni in nočemo in ne vemo, če lahko še 
čakamo nadaljnja štiri leta. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal v sredo v okviru glasovanj.  
 Sedaj pa gospod Zmago Jelinčič 
Plemeniti, beseda je vaša.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa.  
 S pristankom na marakeško deklaracijo 
so se na stežaj odprla vrata vstopa še večjega 
števila ilegalnih migrantov. Prvi kanal ilegalnih 
ekonomskih migracij pod krinko legalnosti je 
uvažanje Šiptarjev v Slovenijo, kar je začel 
gospod Cerar in njegova vlada. Kako in kakšni 
so rezultati tega, lahko vidimo po zadnjem 
zapisu, ko so mladi Kosovarji pretepali celjske 
dijake, jih izsiljevali, in tako naprej.  
 Drugi kanal ilegalnih ekonomskih 
migracij, ki so pod krinko legalnosti, pa gre preko 
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univerz, še posebej privatnih, torej študentskih 
viz, ali preko slamnatih podjetij oziroma delovnih 
viz. Vse več je podatkov, da tujci z Bližnjega 
vzhoda, iz Turčije, Pakistana, Indije, ustanavljajo 
ali kupujejo v Sloveniji podjetja, ki so brez 
zaposlenih. Ta podjetja imajo samo naslov, je 
slamnato ali speče podjetje, na zavodu za 
zaposlovanje pa potem prijavijo potrebe po 
delavcih, ki govorijo tamkajšnje jezike oziroma, 
recimo, za kuharja za indijsko kuhinjo, za 
afganistansko kulinariko in podobno. Ti novi 
študentje ali delavci odhajajo potem ali naprej na 
zahod ali pa se zaposlujejo pri nas za minimalno 
mezdo v raznih skladiščih podjetij, se prijavijo na 
en naslov za stalno prebivališče, kjer jih je 
potem na tem naslovu 10, 20, 30 ali več, 
zaprošajo za socialne pomoči in jo dobijo, potem 
pa pripeljejo še svoje sorodnike oziroma ženo, ki 
mogoče niti ni žena, pa otroke, ki mogoče niti 
niso njihovi otroci, kajti v državah tretjega sveta 
se da za denar kupiti čisto vse. Stalni naslov jim 
omogoča tudi volitve na lokalnih volitvah 
zaenkrat. Sprašujem, gospod premier:  
 Ali se zavedate teh goljufij, ki se 
dogajajo?  
 Ali se zavedate tega navala tujcev v 
Slovenijo, ki uničujejo slovensko nacionalno bit, 
ki se borijo za svoj status in prevzemajo ta 
status avtohtonim prebivalcem in avtohtonim 
državljanom?  
 Ali se zavedate, kaj počno zavodi za 
zaposlovanje in kaj počno socialne službe, ki 
skrbijo za te ljudi, ne skrbijo pa za lastne 
državljane?  
 Zanima me:  
 Kakšni bodo ukrepi vaše vlade proti tej 
obliki kriminala in tej obliki ilegalne migracije?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Zdaj imam tukaj uradno evidenco. Na 
dan 30. 11. 2018 je imelo v Republiki Sloveniji 
172 tisoč 73 tujcev veljavno dovoljenje za 
prebivanje, od tega 144 tisoč 407 državljanov 
tretjih držav in 27 tisoč 666 državljanov 
Evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije.  
 Po zadnjih podatkih Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje je bilo v letu 2018 
izdanih skupno 39 tisoč 260 delovnih dovoljenj 
in soglasij k izdaji ali podaljšanju enotnega 
dovoljenja za prebivanje in delo. Pri tem pa 
pojasnjujem, da vsi državljani tretjih držav, ki 
prebivajo v Republiki Sloveniji, za zaposlitev, 
samozaposlitev ali delo ne potrebujejo 
dovoljenja ali soglasja k enotnemu dovoljenju za 
prebivanje in delo.  
 Delovno dovoljenje namreč za seboj 
povleče tudi vprašanje stalnega in začasnega 
prebivališča. Naj opozorim na dejstvo, da imamo 
pri nadzoru, ali so prijave na določenem naslovu 
dejanske, oziroma v postopkih ugotavljanja 

prebivališča problem, ki ne velja zgolj za tujce in 
ga je zagotovo treba presekati. Več bo treba 
narediti na področju pravih in kvalitetnih evidenc, 
tako da ne bodo zgolj številke, ki bodo še naprej 
omogočale zlorabe sistema zlasti pri prejemnikih 
socialne pomoči. Tako da se to zagotovo tudi 
dogaja. Ni res, da se ne.  
 Tujci, državljani tretjih držav se pa v 
Sloveniji zaposlujejo izključno na prostih 
delovnih mestih, ki jih slovenska podjetja ne 
morejo zapolniti z ustrezno delovno silo, ker v 
slovenskem prostoru ni dovolj ljudi za ta dela 
oziroma ni zanimanja. V skladu s tem se tujci 
največ zaposlujejo kot vozniki v mednarodnem 
prometu, zidarji, varilci, elektroinštalaterji, 
kuharji, orodjarji, tesarji, strugarji in betonerji ter 
delavci za preprosta opravila, na primer kuharski 
pomočniki, delavci za preprosta dela v 
gradbeništvu, predelovalni industriji in tako 
naprej.  
 Na dan 30. 11. je bilo veljavnih 11 tisoč 
692 dovoljenj za začasno prebivanje zaradi 
združitve družine. Dovoljenje za začasno 
prebivanje iz tega namena pa se izda samo 
upravičencem, določenim z Zakonom o tujcih. V 
evidencah se ne vodi podatka o sorodstvenih 
razmerjih tujcev, ki se jim izda dovoljenje za 
začasno prebivanje zaradi združitve 
družine.Recimo, primer Revoza je znan, kjer 
imajo največ težav pri pridobivanju zaposlenih 
za delo v neposredni proizvodnji.  
Otroški dodatki. Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve pojasnjuje, da je v letu 2018 
otroški dodatek prejemalo približno 18 tisoč 600 
otrok tujcev mesečno. Velika večina so otroci 
staršev državljanov držav iz ozemlja nekdanje 
Jugoslavije. Otroci morajo imeti prijavljeno 
začasno ali stalno bivališče v Republiki Sloveniji 
in tukaj tudi dejansko prebivati. Skupno število 
upravičenih otrok do otroških dodatkov je 
približno 304 tisoč, kar pomeni, da otroci tujcev 
predstavljajo 6,1 % od skupnega števila 
upravičencev. To bi bilo na kratko to. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora? 
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa. 
 Gospod premier, jaz upam, da so vaše 
številke točne, kajti slovenski mediji objavljajo 
vse mogoče. Tako je Delo 10. 12. napisalo, da 
je delež državljanov tretjih držav okrog 4 %, isti 
dan, 10. 12., so na POP TV rekli, da je v 
Sloveniji 144 tisoč tujcev. Glede na podatke 
How Is Life in Slovenia – to je uradna publikacija 
OECD – živi v Sloveniji 17 % ljudi, ki so bili 
rojeni drugje, izven Slovenije, kar pomeni okoli 
340 tisoč ljudi, portal Združenih narodov, in sicer 
Migration data portal pa piše, podatki so od 
včeraj, da je v Sloveniji 244 tisoč 800 migrantov. 
Ali naša država ne ve, kaj se dogaja, ali naša 
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policije nima pravih podatkov? Za socialne 
službe tako ali tako vemo, da so njihovi podatki 
zelo čudni, nekonsistentni. Glede na to, da se v 
evidencah ne vodijo sorodstvena razmerja je 
vse skupaj zelo čudno.  
 Mene zanima:  
 Ali namerava naša vlada pripraviti 
kakšne ukrepe za zajezitev tega kar 
kriminalnega toka vseh mogočih ljudi, ki 
prihajajo k nam?  
 Mislim, da bi bilo to nujno potrebno in 
da je skrajni čas, da se to naredi.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Gospod predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Podatki so na dan 30. 11., 

kot sem rekel, in so zagotovo točni. Nisem jih jaz 
ponoči pisal doma.  
 Kar se pa tiče držav izvora, na prvem 
mestu je Bosna in Hercegovina, 45 tisoč 050; 
Kosovo 14 tisoč 291; Makedonija 9 tisoč 775; 
Srbija 8 tisoč 171; Ukrajina tisoč 295; Ruska 
federacija tisoč 80; Kitajska 971; Črna gora 645; 
Moldavija 235 in Združene države 206. Med 
državami Evropskega gospodarskega prostora 
pa je takole: Hrvaška 6 tisoč 967; Bolgarija tisoč 
439; Italija 673; Nemčija 518; Slovaška 276; 
Združeno kraljestvo 224; Avstrija 212, Romunija 
188; Madžarska 171 in Poljska 148. To so 
natančne številke dovoljenj za prebivanje. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa.  
 Glede na tako različne podatke, ki jih 
slišim tukaj, in glede na to, da Organizacija 
združenih narodov govori o 244 tisoč 800 
migrantih in glede na to, da OECD govori o 340 
tisočih ljudeh, ki niso bili rojeni v Sloveniji, 
mislim, da je treba na eni širši razpravi to zadevo 
razčistiti in si naliti čistega vina. Mogoče potem 
poklicati tudi na odgovornost tiste, ki so bili krivi 
do sedaj, da je prišlo do vsega tega.  
 Zato v skladu s Poslovnikom 
Državnega zbora prosim, da se opravi širša 
razprava o tej zadevi. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 O vaši zahtevi bo Državni zbor glasoval 
v sredo v okviru glasovanj. 
 Besedo ima gospod Zvonko Černač. 
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem prisotnim, še posebej predsedniku Vlade, 
na katerega naslavljam vprašanje glede gradnje 
druge cevi predora Karavanke.  
 Gre za skupen projekt med Republiko 
Slovenijo in Republiko Avstrijo. Po dolgih letih 
priprav je bil decembra lani objavljen 

mednarodni javni razpis, ki sta ga slovenski Dars 
in avstrijski Asfinag objavila ločeno, a istočasno. 
Marca sta oba, tako Dars kot Asfinag, ki je 
upravljavec avtocest v Republiki Avstriji, tudi 
odpirala ponudbe. Dars je prejel 9 ponudb v 
vrednosti od 89,2 milijona evrov do 140,3 
milijona evrov. Izbral je ponudnika za ceno 89,2 
milijona evrov, veliko gradbeno podjetje, ki ima 
široke reference ne le pri gradnji predorov, pač 
pa celotne prometne infrastrukture, od avtocest, 
mostov, železnic, letališč, pristanišč. Gre za 
ponudnika, ki preko podjetij, s katerimi posluje, 
zaposluje preko 20 tisoč ljudi, letni promet pa 
presega milijardo ameriških dolarjev. Na 
Državno revizijsko komisijo so se pritožili trije 
neizbrani ponudniki, katerih ponudbene 
vrednosti so bile bistveno višje, in to višje od 14 
do 20 milijonov evrov. Treba je tudi poudariti, da 
so se pritožniki prijavili na razpis s tujimi 
partnerji, saj sami nimajo ustreznih referenc pri 
gradnji predorov take vrste.  
 Državna revizijska komisija je ugotovila, 
da je bil izbor najugodnejšega ponudnika 
nezakonit, odločitev pa je utemeljila na 
formalnostih, ne na vsebini. V tričlanskem 
senatu so odločali pripadniki ene politične 
stranke. 
In kako so postopki tekli na avstrijski strani? Po 
odpiranju ponudb, ki je bilo istočasno kot v 
Republiki Sloveniji spomladi letos, je avstrijski 
Asfinag poleti podpisal pogodbo z izbranim 
ponudnikom za ceno 89,9 milijona evrov, torej 
podobno vrednost kot na slovenski strani, pri 
čemer je treba poudariti, da od približno 8 km 
predora jih večina, to je 4. 402 metra, odpade na 
avstrijsko stran, na slovensko pa približno 
kilometer manj, 3. 546 metrov. Torej bi moral biti 
predor še cenejši. 
Izbira najugodnejšega ponudnika ni bila 
razveljavljena zaradi vsebinskih, pač pa 
formalnih razlogov. Predsednika Vlade torej 
sprašujem:  
Kaj boste storili za zaščito interesov 
davkoplačevalcev v tem primeru, saj bomo ta 
predor očitno plačali vsaj 14 milijonov več, kot bi 
to bilo potrebno?  
Kaj boste storili, da ta projekt ne bo bistveno 
preplačan?  
Kaj boste storili za zagotovitev neodvisnosti 
Državne revizijske komisije za depolitizacijo 
odločitev, kajti očitno Državno revizijsko komisijo 
obvladuje ena koalicijska politična stranka?  
In posledično:  
Kaj boste storili za boljše upravljanje in 
gospodarjenje z javnimi financami, da bodo od 
tega več imeli vsi, ne samo nekateri? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Pogovori z Republiko Avstrijo so se 
začeli, kot ste ugotovili, že zdavnaj nazaj o tem 
predoru. Vsi smo se takrat ali pa so se tisti, ki so 
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bili, strinjali, da ga je treba zgraditi čim prej, da 
potrebujemo drugo cev, ker ni več varna in tako 
naprej. Oba odbora, tako tehnični kot gradbeni 
sta izvedla vse postopke, imela sta tudi nešteto 
sestankov in vse je bilo pripeljano do te točke, 
da se je lahko izpeljal razpis. Kdor je kadarkoli 
izvajal kakršnokoli investicijo, bodisi na ravni 
države, na ravni občine ali kakšnega javnega 
zavoda ali česarkoli, ve, kako te zadeve 
potekajo. Vemo, da je že ne vem katera verzija 
zakona o javnem naročanju veljavna, pa vsi 
ugotavljamo, da še vedno ni optimalno. To je 
dejstvo in tega se vsi zavedamo. 
Kdor je kakšno investicijo izvajal, tudi ve, da je 
Državna revizijska komisija neodvisni organ, v 
katerega izvajalec ali pa investitor ne moreta 
posegati, ker bi s tem padel postopek. To vemo, 
ker tisti, ki smo kadarkoli imeli opravka s tem, 
vemo, kakšni so ti postopki. Zato tudi zdaj 
konkretnih postopkov ne morem komentirati, kaj 
se dogaja trenutno na Državni revizijski komisiji. 
Bi si pa želel, da bi se ta druga cev tudi z naše 
strani začela čim prej graditi. Ker če bomo tudi 
tukaj zamudili, to zagotovo ne bo dobro za 
izkoriščanje naše geostrateške lege, ki je zelo 
pomembna za mednarodni transport. Podobna 
situacija je pri drugem tiru. 
To, da pravite, da obvladuje revizijsko komisijo 
ena koalicijska stranka, to je vaše mnenje. Če 
imate kakšen konkreten podatek ali kakšen sum 
kaznivega dejanja ali česarkoli, prosim, da to 
podate na pristojne organe. Sam pač lahko kot 
predsednik Vlade naredim kaj samo v smeri 
skupaj z Državnim zborom, da se še pregleda ta 
zakonodaja o javnem naročanju in se še 
določene pomanjkljivosti, ki v tej zakonodaji 
zagotovo so, odpravijo oziroma da se 
zakonodaje izboljša. Toliko lahko mi vsi skupaj 
naredimo. Da bi pa zdaj jaz hodil na revizijsko 
komisijo in s prstom tam žugal, to pa verjetno ne 
bi nič pomagalo. Že Komisija za nadzor 
varnostnih in obveščevalnih služb, ki jo imate vi 
pod ingerenco, opozicija, me je, ko sem v 
intervjuju povedal, da sem nagovoril pripadnike 
Sove, obtožila, da ne vem kaj kršim, glede na to 
da je Sova dejansko podrejena predsedniku 
Vlade. Kaj bi šele bilo, če bi šel še na revizijsko 
komisijo pa tam skušal kakršnekoli vplive vršiti.  
 Dokler se ta postopek ne zaključi, ga 
težko komentiram. Upam pa, da tudi če bo prišlo 
do razveljavitve razpisa in ponovnega razpisa, 
da to ne bo preveč vplivalo na sam čas gradnje 
in da ne bo prevelikih zamud. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.   
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ: Bistveno bolj koristno za 

davkoplačevalske žepe bi bilo, če bi žugali v teh 
primerih, ko gre za denar, ne pa, ko gre za 
oglaševanje v državnih podjetjih, kjer ste žugali, 
katerih oglasov ne smejo državna podjetja 
objavljati. Senat, ki je odločal o tej zadevi, drugi 
predor, Mateja Škabar, Tadeja Pušnar, Gregor 

Šebenik. Gregor Šebenik je nekdanji občinski 
svetnik Socialnih demokratov, ena od teh dveh 
gospa je kandidatka na lokalnih volitvah 
Socialnih demokratov, druga nekdanja 
generalna sekretarka na Ministrstvu za delo, 
družino in tako naprej v času Anje Kopač Mrak. 
Jaz sem vas torej o tem spraševal, o tem, da 
nek organ, ki se prodaja kot neodvisen, 
obvladuje ena politična opcija. V tem 
konkretnem primeru so pri odločanju sodelovali 
predstavniki ene politične opcije. Torej ne gre za 
strokovno in neodvisno, pač pa za izrazito 
politično odločitev. In sem vas spraševal, kaj 
boste kot predsednik Vlade storili za zaščito 
interesov davkoplačevalcev, konkretno njihov 
denarnic, ki bodo tanjše najmanj za 14 milijonov 
evrov v tem primeru. Ni odgovora. Ni odgovora, 
kaj boste storili, da projekt ne bo bistveno 
preplačan. Ni odgovora, Kaj boste storili za 
depolitizacijo Državne revizijske komisije? Kaj 
boste storili, da nad odločitvami Državne 
revizijske komisije ne bo samo modro nebo? 
Kajti mi imamo v tem primeru enostopenjski 
primer odločanja in ni pritožbe. Sosedje Avstrijci 
imajo pritožbeni postopek. Imeli so ga tudi v tem 
primeru, pa že tri mesece izvajajo dela. Vse 
postopke so opravili dvostopenjsko.  
 Zaradi tega sprašujem:  
 Ali boste glede na vse te ugotovitve, ki 
sem vam jih danes predočil, predlagali 
spremembo zakonodaje, tako da bodo imeli vsi 
udeleženi v postopkih javnega naročanja, tako 
naročnik kot ponudniki, možnost 
dvostopenjskega varstva, tako kot je to v 
sosednji Republiki Avstriji, kjer to ni ovira, pač pa 
način za hitrejšo in racionalnejšo izvedbo 
investicij? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Gospod predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: No, saj o teh zadevah sem 

govoril že v predvolilni kampanji, ker imam 
namreč osebne izkušnje s to zakonodajo, ki 
zagotovo v vseh segmentih ni dobra. In tukaj se 
strinjava. Zato sem ravno prej v odgovoru 
povedal, da je treba to zakonodajo spremeniti. 
Se strinjam z vami, da ima Avstrija tudi glede 
tega, da se najcenejšega in najdražjega, kolikor 
je meni znano, da stran in se potem izbere tisto 
najugodnejše, ker samo najnižja cena je zelo 
slabo merilo. Tudi doma, ko kakšno stvar 
delamo, ne izberemo vedno nujno tistega, ki je 
najcenejši, pa tudi ne najdražjega, ampak 
gledamo tudi na druge zadeve. To sem že prej 
povedal, pa še enkrat ponavljam, da zakonodaja 
zagotovo ni dobra v vseh segmentih. To sem 
rekel in se tudi z vami strinjam, da bo treba v 
določenih zadevah to spremeniti.  Kar se pa 
tiče političnih strank in članov, ki so kjerkoli, tudi 
vi ste že dolgo v politiki pa veste, da je članstvo 
v strankah osebna odločitev človeka. Ne morem 
jaz hoditi po ustanovah in gledati, kdo je član 
kakšne stranke. Če bi to začeli delati, potem ne 
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vem, kam bi prišli. So tudi vaši člani kje v 
kakšnih ustanovah, pa tudi celo mi z njimi 
sodelujemo zelo dobro, tako da ne bi sodil 
človeka po strankarskih preferencah, ampak 
zgolj po izvajanju njegovega dela.. Kot sem 
rekel, če se pokaže, da je karkoli bilo 
protizakonitega, vložite ovadbo na pristojne 
organe in potem so oni na potezi, da zadeve 
izpeljejo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.   
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Naprej eno 

pojasnilo. Ni res, da Avstrijci v vsakem primeru 
dajo stran najcenejšo pa najdražjo ponudbo. V 
tem konkretnem primeru so izbrali najcenejšo 
ponudbo tudi Avstrijci.  
 Vendar pa nismo dobili odgovora na 
nobeno od vprašanj. Še več. Jaz mislim, da smo 
zelo jasno slišali, da predsednik Vlade ne bo 
storil ničesar, da bi se zagotovila neodvisnost 
Državne revizijske komisije – vsaj videz te 
nepristranskosti in neodvisnosti. Tudi ne bo storil 
očitno ničesar, da se projekti ne bi po 
nepotrebnem preplačevali, kajti v konkretnem 
primeru govorimo o tem, da je bil izločen 
ponudnik, ki ima vse strokovne reference za 
izvedbo takega posla, kot je bil razpisan, in je 
bila odločitev glede na sestavo senata, ki sem jo 
prebral, gotovo politična in motivirana iz drugih 
razlogov in ne iz strokovnih. Bil je izločen 
ponudnik, ki bi dela lahko kvalitetno in časovno 
tako, kot so bila razpisana, tudi opravil. In dela bi 
se lahko že izvajala. Vsak dan, ko se odlagajo, 
nastaja dodatna škoda. Dodatna škoda bo pa 
nastala ne samo pri tem projektu, ki bo dražji, 
bistveno dražji kot bi bilo potrebno, da bi bil, pač 
pa pri tudi vseh naslednjih projektih. Kajti to je 
sedaj signal za vse tiste, ki so še imeli interes 
delati v Republiki Sloveniji, naj tega ne počno. 
Posledično bo največji pribitek pri gradnji 
enotirne proge Divača–Koper, ker bo tam ta 
razmak, ki bo mogoč, bistveno večji kot pri 100 
milijonskem projektu, kar predstavlja investicija 
Karavanke. 
 Tako da mislim, da mora Državni zbor 
opraviti razpravo. Če predsednik Vlade ne bo 
naredil ničesar, potem je Državni zbor tisti, ki 
mora ukrepati. Državni zbor je tisti, ki mora, če 
predsednik Vlade tega noče storiti, sprejeti 
zakonodajo, ki bo preprečila politizacijo politične 
odločitve v takih primerih, ki bo zagotovila 
neodvisnost odločanja in ki ne bo dopuščala 
dvoma o tem, da je bila neka odločitev politično 
ali kako drugače motivirana in pristranska, se 
pravi regulativo, ki bo omogočala dvostopenjsko 
stopnjo pravnega varstva. Tako kot imajo to naši 
severni sosedje, pa zaradi tega postopki niso nič 
daljši, še več, krajši so. Najbolje bi storili, glede 
na razmere, v katerih smo, če bi za izvedbo 
pooblastili avstrijsko stran. Dela bi se že začela, 
bistveno cenejša bi bila kot sicer in ogromno 
energije in časa bi si lahko prihranili. Seveda 

tega ne bomo naredili, ker smo suverena 
država. Ampak če kje, bi bil skupen projekt in 
skupno podjetje, kot ga imamo na primeru 
enotirne proge, ki teče v celoti v Republiki 
Sloveniji, smiseln v tem primeru, ker gre za 
mednarodni projekt, kot to recimo počnejo 
Italijani in Francozi. Ampak tega tukaj ni.  
Nisem dobil odgovora, ali bo ta odločitev 
Državne revizijske komisije kakorkoli 
razveljavljeno odpravljena. Prav bi bilo, da bi 
bila.  
Jaz mislim, da na podlagi vsega tega lahko 
ugotovimo, da zakonodaja, ki jo imamo danes, 
odpira široko polje korupcijskih tveganj, zato jo 
je treba spremeniti. O tem predlagam, da 
opravimo razpravo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. O vašem predlogu bomo 
odločali v sredo v okviru glasovanj. 
 Besedo pa ima gospod Miha Kordiš. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Zgodovino Slovenije lahko beremo kot 
zgodovino orožarskih afer. Praktično ni bilo 
večjega vojaškega nakupa, ki ne bi potekal brez 
takšnega ali drugačnega kriminala. Pa naj si gre 
za prodajo orožja Hrvaški in Bosni, naj si gre za 
obnovo tankov T-55 ali pa za zadnjo afero 
Patria.  
 Kljub tej neslavni zgodovini pa se je 
vaša vlada, gospod Šarec, že tri mesece po 
začetku svojega dela znašla v novi orožarski 
aferi. Govorim seveda o oklepnikih Oshkosh. 
Nakup teh oklepnikov poteka skrajno 
netransparentno, mimo javne razprave, mimo 
razpisa. Javnost in poslanci smo prvič izvedeli 
za to nabavo istega dne, ko je vaš minister za 
obrambo obelodanil podpis pogodbe za nabavo 
teh oklepnikov. Prvotna cena, ki jo je predočil 
14. novembra, je znašala 15, 5 milijonov evrov. 
Dva tedna kasneje, 30. novembra, se je ta cena 
povzpela že na 27 milijonov, ker so na 
Ministrstvu za obrambo nekako pozabili zraven 
prišteti tudi oborožitev. Potem pa 6. decembra 
cena ponovno naraste na 32 milijonov evrov, ker 
spet na Ministrstvu za obrambo nekako, ups, 
pardon, niso k ceni vračunali DDV. Skratka, v 
treh tednih je cena poskočila za dvakrat oziroma 
več kot dvakrat. Ob tem da ta vozila sploh niso 
primerna za uporabo na našem domačem 
terenu, še malo manj kot hummerji, ki naj bi jih 
nadomestila. Za večino slovenskih gorskih cest 
pa gozdnih vlak, če želite, so preširoka, pač pa 
so namesto tega toliko bolj prilagojena za 
pustinje Afganistana, Malija, Iraka itn. Imamo 
vrtiček, kupujemo pa traktorje za sosedovo njivo.  
 Moje prvo vprašanje vam, gospod 
Šarec, je:  
 Ali boste poskrbeli za to, da se ta 
nakup oshkoshov prekine?  
 Drugo vprašanje je prav tako vezano 
na oborožitev, ki jo, kot kaže, predvideva 
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proračun za 2019, rebalans, kot ga načrtujete. 
Vaš minister Erjavec je že napovedal za drugo 
leto povečanje izdatkov za vojsko v obsegu, ki jo 
je prejšnja vlada predvidela šele do leta 2023. 
Poleg tega smo pa danes zjutraj na Odboru za 
finance prav v tej hiši obravnavali okvire za 
proračun, v katerih eksplicitno piše, da bodo šla 
sredstva tudi za zaveze do Nata. Torej ne za 
plače vojakov, ne za reševanje njihovega 
statusa po letu 45, ne zgolj za zaščito in 
reševanje, ne, za nabave po meri Nata.  
 In tukaj me zanima:  
 Kakšna proračunska postavka se obeta 
ter za kakšno orožje gre?  
 Namesto tega bi pa morali dati denar 
raje … / izklop mikrofona/  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

vaše vprašanje.  
 Seveda imava tukaj različne poglede 
na našo oborožitev oziroma naše zaveze Natu 
oziroma ne nazadnje državljankam in 
državljanom, ki jim vsak dan obljubljamo, da 
bodo varni.  
 Leta 2004 je Slovenija vstopila v zvezo 
Nato. Takrat se je zavezala tudi določenim 
obveznostim. Takrat je prevzela tudi to zavezo, 
ki je bila leta 2010 potrjena v Državnem zboru 
Republike Slovenije, ki pravi: »Raven obrambnih 
izdatkov dolgoročno usmerjena v doseganje 2 % 
BDP, s čimer si bomo prizadevali izpolnjevati 
politične zaveze do zavezništva.« Zaradi 
ekonomskih razmer in širših družbenih okoliščin 
bi lahko do realizacije te ambicije prišlo tudi po 
letu 2025. To je bilo sprejeto v Državnem zboru 
leta 2010, tako da si tega nismo mi izmislili. Tudi 
mene moti, ko nekateri vedno povedo, da 
delamo za zvezo Nato. Sam najprej trdim, da 
vojsko, za katero smo se odločili, da jo 
potrebujemo, da smo suverena država, in zato 
moramo tudi zagotavljati varnost našim 
državljankam in državljanom. In to je zlasti v luči 
zadnjega dogajanja po svetu, kar se lahko zgodi 
tudi pri nas, ne glede na to, da smo zaenkrat 
varni, je to treba izpolnjevati. Proračun za 
vojsko, za obrambo je drastično padal. Se pravi, 
iz leta 2011, ko je bil 447 milijonov evrov, je 
potem ves čas padal do leta 2015, ko je je padel 
na 350, potem v letu 2016 na 307. Razumem 
pa, zakaj je padal. Ker se je vedno, ko so bile 
proračunske razprave, govorilo, da pač nekaj 
drugega bolj potrebujemo, in to mogoče v vaši 
izjavi o maslu in topovih. Vendar ta dilema ni na 
mestu, ker ne moremo izbirati med enim ali 
drugim, potrebujemo vse.  
 Kar se tiče tega nakupa štirikolesnikov, 
gre za nadomeščanje, kot ste pravilno ugotovili, 
iztrošenih hummerjev. Ti štirikolesniki se že 
danes uporabljajo, jih ne bo nihče še dodatno 
razvijal. Res je, tukaj se strinjava, da so številke 
bile najprej različne, ker se ni vse upoštevalo, 

ampak ta končna številka je in ni 100 milijonov, 
kolikor ste vi v vaši izjavi povedali takrat. Tako 
da te štirikolesnike zagotovo potrebujemo. Sem 
pa že povedal tudi gospodu Stoltenbergu, da do 
2024 ne bomo dosegli 2 % BDP. To pa 
zagotovo ne. Do takrat je naš cilj priti na 1,5 % 
BDP, če bo situacija in vse ugodno.  
 Tukaj midva ne bova prišla skupaj. 
Midva imava popolnoma različne koncepte 
razmišljanja v tej smeri. Vendar vam 
zagotavljam, da vsi nakupi, ki bodo opravljeni, 
bodo opravljeni tako, da bodo pregledni in da ne 
bo prihajalo do kakršnihkoli nevšečnosti. Zaradi 
tega smo tudi ustavili nakup osemkolesnikov in 
se bomo še posebej trudili, ker se zelo zelo 
strinjam z vami v točkah, ki ste jih našteli – se 
pravi, tanki T-55, izraelske havbice, patria pa še 
kaj je bilo. Tukaj se pa močno strinjava, da so 
vsak nakup spremljale težave. In bomo še 
posebej skrbno bdeli nad tem. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, imate besedo.  
  
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
Gospod predsednik Vlade, pravite, da boste 
poskrbeli, da bodo vse vojaške nabave potekale 
pregledno, ne želite, da pride do kakršnihkoli 
nevšečnosti in da to ni vaša stvar. Ampak 
poglejte, zdaj nabavljate oklepnike Oshkosh 
4x4, katerih nakup ne poteka niti pregledno, že 
takoj od začetka ga spremljajo nevšečnosti, če 
kategorizirate dvojno rast cene v treh tednih kot 
nevšečnost, kar pri nas v Levici zagotovo jo. In 
imamo že takoj na začetku vašega mandata 
opravka z netransparentnim poslom, ki bi ga 
kazalo zgolj odpovedati. Tudi zaradi tega ker za 
obrambo naše države sploh ni potreben. Pri tem 
nobeno sklicevanje na zaveze Natu ne 
zadostuje. Mi Natu nismo nikoli obljubili, da 
bomo pa ravno oklepnike Oshkosh kupili.  
Bom kar odgovoril gospodu Marjanu Šarcu z 
gospodom Marjanom Šarcem, in sicer njegovimi 
navedbami iz intervjuja, ki ga je dal dober teden 
dni nazaj. Takole pravi: »Veliko moramo narediti 
na področju kibernetske varnosti. Danes se ne 
vojskuje več z napadi čez mejo, ampak v 
kibernetskem svetu.« Lepo prosim, povejte mi, 
kako bodo oklepniki ustavili hekerja! Ne bodo. 
Kar se tiče pa zavez do Nata, imamo pa nasploh 
tudi zaveze do lastnih državljank in državljanov. 
To, da se vlaga v socialno varnost, je tudi 
kategorija varnosti. Bolnišnice nas varujejo pred 
tem, da ne zbolimo. Znanost nas varuje pred 
tem, da se ne poneumimo. In tako naprej. In to 
so tiste kategorije varnosti, ki so hkrati kategorije 
blaginje, v katere bi morala ta država 
prednostno vlagati. Oklepnikov ne potrebujemo. 
Potrebujemo pa razvoj in blaginjo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Spoštovani poslanec, za socialo naj 
vas ne skrbi, ker po mojih podatkih imamo 20 % 
višje socialne transferje, kot jih ima Danska, 
recimo, ki je zelo visoko na tem področju. Kar se 
sociale tiče, je Slovenija kar zelo visoko 
rangirana in zaradi oklepnikov zagotovo to ne bo 
trpelo.  
 Kibernetska varnost in vse, kar ste 
povedali – se popolnoma strinjam. Seveda. 
Ampak kot sem povedal, hummerji so iztrošeni 
in jih je treba nadomestiti. Ker sicer bova šla po 
posameznih vojašnicah, pa jim boste vi razložili, 
da bodo peš hodili naokoli, pa da bodo šli v 
Afganistan, pa bodo tam, kjer je morebitno 
minsko polje, bodo šli tudi peš ali pa s kolesi. 
Tako da tukaj je nekaj demagogije. Mi smo se, 
kot sem rekel, odločili, da bomo imeli 7 tisoč in 
nekaj vojakov, sedaj ugotavljamo, da mogoče se 
ta številka lahko tudi zmanjša po normativih. To 
je stvar neke druge debate, ampak odločili smo 
se, da bomo vojsko imeli. In če to vojsko imamo, 
jo moramo tudi opremiti. Veste, tudi ko sem na 
občini nabavljal gasilsko opremo, sem poslušal 
svetnike, ja, zakaj bodo pa lojtro imeli, saj je ne 
rabijo in tako naprej. Vse sem poslušal. Ampak 
taki, ki so najbolj govorili to, so potem prvi prišli, 
pomagajte, pomagajte, in to za banalne zadeve. 
Takemu, ki je bil najbolj proti je avtolestev prva 
prišla rešit, ne vem, če ne celo neko žival z 
drevesa, nekaj banalnega je bilo. Doživeli smo 
vse sorte. Če boste vi imeli toliko, da boste šli, 
danes je obletnica 1. brigate, greva lahko skupaj 
tja, pa boste vi povedali častnikom in vojakom, 
da ne potrebujejo te opreme iz oči v oči.  
 Kar se tiče kibernetske varnosti, 
zagotovo jo je treba upoštevati in na tem bomo 
delali, ker smo bosi na tem področju, zagotovo. 
Ni maslo ali topovi, ampak je in maslo in topovi, 
če se tako izrazim. Je pa naša skrb, da to 
izvajamo tako, da bomo pač zvozili. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

predsednik Vlade.  
 Gospod poslanec, beseda je vaša.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Poglejte, z gasilsko lojtro lahko splezaš 
v drugo nadstropje gorečega stanovanja, s 
hummerjem, še manj pa z oshkoshom se pa ne 
moreš peljati čez Pokljuko, ker ni narejen za to 
področje, ampak je narejen, da servisira Natovo 
imperialistično agendo, recimo, v Afganistanu. 
Ne gre za to, da bi morali zaščititi slovenskega 
vojaka na misiji v Afganistanu, gre za to, da 
slovenski vojak tam sploh nima kaj iskati in the 
first place. Naj bo doma in ščiti domovino.  
 Kar smo izvedeli od gospoda 
predsednika Vlade v njegovem odgovoru, je 
dvoje. Prvič, nakup oklepnikov Oshkosh ne bo 
preklican, čeprav poteka popolnoma 
netransparentno, poteka mimo javne razprave. 
V borih treh tednih se mu je cena podvojila, 
vprašanje, kam bo še šla. Druga stvar, ki smo jo 

izvedeli, je, da, ja, namerava aktualna vlada 
predložiti proračun, v katerem se bodo dvignili 
izdatki, pa ne za obrambo, ampak za vojsko. Pa 
spet ne za vojsko, ki bi ščitila domovino, ampak 
za vojsko, ki bo servisirala potrebe Nata. In 
bomo očitno dobili proračun, ki bo gradil srednjo 
bataljonsko skupino, seveda, ponovno ne za 
obrambo domovine, ampak zato, da bo a) nasitil 
mednarodne, najbrž ameriške orožarje in b) da 
bo lahko igral svojo vlogo podizvajalske vojaške 
sile v tretjem svetu. Potem ko bodo Američani 
uničili vse pred seboj, bodo poklicali svoje 
zaveznike, da gredo špilat milice na okupirana 
območja. Med njimi tudi nas. Na drugi strani pa 
ima slovenska družba realne potrebe, potrebe 
po tem, da slovenske državljanke in državljani 
niso bolni, da se vlaga v zdravstvo. Potreba po 
tem, da ne zaostajamo v razvoju, da se vlaga v 
znanost. Potrebe po tem, da okrepimo šolstvo, 
da okrepimo infrastrukturo, ne pa da 
moderniziramo Nato ekspedicijski korpus, 
železnic pa očitno ne.  
 Zato želim, zahtevam, če hočete, da se 
o odgovoru gospoda predsednika Vlade opravi 
razprava v tem državnem zboru, preden bo 
prepozno, preden preveč denarja odide za 
naslednjo afero na področju oborožitve, predem 
se proračun zapre toliko, da bodo ta sredstva za 
vekomaj izgubljena za blaginjo in razvoj te 
države. Ker očitno je Natov orožarski lobi zgolj 
po treh mesecih aktualne vlade našel svoj kanal 
in svojo pot do predsednika Vlade, ki je postavil 
prioriteto tujih centrov moči nad blaginjo lastnih 
državljank in državljanov. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. O vaši zahtevi bomo glasovali 
v sredo. 
 Besedo imate gospod Matjaž Han. 
 Izvolite. 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa! 

 Predsednik, ni vam lahko, no, ampak 
vseeno. Spoštovani predsednik, spoštovani 
ministrice in ministri, kolegice in kolegi! 
 V vsakokratni vladi, še posebej v času 
njenega nastajanja, ko se oblikuje na nek način 
koalicijska pogodba, je razvoj, znanost beseda, 
ki je na prvem mestu oziroma prva prioriteta. Žal 
pa praksa pokaže, da razvoj in vse te izpeljanke 
na to temo, na primer razvojna prioriteta, 
razvojni preboj, država razvojnih možnosti, 
kasneje postane neko mašilo političnih izrazov, 
ki govorijo o prihodnosti in o neki viziji. 
Ko pa bi morali priti do konkretnih ukrepov, 
dejanj, pa v bistvu na nek način zmanjka denarja 
oziroma denarja preprosto ni. Takrat pa se 
zatečemo k drugih izgovorom, da imamo 
fiskalno pravilo, da imamo druge prioritete, da 
ne bomo zdaj, da potrebujemo več časa in 
karavana gre naprej. Pa da si vsi skupaj 
nalijemo enega čistega vina, seveda je treba 
imeti vizijo, treba je imeti načrt, ampak če hočeš 
vizijo in načrt izpeljati, rabiš preprosto na nek 
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način denar, ker brez denarja, spoštovani 
predsednik, vi dobro veste, da ni razvoja. 
Vem tudi. da če vržemo denar v znanost, se, 
bom rekel, na nek način ne obrestuje takoj 
oziroma rezultati niso vidni takoj. Če vržemo 
denar v krpanje raznih proračunskih lukenj, 
sindikati ploskajo, na eni strani potem ploskajo 
drugi ljudje, če vržemo kam drugam denar, 
država pa na nek način stopica na mestu in 
enostavno se ne moremo iti tistega, kar si 
Slovenija zasluži, to pa je, da bi bila Slovenija 
razvojna država, da bi bilo več denarja za 
znanost, da bi bila Slovenija varna država. 
V zadnjem času tudi mediji pišejo, da, 
predsednik, imate pogum in jaz vas poznam kot 
pogumnega gospoda. Ampak na koncu moramo 
narediti tudi vsi skupaj en korak naprej in 
moramo vložiti denar v razvoj. Samo takšen 
denar, ki ga vložimo v razvoj, je na nek način, 
bom rekel, pravi bencin za državo, da bo lahko 
država šla naprej s polno paro. 
Zato vas, predsednik, sprašujem zelo konkretno:  
Koliko denarja in s kakšnimi viri namerava Vlada 
Republike Slovenije zagotoviti vlaganje v 
usposobljenost ljudi, njihovo zdravje in znanje, ki 
je potrebno, da bomo globalno uspešna in 
konkurenčna družba.  
In drugo:  
Kakšen je vaš pogled na dinamiko glede 
zastavljenega cilja povečanja proračunskih 
sredstev za raziskave, razvoj, ki naj bi bil do leta 
2022 1 %?  
Mogoče, ta dva pogleda. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predsednik Vlade, imate besedo. 
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa! 

 Pravilno ste ugotovili, da brez razvoja, 
brez vlaganja tudi v znanost napredka ni. V teh 
letih, v zadnjih ali pa zadnjih 10 letih je to kar 
nekoliko zastalo. 
Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 
2011–2020 je nastajala, ko so bila leta še 
optimistična, se pravi pred nastalo krizo, ki je 
takrat potem udarila. Zagotovo je tam tudi kaj 
napisanega, česar se potem še do danes ni 
izvedlo. Vemo, da je za nami kar deset let 
obdobja, ko se resnično ni vlagalo, pa ne samo 
v znanost in razvoj, ampak še kaj drugega. 
Če bi bil demagog, pa bi si nadel takle jopič, kot 
ga ima gospod Jelinčič, bi rekel, če ne bi vrgli 5 
milijard v banke, bi imeli vsi dovolj. Ampak 
vemo, da tako preprosto ni. Zato se zavedamo, 
da je treba povečati, kar je tudi cilj koalicijskega 
sporazuma, kjer smo zapisali, da bomo prišli na 
1 % do leta 2022. To je zapisano. Seveda je 
treba temu tudi slediti.   
 Glede na to, da smo pred oblikovanjem 
proračuna, ki kaže kar zapleteno sliko, se bo 
treba odločiti, kje vzeti, da bomo tudi nadomestili 
tam, kjer manjka, in to zagotovo raziskave in 
razvoj so, ker mi zagotovo zaostajamo za 

evropskimi državami na tem področju. Prvi korak 
je, kot ste pravilno ugotovili, če ne daš denarja, 
tudi efekta ne more biti.  
 Tako bo stvar koalicijskega 
usklajevanja, ko se bomo usedli, da pridemo do 
takega predloga proračunskega oziroma za 
rebalans 2019, da bo tudi temu področju 
namenjena potrebna skrb. Seveda pa ni samo 
denar, so tudi kadri, so tudi organizacijske 
zadeve tako kot povsod. Pri nobeni stvari ne gre 
samo za denar, ampak gre tudi ta denar porabiti 
smotrno in učinkovito. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Želite postaviti zahtevo za dopolnitev?  
 Izvolite, gospod Han.  
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa predsednik.  

 Absolutno, bom rekel, se na nek način 
strinjam z vašim odgovorom. Edino teh 5 
milijard, saj vem, da ste ciljali tudi na našo stran, 
ki smo dolgo že v politiki, ampak se petimi 
milijardami bi marsikaj v življenju naredili, mi pa 
se pogovarjamo zdaj o dvajsetih, tridesetih 
milijonov za znanost in za razvoj in ne gre 
primerjati s temi petimi milijardami. Ker s temi 
petimi milijardami bi še marsikaj drugega naredili 
in ne bi imeli nobenih problemov. Ampak ker 
vem, da ste bili uspešen župan v bistvu na večji 
občini kot jaz, jaz sem imel malo manjšo občino, 
sva imela oba iste probleme.  
 In vam bi rad zastavil še eno vprašanje. 
Razvoj se začne pri v vrtcih. Razvoj se začne 
tudi v osnovnih šolah. Razvoj se začne tudi v 
tem, da ljudje imajo en lep občutek, ko gredo v 
urejene šole, v urejene vrtce in župani smo znali 
na nek način poskrbeti, ko smo videli razbite 
fasade, razbite šole, da smo enostavno te šole 
obnovili z bistveno bistveno manj denarja, kot bi 
lahko bilo v proračunih namenjeno. Pa me 
mogoče zanima:  
 Ali bodo v naslednjem proračunskem 
dokumentu zagotovljena sredstva za razpis, za 
pomoč županom, da bodo lahko obnavljali šole, 
vrtce?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Predsednik 

Vlade, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.  

 Če kaj, me veseli, da sta z vašim 
ministrom zelo usklajena in ker se bliža 
usklajevanje rebalansa za 2019, mi je tudi že 
minister povedal to problematiko. Zagotovo se 
strinjam, da bo treba nameniti tudi denar za 
razpise za obnovo šol. Ne nazadnje sem bil tudi 
sam župan nekoč, sicer obroki so bili kar 
raztegnjeni pa dolgo časa smo čakali, ampak 
dobili smo pa ta denar, sicer smo morali prej 
vzeti svoje premostitveno posojilo, ampak smo 
pa izpeljali. Tako da se z vami strinjam. Vse to je 
odvisno od koalicijskega usklajevanja, ko se 
bomo usedli in pogledali, kje je moč ta denar 
dobiti. Ste mi pa malo pihnili na dušo, ker kadar 
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vam prav pride, sem samo župan, ki pojma 
nima, kadar vam pa prav pride sem pa župan, ki 
je bil uspešen pa ne vem kaj. Pač malo za tako, 
nič slabo to vzeti. Tako da, ja, se strinjava v tem, 
da tudi tam se začne razvoj, tudi tam se začne 
napredek. Bo treba zlasti na področju 
izobraževanja tudi postoriti marsikaj, pa tudi take 
zadeve, kot se v šolah dogajajo, da recimo ima 
nekdo štiri štirke, pa ima zaključeno štiri, pa je to 
sporno. To je normalnemu človeku tudi včasih 
težko razumeti, se strinjamo. Minister tudi to 
rešuje, tudi te zadeve, tako da vrsto anomalij je 
in veliko veliko dela nas čaka, še enkrat 
ponavljam. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s postavljanjem vprašanj 
predsedniku Vlade. Predsedniku Vlade se 
zahvaljujem za podane odgovore.  
 V skladu z 247. členom Poslovnika 
Državnega zbora prehajamo na poslanska 
vprašanja, postavljena na 2. seji Državnega 
zbora.  Minister za obrambo Karel Erjavec bo 
odgovoril na vprašanje Primoža Siterja v zvezi s 
plačili sofinanciranja izgradnje gasilskega centra 
v Postojni. Bilo je že postavljeno ustno 
vprašanje na prejšnji seji.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa.  

 Se opravičujem, ker ravno prihaja do 
odhodkov nekaterih članov Vlade. Vse lepo 
pozdravljam. Tudi hvala lepa za zastavljeno 
vprašanje.  
 Se strinjam, da je gasilsko-reševalni 
center v Postojni nujno potreben zlasti glede na 
te nove okoliščine, ki so posledica tudi 
podnebnih sprememb ves čas. Imamo težave z 
naravnimi nesrečami, požari, žled in podobno. 
Ministrstvo za obrambo je gotovo zainteresirano, 
da pride do izgradnje gasilsko-reševalnega 
centra, res pa je, da Ministrstvo za obrambo po 
splošni veljavni zakonodaji ne more vlagati v 
izgradnjo takih centrov, razen če je to posebej 
dogovorjeno. Kar se tiče Postojne, veste, da 
obstaja poseben dogovor med Ministrstvom za 
obrambo in občino Postojno glede uporabe 
vadišča v Počku. V tem dogovoru je tudi 
določeno, da bo v nekaj letih Ministrstvo za 
obrambo pomagalo pri sofinanciranju tega 
gasilsko- reševalnega centra. V tem dogovoru 
imamo tudi navedeno, da bomo sofinancirali 
določen del javne infrastrukture, dogovorjeno je 
tudi, da tiste nepremičnine, ki jih Ministrstvo za 
obrambo ne potrebuje, se prenesejo na občino 
Postojna. Tak dogovor je bil podpisan. Žal pa se 
je zgodilo, da je občinski svet v Postojni preklical 
veljavnost tega dogovora. S tem ko je prenehal 
veljati ta dogovor, so padle tudi vse pravne 
podlage za realizacijo vsega tistega, kar je 
določeno v tem dogovoru. Zato ne bo odvisno 
od Ministrstva za obrambo, zlasti tudi ne od 
ministra za obrambo kakšna bo nadaljnja usoda 
tega odgovora. Če bo ostal takšen status, kot je, 
da bo preklican in da ne bo več veljal, potem bo 

morala občina, ko pravite, da bo morala 
namesto da daje sredstva za socialo, za 
neprofitna stanovanja, za druge potrebe, očitno 
primorana vlagati v ta gasilsko-reševalni center. 
Odgovornost za to, kako bo potekalo nadaljnje 
financiranje tega centra, predvsem zavisi od 
vodstva občine in zlasti od občinskega sveta. Če 
ta dogovor ne bo več veljal, če ne bo oživljen, 
potem nimamo pravnih podlag, da lahko 
vlagamo v izgradnjo gasilsko-reševalnega 
centra.  
 Moram pa reči, da je v zvezi s tem 
načrtovan in že dogovorjen sestanek z županom 
občine Postojna, kjer pričakujemo odgovore na 
ta vprašanja, kaj namerava občinski svet, kaj 
namerava on storiti kot župan občine Postojna, 
ker brez pravnih podlag bi prekršil vso veljavno 
zakonodajo, ko gre za namen sofinanciranja 
izgradnje gasilsko-reševalnega centra. Še 
enkrat ponavljam. Ministrstvo za obrambo si želi, 
da pride do zaključka izgradnje tega gasilsko- 
reševalnega centra. Glede na to da je vadišče 
Poček strateškega pomena za Slovensko vojsko 
in tudi za nadaljnji razvoj Slovenske vojske smo 
zainteresirani, da pride ponovno do oživitve tega 
dogovora. Če do tega ne bo prišlo, bo pa 
Ministrstvo za obrambo skupaj s Slovensko 
vojsko primoramo, da začne preučevati druge 
možne rešitve. Slovenska vojska pa ne more na 
svojem ozemlju biti brez vadišča, ker to 
potrebujemo za delo slovenske vojske.  
 Tako da vse zavisi od tega, kako bodo 
potekali pogovori z vodstvom občine in kaj bo 
storil tudi občinski svet občine Postojna.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Najprej 

predlagam, da opravimo razpravo glede 
poslanskega vprašanja oziroma zahteve za 
dopolnitev poslanskega vprašanja. 
 Gospod Siter, izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala in 

lep pozdrav še z moje strani tudi gospodu 
ministru. 
 Če prav razumem je občina Postojna 
tista, ki da zavira ta dogovor in blagostanje v 
občini, ampak samo na podlagi tega, da je 
občina sama s prebivalkami in prebivalci izrazila 
svoje nezadovoljstvo nad tem, da jim nad glavo 
preletavajo vojaška letala, da se Poček izkorišča 
dan in noč, da je gibanje omejeno in tako naprej. 
 Če prav razumem, je gasilsko-reševalni 
center zgrajen. MORS je obljubil financiranje, 
bilo je kot ste rekli, citiram: »Posebej 
dogovorjeno. MORS ima za izvedbo financiranja 
že denar.« Se pravi, da ni problem v denarju, 
problem financiranja je v tem, da je občina 
Postojna odstopila od dogovora z MORS, ne 
toliko problem v tem, da so oni dejansko 
odstopili, ampak od nadaljnjega koraka, ki ga je 
MORS izbral, in to je izsiljevanje občine v 
preprosti matematiki, ker ona želi, da se te 
vojaške aktivnosti prenehajo. 
 Na eni strani imamo interes ljudi, 
interes civilne družbe, interes, ki stoji za 
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reševalnim centrom na tem ogroženem, še 
posebej poleti ogroženem področju, na drugi 
strani imamo parcialne vojaške interese.  
 Še enkrat, zelo enostavni odgovor bi 
želel od vas:  
 Ali boste poskrbeli, da se s strani 
MORS sofinanciranje izvede do konca? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Minister, 

izvolite. 
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa za to 

dopolnilno vprašanje. 
 Moram še enkrat ponoviti. Občina 
Postojna je enostransko odstopila od tega 
dogovora. V tem dogovoru je bilo, da bo 
Ministrstvo za obrambo sofinanciralo ta gasilsko-
reševalni center. Tudi državno odvetništvo, ki je 
zastopnik države, je na stališču, da Ministrstvo 
za obrambo, glede na to da ta dogovor ne velja 
več in nima pravnih učinkov, nima pravne 
podlage, da bi lahko nadaljeval sofinanciranje 
oziroma zaključil financiranje tega gasilsko-
reševalnega centra. Domnevam, da je bil ta 
dogovor podpisan zlasti zaradi pozitivnih 
učinkov na obeh straneh, to se pravi za občino, 
ki bi na takšen način imela pomoč v 
sofinanciranju tega gasilsko-reševalnega centra, 
kar se tiče določene posodobitve javne 
infrastrukture. Povedal sem, da v tem dogovoru 
naj bi tudi bilo, da tiste nepremičnine, ki jih 
Ministrstvo za obrambo ne potrebuje, jih 
prenese na občino Postojna. Vendar vse to je 
mogoče, če ta dogovor pravno velja. Ta dogovor 
je pa sklenjen, ker se tudi na Ministrstvu za 
obrambo zavedamo, da vadišče Poček gotovo 
povzroča določene motnje, določene 
nevšečnosti in zaradi tega je bil sklenjen ta 
dogovor, da se nekako te nevšečnosti 
zmanjšujejo na takšen način, da ima občina 
Postojna na ta račun neke druge javne koristi. 
Kot rečeno, še enkrat naj zelo jasno povem, da 
brez tega dogovora mi ne moremo nadaljevati 
financiranja tega gasilsko-reševalnega centra, 
za katerega pa ocenjujemo, da je nujno 
potreben. Pa to ne samo v občini Postojna, 
ampak bi bilo treba obnoviti in zgraditi še nekaj 
teh gasilsko-reševalnih centrov po celotni 
Sloveniji, glede na to,da vemo, da ravno 
naravne in druge nesreče pomenijo resno 
grožnjo za naše državljane. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Poslanec 

ima zahtevo za razpravo o odgovoru.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa.  

 Na terenu to zveni zelo lepo. Ampak na 
terenu pa to pomeni – če ni vojske, ni centra. 
Postojnčani in Postojnčanke in prebivalci 
okoliških občin so siti teh vojaških aktivnosti, 
preletavanja letal, omejevanja gibanja. Siti so, 
da vojska s svojimi aktivnostmi ogroža vire pitne 
vode v zajetju Malna. Siti so, to ste sami omenili, 

da MORS od 2012 naprej ni plačeval 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in 
da se je do zdaj nabralo do 1,3 milijona. 
Gasilsko-reševalni center je bil zgrajen z 
namenom učinkovitega reševanja. Gre za 
investicijo, ki je bistveno bolj pomembna od 
nekih kampiranj v Latviji ali pa od nekih vojaških 
vaj in ne vem kakšnega še povezovanja, ki, roko 
na srce, nima nobene zveze z obrambo in 
varnostjo Slovenije, ki na tej točki ni nikakor 
ogrožena. Ogroženo pa je zdravje, ogrožena je 
narava, ogroženo je okolje v Postojni in okoliških 
občinah na Krasu bolj kot kjerkoli drugje.  
 Zato, spoštovani predsedujoči, 
Državnemu zboru predlagam, da opravimo širšo 
razpravo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v 
sredo, 19. decembra 2018, v okviru glasovanj. 
 Gospod Černač, izvolite, postopkovni 
predlog.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa.  

 Zaradi javnosti je prav, da se dve 
netočni informaciji popravita. Ne vem, kdo 
ministru piše odgovore – on je govoril o tem, da 
je MORS zainteresiran, da pride do izgradnje 
gasilsko-reševalnega centra. Ta je zgrajen. 
Otvoritev je bila dva meseca pred volitvami. In 
druga netočnost, ki se je prikradla gospodu 
Siterju, občina je odlok glede nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča sprejela leta 2011. 
In ni res, da ni bilo plačan NUSZ. To bi sicer 
moral minister odgovarjati, tako da predlagam, 
da zamenja delavce, ki mu pišejo odgovore.  
 To nadomestilo je bilo plačano, in to v 
višini cirka pol milijona evrov leta 2013. Po 
tistem pa res več ne. Občina se je pritožila in 
nedavna odločitev Vrhovnega sodišča govori o 
tem, da ji to nadomestilo pripada, tako da ga bo 
dobila za nazaj.  
 Sem bil dolžan proceduralno na to 
opozoriti, ker nas javnost posluša, in ni prav, da 
je seznanjena z netočnimi ali pa napačnimi 
informacijami.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Predlagam, da nadaljujemo.  
 Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, dr. Aleksandra Pivec bi morala 
odgovoriti na vprašanji Suzane Lep Šimenko v 
zvezi s spodbudami za majhne kmetije ter 
Franca Breznika v zvezi z urejanjem položaja 
turističnih kmetij. Vendar je danes odsotna. 
Ustna odgovora bosta podana na naslednji seji. 
 Minister za okolje in prostor Jure Leben 
bo odgovoril na vprašanje Borisa Doblekarja v 
zvezi s problematiko degradiranih področij v 
Sloveniji.  
Minister, izvolite. 
 
JURE LEBEN: Hvala za besedo. 

 Spoštovani poslanec, v 27 letih žal še 
nismo vzpostavili registra degradiranih območij v 
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Sloveniji. Na MOP smo se zadeve lotili reševati 
in pripravili najprej metodologijo za popis 
degradiranih območij in izhodišča za pripravo 
samega registra. Malo za občutek – pri pripravi 
registra bomo upoštevali dejavnike in deležnike, 
med katerimi smo lastništvo zemljišč, to, kar tudi 
vi sprašujete, kdo je povzročitelj onesnaževanja, 
vrsta obsegov, status območja, režimi na 
območjih – ali je Natura 2000, ali je 
vodovarstveno območje in tako naprej, morebitni 
že kakšni izkazani vplivi na okolje, voda, zrak, 
tla, in pa morebitna kakšna kazniva dejanja.  
 Moja zaveza je, da bomo v letu 2019 
pripravili register potencialno onesnaženih 
območij, kjer bomo združili številne podatke, ki 
jih že imamo v Sloveniji, ekologi brez meja, 
gobarji, ribiči, jamarska društva, narava. Meni se 
zdi, da je tak pristop najbolj pomemben, ker 
združimo vse deležnike, ki delajo na terenu in 
lahko dobimo podatke zelo hitro in jih mi potem 
vnesemo v register.  
 Opozarjam pa, da je potem za vse 
najbolj pomemben tisti naslednji korak, kako 
bomo prišli do sanacij tega. Tukaj bi rad 
povedal, da po sami notifikaciji potencialno 
onesnaženih območij je nujno treba sprejeti nov 
zakon o varstvu okolja, ki nam bo dal neko 
pravno osnovo za postopek sanacije in 
financiranja.  
 Pri tem zakonu bomo morali delovati 
vsi skupaj, premišljeno in brez delitev na naše in 
vaše, saj je preveč stvari odvisnih od tega 
zakona. To pomeni, da ko bomo govorili potem 
o sanaciji, onesnaževalec plača, je nujno, da 
bomo dopolnili in sprejeli zakon o varstvu okolja.  
 Trenutno degradirana območja določa 
24. člen Zakona o varstvu okolja. Skladno s temi 
določbami imamo že določeno območje Zgornje 
Mežiške doline, kjer je Vlada Republike 
Slovenije že leta 2007 sprejela odlok in program 
za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški 
dolini. Vlada Republike Slovenije je od leta 2007 
pa do konca leta 2018 za sanacijo tega okolja 
namenila 9 in pol milijona evrov, do konca leta 
2022 pa je namenjenih še 3,9 milijona evrov.  
 Drug tak primer sanacije degradiranega 
območja, kjer imamo tudi že zelo resno kontrolo 
s strani Evropske komisije, je pa odlagališče 
Bukovžlaku. Vemo, da je 6 in pol hektarjev 
nezakonito odloženih pretežno gradbenih 
odpadkov. V letu 2018 so bile izvedene in 
zaključene vse potrebne raziskave. Sedaj pa 
potekajo pogajanja glede zemljišč, ker so le-ta 
pretežno v privatni lasti. Mi smo glede tega tudi 
že posredovali na Evropsko komisijo določeno 
časovnico in med letoma 2014 in 2018 namenili 
cirka 400 tisoč evrov za sanacijo. Po dogovoru 
tudi s komisijo je cilj, da se sanacija za to 
področje konča leta 2021.  
 Trenutno je v pripravi postopek 
sanacije vrtcev v mestni občini. Javna 
obravnava, lahko z veseljem povem, treh 
podzakonskih aktov se je zaključila 10. 
decembra letos. Govorim o uredbi o merilih za 
ugotavljanje stopnje obremenjenosti, odlok o 

določitvi otroških igrišč in pa odredba o 
razlastitvi otroških igrišč v Mestni občini Celje. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo v letih 2019 in 
2020 zagotovilo za sanacijo desetih vrtcev en 
milijon evrov.  
 Zadnji najnovejši primer tudi iz vašega 
vprašanja je pa odlagališče Rakovnik. Po 
uradnih podatkih je na odlagališču Rakovnik 
odloženih cirka 56 tisoč ton industrijskih 
odpadkov, predvsem iz Industrije usnja Vrhnika 
in pa delno so komunalni odpadki. V letih 2018 
je bila izdelana idejna zasnova za sanacijo 
odlagališča Rakovnik. Študija je ovrednotila dve 
rešitvi, eno je 10 milijonov evrov za upravljanje 
zaprtega odlagališča in še 30 let za sam 
monitoring. Drugo je pa odvoz celotnega 
materiala v viši ni 65 milijonov evrov. Tukaj lahko 
povem, da bomo obe oceni pregledali, ker ne 
želimo, da bi se delal nek zaslužek na samih 
podjetjih in pričakujem, da bi lahko v letu 2019 s 
sanacijo začeli in jo končali v dveh letih. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

 Želite dopolnilni odgovor?  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani minister.  
 Veseli me, da se zavedate resnosti te 
problematike degradiranih območij. Takih 
območij je po mojem mnenju v Sloveniji preveč, 
pa če je to samo eno. Menim, da so to tudi vsa 
odlagališča za odpadke, med drugim tudi tako 
imenovani centri za odlaganje odpadkov po 
Sloveniji oziroma bodo postali kasneje. Menim 
tudi, da se premalo zavedamo vsi skupaj v 
državi škodljivih posledic na okolje in zdravje 
ljudi ter živali čez leta, desetletja, ko se ta 
zadeva odvija. Zadnji zelo zaskrbljujoč in 
odmeven primer je regijsko zasavsko 
odlagališče Unično v Hrastniku, kjer je skoraj 
vse narobe, in to nas lahko zelo skrbi. Če je to 
vzorčni primer slabe prakse, ki se bo začel 
pojavljati še po drugih tovrstnih odlagališčih, 
potem nas lahko vse zelo zelo skrbi. 
 Zaradi vsega tega in tudi nevarnega 
odlagališča usnjarskih odpadkov v Rakovniku v 
občini Šmartno pri Litiji, je zadnji čas, da 
začnemo v Sloveniji razmišljati tudi o 
sežigalnicah ali o eni večji sežigalnici in pa o 
sistemskem urejanju vseh teh regijskih centrov, 
česar se minister po vseh zadnjih razpravah tudi 
močno zaveda.  
 Vem, da imate tudi vi kot minister na to 
problematiko zelo podoben pogled, pa bi vas na 
tem mestu vseeno vprašal:  
 Kdaj lahko v Sloveniji pričakujemo prvo 
pravo veliko sežigalnico?  
 Sprašujem tudi:  
 Kdaj lahko prebivalci na odlagališču 
Rakovnik pričakujejo dejansko resne ukrepe?  
 Hkrati vas tudi vabim na ogled tega 
spornega odlagališča, ker vem, da greste radi 
tudi pogledat takšne probleme.  
 In vas sprašujem:  
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 Kdaj se bodo lahko v Šmartnem 
prebivalci, krajani, občani lahko veselili, da bo 
končno odpravljen njihov, eden največjih perečih 
… / izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala. 

 Minister, izvolite.  
 
JURE LEBEN: Hvala za dodatna vprašanja.  

 Kar se tiče sistemskega urejanja 
upravljanja z odpadki smo imeli že veliko 
pogovorov in razprav. Jaz se zavedam, da bi 
radi od mene slišali neko letnico, do kdaj bomo 
sežigalnico imeli, potem je pa ne bo, pa bom 
dobil vprašanje, zakaj je nimamo. Mislim, da je 
največji problem pri termični obdelavi odpadkov 
v Sloveniji socialna dojemljivost nekega takega 
objekta, ne glede na to, da enega že imamo v 
Celju.  
 To, kar smo se nazadnje zmenili, do 
poletja naslednje leto bomo šli v prvo 
spremembo Zakona o varstvu okolja, uredili 
področje odpadkov ter še dva do tri najbolj 
akutna, potem pa naredili še eno verzijo zakona 
o varstvu okolja, kjer bomo preostale vsebine 
uredili. Kar vam lahko za Rakovnik povem, je, da 
bomo lahko sanacijo začeli v letu 2019. Če bo 
šlo vse po planu, imamo javni razpis in vemo, da 
se lahko zavleče. Imamo izvedbo, vemo, da se 
lahko v nekaterih primerih zavleče. Če bo šlo 
vse po planu, je rok dve leti, lahko se pa stvari 
zavlečejo. Register degradiranih območij je na 
moji prioritetnem spisku tudi v moji pisarni, tako 
da vse bomo naredili, da bomo lahko sledili 
temu kar sem danes prestavil. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec, želite postaviti zahtevo za 
razpravo?  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa 

predsedujoči.  
 Hvala lepa ministru še za dodatna 
pojasnila. Vprašal sem ga tudi, če si bo prišel 
pogledat to naše odlagališče, ker bi bilo zelo 
zanimivo, da bi ga tudi sam minister lahko v živo 
videl. Jaz sem si ga nekajkrat že ogledal, in to, 
kar tam človek vidi, te dejansko lahko zelo zelo 
zaskrbi. Vsa ta odtekanja nevarnih, smrdljivih 
tekočin, nevarnih kovin, kislin, ki se izcejajo iz 
tega kupa na sto tisoče kubikov oziroma na 65 
tisoč ton odpadkov, ko to izteka v naravo, v tisti 
zbiralnik, ko potem Kemis to odvaža, pa kljub 
temu je dostikrat prepoln in vse skupaj teče po 
tleh v travo, v potok Rakovnik, na pašnike, kjer 
je poleg tega odlagališča tudi pašnik za govedo 
oziroma za krave molznice z bližnje kmetijske 
zadruge.  
 Skratka, moram reči, da sem zelo 
zadovoljen, da je minister začutil, da je treba tudi 
tukaj nekaj narediti, in da so se že sprejeli 
nekateri potrebni ukrepi za nadaljevanje odprave 
tega perečega problema. Me veseli tudi, da sta 
dve možnosti, da je ena dejansko prava tista 

sanacija, ki bi zadovoljila, zadostila potrebam 
ljudi, narave, okolja na tem degradiranem 
območju. Druga varianta pa je, da se vse skupaj 
tudi odpelje na primerno mesto, na uničenje ali 
kakorkoli. Verjamem, da bo ta druga varianta, ko 
boste dobili tisto pravo oceno stroškov za 
izvedbo tega drugega ukrepa, ki mislim, da bi bil 
mnogo bolj primeren, da bi tam na tem kraju, 
kjer je nekoč bil lep gozd in kjer ni smrdelo, kjer 
se niso izlivale oziroma izcejale te strupene 
snovi v potok Rakovnik, v reko Reko, v reko 
Savo in potem v morje, da se to dejansko vse 
skupaj odpelje.  
 Še enkrat vabim ministra, da si pride to 
tudi pogledat. Predlagam pa, da v Državnem 
zboru na naslednji seji opravimo neko širšo 
razpravo o tej problematiki, degradiranih 
območjih. Vemo, da je tega kar precej v 
Sloveniji, tudi minister se tega zaveda, kar je 
zelo spodbudno. Pa kljub temu se mi zdi, če 
želimo dobiti več denarja, več sredstev za 
odpravo teh degradiranih območjih, da bomo 
morali vsi skupaj stakniti glave in dejansko z 
neko strategijo doreči, da bomo lahko spet imeli 
našo lepo, zeleno, čisto Slovenijo, brez 
podobnih primerov. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanja. 
 Prehajamo na vprašanja poslank in 
poslancev. Najprej bo postavila poslansko 
vprašanje Anja Bah Žibert ministru za zdravje 
Samu Fakinu. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči! Ministri! Vprašanje gre pa sicer 
samo ministru za zdravje. 
 Pravzaprav katerakoli vrata odpremo 
na področju zdravstva, je nekaj narobe. Dejstvo 
je, da ljudje izgubljajo upanje in pravijo, naše 
zdravstvo umira. Če ne umira, pa lahko rečemo 
vsaj, da je močno bolno in je samo še vprašanje 
časa, kdaj bo dejansko vse skupaj kolapsiralo. 
Na eni strani imamo nedopustne čakalne vrste, 
na drugi strani zdravnike in ostale zdravstvene 
uslužbence, ki izgorevajo in vsak dan niti ne 
vedo, kako bi zaključili dan. Tudi zaradi tega ker 
so velika odstopanja med tem, kateri programi 
se s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
upoštevajo, kateri ne. Skratka, na velikih 
področjih so številne zmešnjave. 
Najhuje od vsega pa je, da naše zdravstvo že 
dolgo ni brezplačno. Ljudje dobesedno tiste 
zadnje cente od pokojnin dajejo na stran, ker 
vedo, da če se jim bo karkoli zares zgodilo, bodo 
morali plačati. 
Najhuje pri vsem tem pa je, da ni več brezplačno 
niti za naše otroke. Zato se bom tukaj ustavila 
na ortodontiji za otroke in mladostnike. Vi 
natančno veste, da že tukaj vsi otroci ne pridejo 
do tako imenovanega zdravljenja v okviru 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kajti so 



                                                                                                                          

  112  

določeni točkovniki in razlika je v tem, da 
nekateri otroci pridejo do tega, drugi ne. Ampak 
kaj je še hujše? Mi imamo v Sloveniji 15 tisoč 
otrok, ki čakajo v čakalni vrsti. Ortodonti pravijo, 
da zaradi teh čakalnih vrst se lahko zgodijo tudi 
takšne nepravilnosti, ki jih je potem zelo težko 
odpraviti ali pa celo nemogoče. Konkretno. Za 
normalno napotnico otroci čakajo tudi do 9 let, 
za napotnico hitro šest let. 
Zato vas v tem prvem delu, minister, resno 
sprašujem:  
Kaj boste storili na tem področju, da se zadeve 
izboljšajo in da ne bomo imeli čakalnih vrst kot 
jih imamo?  
Ker imam še nekaj sekund, ko sem v tujini 
govorila s strokovnjaki in tudi zdravstvenimi 
uslužbenci, kakšne čakalne vrste imamo v 
Sloveniji na tem področju, je bilo rečeno, saj ste 
se zmotili. In trikrat so preverjali moj podatek. 
Tako da, prosim, povejte, kaj boste storili. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister, izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Hvala lepa! 

 Jaz ne bi imel take ocene, da je 
zdravstveni sistem pred kolapsom. 2008 leta 
smo imeli 2 milijardi 400 v proračunu, v letu 
2019 jih bomo imeli čez 3 milijarde, 3 milijarde in 
pol, torej sredstva kljub vsemu rastejo. Rastejo 
tudi plače zaposlenim kot posledica teh ali onih 
pogajanj in raste tudi dostopnost do 
zdravstvenih storitev. V zadnjih dveh letih 
plačujemo kar precej programov za t. i. open 
end, to pomeni, da plačamo vse storitve, ki so 
narejene – CT, magnet, ultrazvok, rentgen in 
upam, da v letu 2019 ne bomo o teh čakalnih 
dobah govorili kot o problematičnih. In še bi se 
dalo našteti. 
 Naj omenim, da je v zadnjih desetih 
letih tudi 4 tisoč več zaposlenih v slovenskem 
zdravstvu, in to zmanjšuje pritisk na tiste, ki so 
bili prej zaposleni, s tem da se število pregledov 
in število hospitaliziranih bolnikov ne dviguje 
bistveno ali pa z dinamiko, ki bi zahtevala še več 
ljudi. 
 Kar se tiče pa ortodontije, imate prav. 
Čakalne dobe so tu izjemno dolge, skoraj 
najdaljše. Je pa res, da ima Slovenija zelo 
liberalen dostop do ortodontskega zdravljenja. Z 
zelo majhnimi napakami v zobovju se pri nas že 
da priti do ortodonta, in to povečuje pritisk na 
ortodonte, ki pa jih imamo približno enako število 
kot druge države, mogoče tudi tiste, ki ste jih 
omenjali. Dostopnost pri nas je 90 %, denimo na 
Hrvaškem, Švedskem, Danskem in v Angliji, kjer 
imajo primerljivo število ortodontov, pa ima 
pravico do tovrstnega zdravljenja nekje med 40 
in 60 % otrok. V letu 2018, ker se tega problema 
zavedamo, je bilo že Ministrstvu za zdravje 
dovoljeno preseganje programa za 20 %. To se 
pravi pri 80 ortodontih bo to približno za 16 timov 
več produktivnosti. Kaj storiti? Dodatno 
specializirati ortodonte. Če bomo ohranili tako 
visoko pravico. V tem času, ko se bomo 

pogovarjali o zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, pa bo ta 
kombinacija obseg košarice pravic in količina 
potrebnega denarja tako ali tako v ospredju. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Poslanka ima zahtevo za dopolnitev odgovora. 
Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa. 

 Glejte, če 250 tisoč ljudi čaka v 
čakalnih vrstah, ne boste rekli, da je stvar dobra 
ali pa ni kolaps. Zame je, kajti nihče ne bi smel 
čakati v čakalnih vrstah. 
 Ko sva pa pri ortodontiji, pa naslednje. 
Se strinjam, da imamo kar dobro urejeno kar se 
tiče možnosti zdravljenja v smislu teh kriterijev in 
da nekatere države so tukaj nižje. Ampak jaz ne 
vem, zakaj bi se ravnali po tistih, ki imajo nižje 
standarde. Jaz mislim, da se je treba tam, kjer 
imajo absolutne standarde in glede na to, da 
potem otroci zaradi tega doživljajo tudi druge 
oblike, ne samo diskriminacije, ampak 
samopodobe, če tudi na tem področju ni 
urejeno, mislim, da bi tukaj varčevali na napačni 
strani. 
 Ampak poglejte, minister, vi pravite, ali 
bomo naredili več specializantov. Ogromno 
specializantov je, ki čakajo na koncesije, pa jih 
ne dobijo. V Ljubljani se je zgodil primer, da je 
ena koncesionarka nehala delati, pa je nastal 
spet cel kolaps na tem področju – 800 otrok je 
ostalo brez ortodonta, niso vedeli kam naj gredo, 
vi dobro veste, da so meje 16 let, da so meje 
potem 18 let in ta meja kar hitro pride. 
 In kot drugo. Na drugi strani pa Zavod 
za zdravstveno zavarovanje povrne stroške, če 
gre nekdo v tujino na zdravljenje in gre tam k 
privatniku. Tukaj pa ne damo niti koncesije in 
možnosti, da nekdo pomaga javnemu zdravstvu, 
medtem ko v tujini plačamo zasebnikom. Tukaj 
so stvari narobe in na glavo obrnjene, in to velja 
tudi za druga področja. 
 Ker mi niste nekatere stvari mogli 
pojasniti kdaj, kako, mi povejte vsaj:  
 Kaj je s strategijo na tem področju, kajti 
strokovnjaki opozarjajo, da je ni oziroma bi jo 
več kot potrebovali? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister, izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Ministrstvo je stopilo v kontakt z 

Zdravniško zbornico in stroko na Slovenskem 
ortodontskem društvu bomo poiskali ustrezne 
rešitve, samo če skrajšam, mi rabimo ta hip več 
ortodontov in zato bomo šli v razpis ustreznih 
programov. Kar se pa zasebništva in koncesij 
tiče, je pa prej potrebno določene stvari urediti. 
Omenila ste ortodontko, ki je, mislim da, čez 80 
je bila stara, ko je šla v penzijo. Zdaj imamo 
težave z ureditvijo ortodontije, k sreči je to 
prevzela stomatološka klinika. No, temu se pa 
reče načrtovanje javne mreže in načrtovanje, do 
kdaj bo kdo delal v javni mreži in kdaj bomo rekli 
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hvala lepa in zaposlili novega. To pa še nimamo 
urejeno, ker je bila v svojem času zakonodaja za 
koncesije kar precej liberalna, s tem, da se ni 
predvidelo fiksne mreže in tudi zdaj so težnje, da 
bi se koncesije kar ukinile. To pomeni, da 
določen del zasebnikov lahko ima d. o. o. in ko 
ga ukine, ga ukine. Veste pa, da nadomestitev z 
novim oziroma specializacija novega traja, to je 
na primer primer otroške srčne kirurgije, kjer 
zadeva ni bila dovolj previdno vodena in se je 
program sesul.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa poslanka, imate zahtevo za 
postopkovni predlog?   
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa.  

 Zdaj se delno lahko z vami strinjam, v 
veliki meri pa ne. Kot sem povedala, nekateri 
čakajo v vrsti za koncesijo, problem je v tem, ali 
se jim omogoča dodatno plačilo programa ali ne. 
In tudi oni morajo imeti stvari pokrite. In jaz tukaj 
ne bi rekla, da so problem koncesionarji, 
problem je naš sistem. Tudi povedala sem, da 
plačujemo v tujini zasebnikom, v Sloveniji pa ne 
plačamo osnovnega zdravljenja. Se pravi, tam 
se plača čistemu zasebniku, tukaj pa ne damo 
možnost niti, da bi delali koncesionarji. Kot 
rečeno, 15 tisoč otrok je v čakalnih vrstah in 
mnogo od njih ne bo prišlo na vrsto, ne bo prišlo 
na vrsto, ker je starost omejena, kot sem rekla, 
za prvo 16 let, kot drugo 18 let. Starši morajo za 
aparate odštevati 3 tisoč 500 evrov. Zdaj mi pa 
povejte, koliko staršev lahko tak denar zbere 
skupaj, sicer bodo njihovo otroci obsojeni na to, 
da bodo predmet, ko bodo starejši, posmeha, 
drugih psiholoških težav, ker dobro veste, kaj 
danes pomeni tudi zdravo zobovje. Tako, da jaz 
res predlagam, da bi na to temo opravili javno 
razpravo, ne zato, da bi kogarkoli kritizirali, 
ampak predvsem v duhu, da bi skupaj iskali 
konkretne rešitve. Jaz mislim, da nekatere stvari 
v Sloveniji predolgo trajajo in potem, ko 
eksplodira nekje na nekem koncu, tako kot je bil 
tukaj primer Ljubljane, ampak morate vedeti, da 
v drugih občinah je še huje, kot se povedala, 
ponekod 9 let, torej bi se moral k ortodontu 
prijaviti otrok, ko se rodi, zato da bo prišel 
normalno potem na vrsto, potem je nekaj močno 
narobe. In tukaj bi bilo zelo pomembno, da bi se 
na nek način začeli pogovarjati in v neki javni 
razpravi to tudi urediti. Kajti prvi pregled mora 
biti narejen do 16 leta. Če tega ni, potem ne 
more priti več do zdravljenja, zdravljenje se 
mora pa zaključiti do 18 leta. Takšen imamo 
sistem, vi pa dobro veste, da je mora najprej 
izrasti zob in vse ostalo, da se sploh vidi, ali 
nekdo rabi ortodontsko zdravljenje.  
 Jaz upam, da bodo prisluhnili temu tudi 
poslanke in poslanci in da bomo opravili širšo 
razpravo. Hvala.  
 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

O vašem predlogu bo Državni zbor odločil v 
sredo, 19. decembra 2018, v okviru glasovanj.  
 Poslanec Jožef Horvat bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za finance, 
dr. Andreju Bertonclju.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  Spoštovani minister za finance 
dr. Andrej Bertoncelj, kot minister za finance ste 
eden ključnih akterjev ekonomske politike v 
Sloveniji. Vaše dolgoletne bogate izkušnje na 
področju gospodarstva še povečujejo vašo 
odgovornost pri pripravi Slovenije na njeno 
odpornost pred morebitno novo recesijo oziroma 
gospodarsko krizo. Gospod minister, oba veva, 
da je Slovenija v primerjavi z najrazvitejšimi 
državami v okviru OECD, glede na delež davkov 
v BDP, nadpovprečno obdavčena država. Oba 
najbrž tudi veva, da davki dušijo razvoj. Če ni 
razvoja, stagniramo oziroma nazadujemo. 
Proračunski prihodki so v zadnjem obdobju 
naraščali, kar po dolgem času omogoča 
razbremenitev vseh davkoplačevalcev. Na drugi 
strani pa s strani Vlade ni mogoče opaziti, da bi 
pripravljala posodobitev davčnega sistema z 
razbremenitvijo različnih davščin.  
 Spoštovani gospod minister, zanima 
me: 
 Kakšne so vaše usmeritve na področju 
posodobitve davčnih sistemov? 
 Ali načrtujete znižanje davčnih bremen 
in razbremenitev davkoplačevalcev ali zgolj 
prenašanje davčnih bremen med različnimi 
zavezanci? 
 Poglejva, davkoplačevalci v Franciji so 
na primer svojemu predsedniku Emmanuelu 
Macronu zelo jasno povedali, kako sprejemajo 
nove in nove obremenitve družinskih 
proračunov. Se vam zdi smiselno, gospod 
minister, da bi, glede na to, da se je v zadnjem 
letu natekla približno 1 milijarda evrov več na 
prihodkovni strani zaradi gospodarske rasti in da 
bi na nek način pri teh večjih prihodkih 
participirali na eni strani seveda država, recimo, 
eno tretjino, to je zdaj stvar diskusije, potem 
naprej delavci, vsekakor, delavci in seveda tudi 
delodajalci. Ko govorim o gospodarstvu, vedno 
mislim na socialno-tržni model gospodarstva, in 
ko govorim o gospodarstvu, vedno mislim na 
delodajalce in delavce. To je logična celota, enih 
brez drugih ni.   
 Slovenski davki niso racionalni, zato je 
treba po desetletju – desetletje pravzaprav že 
čakamo – sistem postaviti na novo. To je 
izjemno težka naloga, to se gotovo strinjam. 
Slovenija mora vpeljati racionalen davčni sistem, 
ki bi bil dolgoročno bistveno bolj korekten in tudi 
učinkovit, pa še vsi bi imeli nekaj od tega. 
Dejstvo je, da je treba delo razbremeniti, ker je 
delo v Sloveniji preveč obremenjeno. Obstaja 
vtis, da je v Sloveniji prepovedano delati.  
 Prosim za vaše odgovore in komentar, 
gospod minister.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

poslanec, hvala lepa za vaše vprašanje.  
 Davčna politika je ena izmed ključnih 
politik v okviru ekonomske politike, ki jo vodi 
vsaka država. In kot taka tudi ena od teh politik, 
ki jo lahko v Republiki Sloveniji še samostojno 
vodimo, kot veste, z monetarno politiko ni več 
tako. Dandanes se nahajamo v obdobju, 
položaju nekega gospodarskega, socialnega in 
ekonomskega optimizma. In del tega se v obliki 
socialnih transferjev in drugih ureditev, ki smo jih 
že uredili in ki jih seveda načrtujemo v rebalansu 
2019, prinaša tudi v dobro državljanov. Ravno v 
obdobju konjunkture, gospodarske rasti – v 
letošnjem letu je predvidena v višini 4,4 %, v 
naslednjem letu 3,7 %, pa je potrebno tako, kot 
smo se tudi danes že pogovarjali na Odboru za 
finance, del tega dati na stran za slabše čase. 
Gospodarski cikel se dejansko umirja. Določen 
del teh protiukrepov je treba že začeti načrtovati.  
Me pa seveda veseli, da smo uspeli v načrtih, ki 
jih imamo za rebalans 2019, to uravnotežiti. 
Torej, da iz teh davkov, prispevkov, kot ste 
pravilno nakazali, ja, 2018 je bilo dobro leto, jaz 
pričakujem, da bo 2019 tudi dobro leto, verjetno 
ne tako dobro kot 2018, ampak vseeno, da v 
tem delu nadaljujemo. Davčni sistem in sistem 
razporeditve, kot ga imamo, je, kot ste tudi že 
sami rekli, sistem, ki temelji na socio-
ekonomskem modelu. V Sloveniji imamo javno 
šolstvo, javno zdravstvo in še druge ustanove, ki 
jih seveda financiramo iz teh pobranih davkov in 
dajatev. In prav je tako. Torej smo pobrali 
bistveno več v letu 2018, bomo pobrali bistveno 
več v letu 2019, bomo pa to seveda tudi vrnili 
našim državljanom in državljankam v letu 2018 
in v letu 2019. 
 Če dovolite, nekaj številk, glede na 
pregled strukture posameznih davkov kot 
odstotek v bruto domačem proizvodu. Številke v 
odstotku na bruto domačem proizvodu se 
nanašajo na leto 2016, in sicer vrste davkov. 
Davki in prispevki skupaj, Slovenija 36,6 %, EU 
38,9 %, torej rang Slovenije je 14, smo nekje v 
zlati sredini, bi še imeli tu slabi 2 odstotni točki 
možnosti, da bi se, da rečem, v tem delu še 
nabralo v blagajno. Izstopamo v prispevkih za 
socialno varnost – 14,5 % od BDP, Evropa 
12,1 %, naš rang 6. mesto med 28 državami. 
Davek na dodano vrednost – 8,2 %, EU 28,7 %, 
naše mesto 11. Dohodnina – 5,2 %, BDP 
Evropa 9,3 %, smo na repu. Še huje, davek od 
dohodkov pravnih oseb – 1,6 %, Evropa 2,6 %, 
smo zadnji, 28. Okoljski davki – 3,9 %, EU 28, 
2,4 %, 2. Mesto. Davki na premoženje – 0,6 % 
proti 2,6 % v EU 28, torej rang 23. 
Kaj hočem s tem povedati? To, kar ste vi 
povedali, in to, kar so že številne študije, 
domače in tuje, nakazale, v tem delu imamo 
delo preveč obremenjeno in kapital premalo 
obremenjen. Jaz bi se v tem delu izognil besedi 
reforma, rajši bom povedal to, kar že pravzaprav 

od hearinga naprej govorim, o neki celoviti 
davčni optimizaciji. V tem delu, seveda, bodo šli 
ukrepi Ministrstva za finance. Kot 
gospodarstvenik se seveda zavedam nosilne 
vloge gospodarstva in v tem delu izvoznikov in 
njihovega bistvenega doprinosa k rasti bruto 
domačega proizvoda. Bom kasneje nadaljeval. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa, 

minister. 
 Gospod Horvat ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik! 
Hvala vam, gospod minister, da delite z mano 
kar nekaj mojih trditev. Ena zadeva, ki pa jo 
vseeno moram povedati, je ta, da obžalujem, da 
Vlada ni prisluhnila bolj temeljito ukrepom Nove 
Slovenije, ki smo jih v tem mandatu že 
predlagali, saj se spomnite, na novembrski seji. 
Ključno, kar me je motiviralo, da odprem 
diskusijo z vami glede optimizacije, kot vi 
pravite, davčnega sistema, je to, da sem 
prepričan, da prihaja eno prelomno leto. Leto 
2019 bo po naši oceni prelomno leto, v katerem 
bi morala Slovenija močno spodbuditi, gotovo 
tudi z davčnimi prijemi, spodbuditi reinvestiranje 
dobičkov v tehnološke in človeške resurse, da bi 
dosegla bistveno višjo dodano vrednost. Kje 
imamo mi problem? Problem imamo pri zelo 
nizki produktivnosti. Mi smo približno 20 % pod 
evropskih povprečjem, kar zadeva 
produktivnost, na primer, Nemčija je 20 % nad 
evropskim povprečjem. Prav ta nizka 
produktivnost zagotovo ne more zagotavljati tudi 
višjih plač. Nova Slovenija je tista, ki se bori ne 
samo za višje minimalne plače, za dvig plač 
vseh. Če razbremenitve plač ne bo, bodo visoko 
kakovostni kadri, to sem trdno prepričan, še 
naprej zapuščali Slovenijo, zaposlene v podjetjih 
pa bo Vlada še naprej obravnavala kot 
drugorazredne. Takšen je vtis, upam, da boste v 
nadaljevanju ta vtis, imate možnost, popravili. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Ja, v tem delu 

delim vaše mnenje, pa mislim, da ga vsi delimo 
v tem prostoru. V nadaljevanju mi moramo 
razbremeniti delo. Zdaj, prvi ukrepi v to smer 
grejo. Mi razmišljamo o razbremenitvi tako 
imenovane 13. plače, to je regresa. Ampak po 
drugi strani nas morate razumeti, mislim, da je 
101. dan, odkar smo nastopili, in kot ste že tudi 
sami povedali in s tem se tudi jaz strinjam, 
določene zadeve, ureditve na tem področju se 
vlečejo res že predolgo. Eden izmed teh 
ukrepov, ki bo zagotovil stabilnost financiranja 
vsaj ene od teh blagajn, recimo temu občinske 
blagajne, je tudi Zakon o davku na 
nepremičnine. Mislim, da se zadeva vleče že 10 
let. Mi smo pristopili k temu ukrepu takoj. To je 
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na nek način skupen projekt, ki ga vodiva s 
kolegom z Ministrstva za okolje in prostor. Mi 
smo takoj po začetku začeli z oblikovanjem 
strokovne komisije. Delo v teh strokovnih svetih 
teče, posodabljajo se registri, tu jaz vidim ključen 
zadržek in bo šlo naprej. Seveda drugo so vsi ti 
ukrepi, ki jih napovedujemo, in ki smo rekli, 
katerih se bomo z vso silovitostjo, bi jaz rekel, 
lotili po sprejemu proračuna rebalansa. Ta je res 
zdaj prva prioriteta, da to uredimo. Strokovne 
analize, to teče, na ministrstvu to delo teče. Je 
pa predvsem v delu, kako poiskati pravo 
ravnotežje. Glejte, v Sloveniji se za vse te stvari 
dogovarjamo s socialnim dialogom in jaz mislim, 
da je prav tako. In za Slovenijo smo jasno rekli, 
jaz kot mogoče tudi še kdo drug, minister za 
gospodarstvo in še kdo, potrebujemo stabilno in 
predvidljivo okolje. In od gospodarstvenikov sem 
slišal predvsem sugestijo, karkoli boste delali, 
naredite preudarno in povejte nam vnaprej. In to 
sem jim obljubil. Bomo delali v smeri stabilnega 
in predvidljivega okolja. Gospodarstvo ne želi 
presenečenj, hitri ukrepov. Zato smo rekli, ti 
ukrepi, ki se bojo seveda delali celovito, se bojo 
delali v tem času.  
 Kar se pa tiče davčnega okolja oziroma 
razbremenitev, smo pa v tem delu eno izmed 
najbolj ugodnih poslovnih okolij. Stopnja 
obdavčitve pravnih oseb je 19 %, efektivna 
stopnja je 13 %. Po oprostitvi, bom rekel, še teh 
razvojnih komponent in tega veliko podjetij 
plačuje pravzaprav ničelno stopnjo. In v tem 
delu je mogoče tudi prav tako, da se ti dobički 
reinvestirajo, in v tem delu podjetja imajo 
ugodno davčno okolje. Jaz zato v ta področja ne 
bi posegal, bi pa oboje uravnotežil, kot sem 
rekel, ukrepe na področju razbremenitve plač, 
kot tudi na nekih dodatnih obremenitvah 
kapitala, ampak vse v nekem uravnoteženem, 
razumnem obsegu. Jaz mislim, da je to neko 
ravnotežje, ki ga potrebujemo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa, 

minister. 
 Imate zahtevo za postopkovni predlog. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Še enkrat, hvala vam, gospod 
minister.  
 Poslovnik mi omogoča, da Državnemu 
zboru predlagam, da na naslednji seji opravi 
razpravo o ministrovem odgovoru oziroma 
vprašanju, ki sva ga tukaj načela. Zdi se mi, da 
je izjemno pomembno. Kolegice in kolegi, naša 
prihodnost, prihodnost naših otrok je preveč 
pomembna, je preveč pomembna, da bi jo 
preprosto prepustili slučaju, naključju. Vsi skupaj 
in vsak posebej smo odgovorni za boljši jutri 
nas, sedanje generacije in za prihodnost naših 
otrok in otrok naših otrok. In zato se mi zdi ta 
razprava o nekem prihodnjem davčnem sistemu 
izjemno pomembna. Verjamem, da ne more 
nastati kar v 100 dneh. Nisem tega pričakoval. 
Ampak glede na to, da pa pričakujemo, ker sem 

trdil in vztrajam pri tem, da bo naslednje leto 
neke vrste prelomno leto, pa bi bilo dobro, da bi 
razpravo res začeli takoj na naslednji seji 
Državnega zbora. Gotovo se gospod minister dr. 
Bertoncelj z mano strija, da potrebujemo neke 
vrste tretji veliki nacionalni konsenz, družbeni 
dogovor, kakšna naj bo ta Slovenija v prihodnje, 
kakšna naj bo ta moderna Slovenija. Tretji 
konsenz potrebujemo. Če je bil prvi konsenz 
slovenska osamosvojitev in če je bil drugi vstop 
Slovenije v Evropsko unijo in v zvezo Nato. 
Verjamem tudi, da se gospod minister z mano 
strinja, da je najboljša socialna politika tista 
politika, ki omogoča in stimulira nastajanje novih 
delovnih mest ne kakršnihkoli, tista z minimalno 
plačo nas ne zanimajo. Produktivnost moramo 
dvigniti, se pravi govorimo o tistih delovnih 
mestih, ki zagotavljajo tudi dobro plačo, tisto v 
nekem ozkem pasu evropskega povprečja. 
Pogrešam takšne razprave.  Predlagal 
bom tudi, kolegice in kolegi, ker je praksa 
takšna, da so naše razprave bolj konstruktivne, 
če sejo zapremo, torej če ni kamer. Verjamem, 
da bi prišli do nekih vsaj izhodišč za neko novo 
davčno oziroma generalno gledano ekonomsko 
politiko Slovenije. Mi moramo ustvarjati takšno 
poslovno okolje, da bo Slovenija dejansko 
atraktivna za investitorje, naprej domače in tudi 
tuje investitorje. Tukaj bi izpostavil tudi to, da bo 
vedno proračun na prihodkovni strani 
premajhen, zato je treba vzpostavitvi tudi takšno 
politiko, ki bo znala in ki bo stimulirala večji 
angažma zasebnih sredstev tako na področju 
zdravstva, šolstva in tako dalje. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Havla lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj.  
 Poslanka Nataša Sukič bo postavil 
poslansko vprašanje ministru za okolje in prostor 
Juretu Lebnu.  
 Izvolite.  
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. Spoštovani minister!  
 V preteklem mesecu, zlasti pa v 
preteklem tednu smo lahko spremljali kar 
dramatične novce v zvezi z izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za črpanje 
zemeljskega plina s postopki hidravlične 
stimulacije oziroma tako imenovanega frackinga 
v Petišovcih. Odredili ste notranji nadzor nad 
delom Agencije Republike Slovenije za okolje v 
zvezi z izdajo dveh dovoljenj za izvajanje 
frackinga. Zaradi tega ste bili deležni pogroma, 
groženj in izsiljevanj na družabnih omrežjih s 
strani tako imenovanih investitorjev. V notranjem 
nadzoru pa ste ugotovili nedovoljene in 
nedopustne pritiske na zaposlene na agenciji. V 
obeh postopkih sta bili kršeni načeli tako 
samostojnosti kot tudi neodvisnosti organa ter 
dela uradnih oseb. Zaradi nepravilnosti je tudi 
odstopil sam direktor Agencije za okolje. 
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Poročilo o nadzoru je označeno s stopnjo 
tajnosti »interno«.  
 Reki ste, da ste stopnjo tajnosti dali na 
poročilo zato, da zavarujete svoje zaposlene, pa 
me zanima: 
 Zakaj jih varujete oziroma pred čem jih 
varujete? 
 Ali jih zavarujete pred javnim linčem, 
zaradi njihovega ravnanja, ali jih varujete zaradi 
nadaljnjih pritiskov s strani korporacije Ascent 
Resources, ki hoče izvajate fracking?  
 Drugo vprašanje je: 
 Kaj bo zdaj s samim okoljevarstvenim 
dovoljenjem? 
 Kljub nedovoljenim in nedopustnim 
pritiskom na zaposlene se postopka izdaje 
okoljevarstvenih dovoljenj nadaljujeta. Kako je 
mogoče, da ugotovite vse to, kar ste ugotovili, 
da zaradi nepravilnosti odleti sam direktor 
organa, ki postopek vodi, tistim, ki so vse te 
pritiske, vse te grožnje izvajali, pa se ne zgodi 
pravzaprav nič in so še naprej stranka v 
postopku in bodo morda na koncu koncev celo 
dobili to okoljevarstveno dovoljenje za črpanje 
fosilnih goriv z najbolj umazano možno 
tehnologijo.  
 Torej me zanima: 
 Ali bo to okoljevarstveno dovoljenje 
izdano? 
 Ali boste izrabili ugotovitve iz 
notranjega nadzora za zaustavitev izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja? 
 Ali menite, da bi bilo dobro fracking kot 
tak prepovedati? 
 Gre namreč za okoljsko izredno sporno 
tehnologijo pridobivanja zemeljskega plina, 
katerega bi morali kot fosilni energent zaradi 
podnebnih sprememb pustiti tam, kjer je, v 
zemlji. Toliko za enkrat. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister, izvolite.  
 
JURE LEBEN: Hvala za vprašanje, poslanka 

Sukič. 
 Res je, kot ste omenili, sem konec 
oktobra odredil notranji nadzor nad obema 
postopkoma, ki jih v zadevi Petišovci vodi 
Agencija Republike Slovenije za okolje. Z 
notranjim nadzorom sem se želel prepričati, ali 
so bili vsi postopki vodeni strokovno, 
nepristransko in zakonito. Predvsem pa sem se 
želel prepričati, ali nad našimi zaposlenimi ni bil 
vršen nedovoljen pritisk. Kot minister sem 
namreč odgovoren tako za postopke kot za 
varnost in integriteto svojih zaposlenih. Moji 
pomisleki so bili, žal, utemeljeni. Notranji nadzor 
nad obema postopkoma je pokazal, da so bili 
med zaposlenimi na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje, ki je neodvisen organ v 
sestavi Ministrstva za okolje in prostor, vršeni 
neprimerni pritiski. Izkazalo se je, da so lobiji, ki 
so očitno slepo sledili logiki kapitala, ob tem pa 
pozabili na varovanje našega okolja, na našo 
zakonodajo, z različnimi pritiski in ukanami 

skušali vplivati na sicer neodvisen postopek na 
Agenciji Republike Slovenije za okolje. Komisija 
je med drugim ugotovila, da so bila pri postopkih 
kršena načela samostojnosti in neodvisnosti 
organa ter dela uradnih oseb. Komisija je 
posebej izpostavila dejstvo, da se tujcem pritiski 
do slovenskih uradnikov ne zdijo nedopustni in 
nesporni in so jih pripravljeni ponoviti. Komisija v 
zaključni ugotovitvi predlaga analizo ustreznosti 
sedanje ureditve glede upoštevanja best 
available technology ali najboljše primerne 
tehnologije zaključkov pri izdaji 
okoljevarstvenega dovoljenja, strokovnosti 
oziroma usposobljenosti oseb, ki izdelujejo 
dokumentacijo za upravljavce naprav, ter 
postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ter 
na tej osnovi MOP sprejme ustrezne vsebinske 
ukrepe. 
 Ugotovitve komisije so posredovane 
pristojnim organom, tudi vsi pritiski, ki so bili med 
potekom notranjega nadzora storjeni vodstvu 
Ministrstva za okolje in prostor ali zaposlenim, 
so bili naznanjeni pristojnim organom.  
 Naj bom jasen, tudi tukaj v hramu 
demokracije bom kot minister poskrbel za bolj 
učinkovite postopke, ki jezijo gospodarstvo. Z 
nekaterimi notranjimi navodili smo stvari že 
pospešili. Nedopustno sicer je, da nekatera 
podjetja leta čakajo na dovoljenja in soglasja. 
Tudi občine po več let. A grožnje in nezakoniti 
pritiski sodijo na smetišče zgodovine, tukaj pa 
žal kompromis ni možen.  
 Glede obeh konkretnih postopkov pa 
oba veva, da ju ne morem komentirati, ker oba 
potekata na Agenciji Republike Slovenije za 
okolje. ARSO je sicer organ v sestavi MOP, 
vendar kot minister nimam in ne smem vplivati 
na samo vsebino odločitve. Če bi postopke 
komentiral, ne bi bil nič boljše kot tisti, ki vršijo 
neprimerne pritiske. Dovoliti moramo neodvisni 
agenciji, da dokonča svoje delo. Če pa bodo 
organi pregona ugotovili z nekaterimi zaključki, 
da je prišlo do kakšnih drugih nepravilnosti, pa 
lahko kot minister za okolje posegam v končno 
odločitev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate zahtevo za dopolnitev odgovora.  
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Ja, hvala lepa 

minister. 
 Jaz bi samo dopolnila svoje vprašanje.  
 Vsi vemo, kako korporacije, kot je 
Ascent Resources, pristopajo k pridobitvam 
dovoljenj v tako imenovanih banan republikah – 
s korenčkom in palico. Se pravi, na eni strani so 
grožnje in izsiljevanja, ki smo jim bili priča, na 
drugi so tudi pogosto podkupnine. Prve ste 
odkrili, morda obstajajo tudi druge, ki jim morda 
tudi še niste odkrili. Rekli ste, da morate v tem 
primeru zavarovati tudi suverenost Slovenije. 
Kakšna sporočilo daje naša država s tem, da 
ugotovi nepravilnosti v postopkih, da zaradi tega 
dejansko odstopi sam direktor organa, ki te 
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postopke vodi, ki so te postopke sploh začeli, ti 
ljudje pač grozijo, nam javno grozijo, grozijo vam 
kot ministru, pa se postopek dejansko še vedno 
nadaljuje? In to je nekaj, kar se je za vprašati. 
 Naslednja stvar. Na ARSO so ugotovili, 
da v Ascent Resources ozirom Geoenenergu 
nimajo izdelanega rudarskega projekta. 
Sklicujejo se na odločbe iz 50. let prejšnjega 
stoletja, ko je Jugoslavija dala dovoljenja za 
črpanje plina v Petišovcih. Črpanje plina, ne pa 
za fracking. Poleg tega odločbe iz leta 1953 
nimajo ne na Ministrstvu za infrastrukturo ne na 
Geološkem zavodu. Zakon o rudarstvu pa 
zahteva izdelavo rudarskega projekta za 
raziskovanje, pridobitev koncesije za izvedbo in 
sanacije.  
 Nadalje, ARSO je Britancem še leta 
2011 naložil sanacijo obstoječih vrtin, a te očitno 
ni bilo. Izvedli naj bi le interni tehnični pregled. 
Kako torej vse to skupaj ni dovolj, da jim 
dejansko za vedno prepoveste, da sploh še 
karkoli delajo? Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister, izvolite.  
 
JURE LEBEN: Hvala za dodatno vprašanje. 

 Nisem omenil, da so bile podkupnine. 
To morajo ugotoviti organi pregona.  
 Ravno zato, ker moramo zagotoviti 
neodvisne postopke in suverenost Slovenije, so 
se taki pritiski, vsaj kar je meni znano, začeli 
dogajati že maja letos. Jaz sem takoj, ko sem te 
informacije dobil na mizo, odreagiral. To pomeni, 
jaz lahko stvari komentiram od septembra 
naprej. Spet, vse smo predali organom pregona, 
ki bodo zadeve pogledali. Noben ne govori, da 
so to predstavniki Ascent Resources. Organi 
pregona so tisti, ki lahko to pregledajo in na 
koncu potrdijo. Jaz moram zagotoviti nemoteno 
okolje za delo mojih zaposlenih na samem 
ministrstvu in za izvajanje svoje vsebine. 
 Zavedam se dodatnih informacij, ki ste 
mi jih dali. Jaz sem prepričan, da kolegi na 
Agenciji za okolje imajo vse znanje, da bodo 
lahko ugotovili, ali v katerem postopku kaj 
manjka. Ravno zato, ker so postopki v teku, bi 
bilo zelo nekorektno, da bi jaz komentiral samo 
vsebino ali izražal moja stališča. Lahko vam pa 
povem za sigurno, ko bomo šli v spremembo 
Zakona o varstvu okolja, bo prioritetno zdravje 
ljudi, zdravje okolja in pa potem vse ostalo. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednja bo postavila ustno poslansko 
vprašanje Lidija Ivanuša, in sicer ministrici za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri 
Pivec, ki pa je sicer odsotna. 
 Izvolite.  
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Lepo pozdravljeni 

vsi skupaj!  
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano je v letu 2018 objavilo javni razpis za 

podukrep 6.1., in sicer za pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete za leto 2018. V 
omenjenem razpisu so na voljo denarna 
sredstva v skupni višini 15 milijonov evrov. 
Tozadevno področje ureja Uredba o izvajanju 
podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2014–2020, ki v 11. členu 
določa, da znesek podpore znaša 45 tisoč evrov 
na upravičenca. Da je upravičen prejemnik 
omenjenega zneska, mora izpolnjevati veliko 
raznovrstnih pogojev, kot so med drugim takšni, 
da mora postati lastnik kmetijskega 
gospodarstva z medgeneracijskim prenosom ali 
nakupom kmetijskega gospodarstva; če ima 
manj kot 6 hektarjev primerljive kmetijske 
površine, mora imeti najmanj 15 glav velike 
živine in največ 160 istovrstnih živali za vzrejo ali 
najmanj 60 čebeljih družin in največ 200 čebeljih 
družin; k vlogi mora predložiti poslovni načrt za 
obdobje 3 let in tako dalje. V tem času si mora 
prav tako plačevati prispevke za socialno 
varnost. V prilogi k omenjeni uredbi je seznam 
mejnikov in ciljev, kjer je določeno, za kakšen 
namen morajo biti porabljena sredstva. Obseg 
nakazila, katerega prejme mladi kmet na TRR, 
znaša 45 tisoč evrov, višina sredstev, ki mora 
biti potrošena za upravičeno nakazilo 45 tisoč 
evrov, znaša 55 tisoč evrov, saj je v ta znesek 
vključen tudi DDV, ki ga država ne 
subvencionira.  
 Moje vprašanje. Glede na vpisano 
dejansko stanje sprašujem ministrico za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
 Zakaj država vleče ljudi za nos, ko 
najprej obljublja denar in jih s tem nasmoli, saj 
mora kmet, ki ni davčni zavezanec, za znesek 
45 tisoč evrov doplačati svojih 10 tisoč evrov za 
dosego predpisanih ciljev? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Samo še vprašanje, ali želite ustni odgovor na 
naslednji seji ali se zadovoljite s pisnim 
odgovorom.  
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Lahko ustno, 

prosim.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Dobro, 

boste dobili ustni odgovor na naslednji seji.  
 Naslednji bo ministru za okolje in 
prostor Juretu Lebnu postavil vprašanje mag. 
Marko Koprivc  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): 

Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani 
ministri, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!  
 Dejstvo je, da je ureditev stanovanjskih 
pogoje ena od temeljnih človekovih potreb, ki 
ima kot taka mesto tudi v Splošni deklaraciji 
človekovih pravic, kjer je stanovanje opredeljeno 
kot temeljna človekova pravica.  
 Spoštovane in spoštovani, v prejšnji 
državi smo imeli zelo dobro urejen stanovanjski 
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fond. Tako rekoč vsakdo, ki je potreboval 
stanovanje, ga je tudi dobil. Po osamosvojitvi in 
vzpostavitvi samostojne Slovenije temu žal več 
ni bilo tako. Poleg Jazbinškovega zakona, ki je 
bil sprejet v začetku 90. let in je tako rekoč 
celoten stanovanjski fond prodal trenutnim 
najemnikom, in poleg Zakona o denacionalizaciji 
kakšnih bistvenih stvari ni bilo narejenih, razen 
seveda tega, da se je celoten stanovanjski fond 
razprodal, in da je bil prejšnji družbeni 
stanovanjski fond, ki bi moral biti danes 
stanovanjski fond nepremičnih najemnih 
stanovanj, enostavno razprodan in je bilo vse 
skupaj prepuščeno bolj kot ne trgu. V Sloveniji 
res imamo Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, ki pa je žal vsa leta doslej deloval bolj 
kot ne kot neka nepremičninska agencija.  
 Zato me veseli, spoštovani gospod 
minister, da je v koalicijski pogodbi trenutne 
aktualne Vlade zapisano, da se bo prav 
področju neprofitnih najemnih stanovanj 
posvečalo večjo pozornost kot doslej. Da sem 
konkretnejši, med drugim je v koalicijski pogodbi 
zapisano, da se bo posebno skrb namenilo 
zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj za 
mlade in da se bo sredstva namenjena za 
stanovanjsko politiko dvignilo na 0,4 % BDP. 
Namreč doslej so bila ta sredstva mnogo mnogo 
nižja, 0,04 %, kar je mnogo pod povprečjem v 
Evropski uniji.  
 Zanima me:  
 Ali ste se priprave ukrepov na 
ministrstvu že lotili? 
 Kakšna je konkretna časovnica pri 
pripravi teh ukrepov?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister, izvolite.  
 
JURE LEBEN: Hvala lepa za vaše vprašanje, 

poslanec Koprivc.  
 Še kako se zavedam izziva 
stanovanjske problematike v Sloveniji, zato sem 
za to temo tudi že na mojem zaslišanju porabil 
kar nekaj vsebine. Tako kot ste že ugotovili, 
naša koalicija se je v koalicijski pogodbi 
zavezala, da bomo bolj drzni, da bomo skupaj 
spisali novo stanovanjsko politiko. To sem tudi 
že v teh nekaj mesecih začel komunicirati z 
deležniki. Na ministrstvu smo resno zagrizli v to 
kislo jabolko in pospešeno delamo na realizaciji 
obljub same koalicijske pogodbe.  
 Trenutno na Ministrstvu za okolje in 
prostor potekajo priprave na nov stanovanjski 
zakon, shema za mlade, projekt Sobivamo za 
starejše, pilotni projekt za deložirane družine in 
posameznike, projekt uvedbe javne najemniške 
službe ter projekt stanovanjskih zadrug. V 
koalicijski pogodbi, kot ugotavljate, po kateri se 
predvideva bolj aktivna vloga Stanovanjskega 
sklada, s tem moram reči, da se absolutno 
strinjam. Strategija ministrstva je, da 
Stanovanjski sklad postane glavni akter 
stanovanjske politike in da se ob tem usmeri 

izključno v zagotavljanje javnih najemnih 
stanovanj. Stanovanjski sklad je že začel s 
projekti gradnje najemnih stanovanj in bo do leta 
2020 zagotovil okoli tisoč 300 stanovanj. V 
Ljubljani se gradi soseska Novo Brdo z okvirno 
500 stanovanji, gradila se bo soseska v Kranju 
in soseska v Mariboru. Prednostne skupine pri 
najemu teh stanovanj bodo mladi in mlade 
družine, kot smo si zapisali v koalicijski pogodbi. 
Fond teh stanovanj bo možno tudi na začetku 
najemati in dolgoročno odkupiti. Pojasnjujem še, 
da je Vlada že odobrila možnost zadolžitve 
Stanovanjskega sklada za 50 milijonov evrov pri 
Razvojni banki Sveta Evrope. Poleg tega 
Stanovanjski sklad že pripravlja pilotni projekt za 
stanovanjsko skupnost za mlade Gerbičeva, kjer 
je predvideni 109 stanovanj in bodo predvidoma 
v letu 2020 tudi vseljiva. Stanovanja se bodo 
oddajala pod ugodnimi pogoji za mlade. 
Stanovanjski sklad bo tako prišel do številke 2 
tisoč 500 najemnih stanovanj do leta 2020. 
Primarno bodo prednost pri najemu imeli mladi 
in mlade družine, saj je naš primarni cilj, da 
mladi najdejo svoj dom v Sloveniji. 
 Na ministrstvu pripravljamo tudi nov 
stanovanjski zakon, o katerem se je zadnjih 
nekaj tednov veliko pisalo. Pripravljen osnutek 
prejšnje vlade smo zavrgli, saj si želim, da novo 
stanovanjsko politiko prvič pišemo skupaj, 
skupaj z lokalno skupnostjo, strokovnjaki in 
drugimi deležniki. Tako kot pri nujnem 
interventnem zakonu, kjer je bilo sodelovanje z 
deležniki odlično. Že sedaj vse vabim k aktivni 
udeležbi pri pripravi samega stanovanjskega 
zakona. Moj cilj ni zakon, ki bi si ga kdorkoli 
lastil, ampak zakon, katerega realizacija bo v 
interesu vseh nas. Samo na ta način bomo 
lahko uredili stanovanjske razmere, predvsem 
mladim in mladim družinam. Pričakujem, da bo 
zakon sprejet prihodnje leto in da bo naslovil tri 
največje, trenutno evidentirane težave. Prva 
težava je pomanjkanje motivacije za državo in 
občino, da razvije javni stanovanjski fond, ker 
niso zagotovljene stroškovne najemnine, ki bi 
omogočale vzdrževanje in razvoj fonda. Drugič, 
zaradi pomanjkanja transparentnosti številna 
stanovanja zasedajo tista, ki jim to ne pripada. 
Hkrati pa sedanji sistem predstavlja prikrite 
socialne transferje. In tretjič, vrniti pravico 
etažnim lastnikom. Omenjene težave rešujejo 
kombinacija stroškovne najemnine in 
stanovanjskega dodatka. Kar bo omogočilo 
ustrezno plačilo za združevanje in razvoj 
javnega stanovanjskega fonda. Hkrati pa bi 
omogočilo transparenten in pošten sistem 
socialnih transferjev, na tem področju 
sodelovanje vseh deležnikov ter da damo tudi 
nazaj pravico lastniku.  
Če zaključim, na ministrstvu pospešeno delamo 
na realizaciji vsebine koalicijske pogodbe in 
veliko bo v letu 2019 tudi narejeno. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 
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 Poslanec mag. Andrej Šircelj bo 
postavil ustno poslansko vprašanje ministru za 
finance dr. Andreju Bertonclju.  
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani podpredsednik. Minister, kolegi 
in kolegice! 
 Pred tremi, štirimi leti je Slovenija 
spremenila ustavo, in sicer je v ustavo zapisala 
tako imenovano fiskalno pravilo oziroma zlato 
fiskalno pravilo, na podlagi katerega velja v 
javnih financah, da naj odhodki ne bi presegali 
prihodkov, če tako rečem, v vseh javnih 
blagajnah, to pomeni tako za državni proračun, 
občinske proračune, zdravstveno blagajno, 
pokojninsko blagajno in tako naprej. V okviru 
tega določila ustave, ki je nek varuh številnosti 
javnih financ, je bil kasneje sprejet tudi zakon, ki 
je to fiskalno pravilo operacionaliziral. Zaradi 
tega je pred vsakim proračunskim letom, pred 
vsakim letom, ko se dejansko v Državnem zboru 
predstavijo javne finance, stabilnost javnih 
financ in tudi seveda, ko se predstavi tudi neka 
razvojna politika države, socialna politika države, 
še kako aktualno vprašanje, ali bodo javne 
finance v skladu s fiskalnim pravilom, ne samo z 
zornega kota računovodstva, da tako rečem, ne 
samo z zornega kota financ, ampak tudi razvoja 
in stabilnosti države. Številne mednarodne 
organizacije nas danes opozarjajo na to, da se 
gospodarska rast ohlaja. Posebej pa nas 
opozarja tudi Mednarodni denarni sklad, da je še 
nekaj časa za reforme, da je še nekaj časa za 
spremembe. Tudi jaz se tukaj strinjam, da so 
boljše besede spremembe zakonodaje, zato, da 
bo ta zakonodaja bolj stabilna tudi na področju, 
če želite, pokojninskega zavarovanja. Da so 
potrebne spremembe na področju zdravstvene 
zakonodaje in tako naprej. Opozarja nas tudi 
Evropska komisija, da imamo velik strukturni 
primanjkljaj, prevelik strukturni primanjkljaj in da 
je tukaj treba nekaj narediti. Tudi to je povezano 
s spremembami neke druge zakonodaje.  
 Spoštovani minister za finance: 
 Ali bodo dokumenti s področja javnih 
financ v skladu s fiskalnim pravilom?  
 Tukaj vas sprašujem za leto 2019 in 
seveda tudi za srednjeročno obdobje, ki ga 
omenja Zakon o finančnem pravilu? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

poslanec, hvala lepa za vprašanje. 
 Danes zjutraj je potekala seja Odbora 
za finance, kjer smo se pogovarjali ravno o tem 
vprašanju. Ministrstvo za finance je pripravilo in 
Vlada je tudi potrdila tale okvir in danes je bil 
obravnavan na odboru in bo po vsej verjetnosti 
še ta teden obravnavan tudi v Državnem zboru. 
Gre za izredno pomemben proračunski akt in 
veseli me, da ga je Odbor za finance potrdil z 9 
glasovi za in nobenim glasom proti. S tem 

okvirjem za pripravo proračunov, je Vlada 
pripravila dokument, s katerim je določila ciljni 
saldo in zgornje meje, maksimalne zgornje meje 
predvidenih odhodkov za Sektor država kot 
celoto, t. i. S13 sektor kot tudi ciljni saldo 
oziroma zgornje meje dovoljenih odhodkov za 
vse štiri blagajne javnega financiranja. In sicer 
smo določili ciljni saldo in zgornjo mejo 
odhodkov za državni proračun, seveda kot 
najpomembnejšo blagajno na nivoju 10,16 
milijarde evrov. V tem delu me veseli, da je ciljni 
saldo 0,3 odstoten presežek v odnosu na bruto 
domači proizvod, torej v tem delu govorimo o 
presežkov prihodkov nad odhodki. Kot ste 
pravilno rekli, moramo zelo skrbno obravnavati 
ta del, da v nobenem primeru odhodki ne 
presežejo prihodkov. Še enkrat, Vlada je 
pripravila dokument, v katerem so prihodki v 
državnem proračunu višji, kot so načrtovani 
odhodki. Ravno tako je na nivoju občinskih 
blagajn predviden ciljni saldo v pozitivnem 0,1 
odstotnem presežku nad odhodki in seveda ob 
izravnani zdravstveni in pokojninski blagajni 
znaša ciljni saldo za Sektor država 0,4 odstotka 
v odnosu na bruto domači proizvod. 
 Mene posebej veseli, da je ta naša hiša 
trdna po dolgih letih primanjkljajev. Od leta 2008 
do pravzaprav leta 2016 smo prvič zabeležili 
minimalni proračunski presežek v letu 2017, 
izkazujemo ga v letošnjem letu. Vlada v 
rebalansu proračuna načrtuje presežek. Še 
enkrat poudarjam presežek kot eno izmed zavez 
in kot eno izmed najpomembnejših komponent 
aspektov pri pripravljanju rebalansa proračuna. 
 Na drugi strani se je Vlada zavezala, da 
bo zmanjševala javni dolg. V Evropski skupnosti 
je ravno vedno večji poudarek na javnem dolgu, 
zmanjševanju javnega dolga, da sem bolj 
natančen. Slovenija je v tem delu med 
uspešnejšimi državami, boljša od nas je v okviru 
evrskih držav le Irska. Slovenija bo iz 
predvidenih 70 odstotkov javnega dolga v 
odnosu na BDP to ciljno zmanjšala v letu 2019 
na 66,6 odstotkov. In kot rečeno, je med 
uspešnejšimi oziroma kar najbolj uspešnimi 
državami v tem delu. V strukturnem saldu v tem 
primanjkljaju je potrebno, da ga dosežemo, 
izvesti določene reforme, tega se vsi zavedamo. 
Vendar v tem delu je treba te reforme peljati 
tako, da ne bodo šle, prvič, na škodo 
gospodarske rasti in v drugem delu socialnih 
kategorij.  
 Mene vseli, da je letošnji predlog 
rebalansa v tem delu tak, da bomo del te 
gospodarske rasti iz preteklosti namenili za te 
ranljive socialne kategorije. To smo storili. Na 
drugi strani smo pa bili uspešni in smo uspešni v 
tem, da zagotavljamo proračunski presežek. 
Torej smo ena izmed redkih držav v okviru 
Evropske skupnosti, ki bomo uspeli … / izklop 
mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Žete postaviti zahtevo za dopolnitev 
odgovora?  
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 Andrej Šircelj, izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, podpredsednik. 
 Spoštovani minister, vi ste nam 
povedali zdaj nekaj podatkov o tem, vendar ta 
zakon o fiskalnem pravilu je tudi določil fiskalni 
svet. In fiskalni svet je tisti varuh stabilnosti 
javnih financ. In glede tega odloka, o katerih 
smo danes govorili na Odboru za finance, je 
Fiskalni svet dal mnenje, ta odlok dejansko 
določa okvirje bodičih javnih financ za leto 2019. 
In glejte, to mnenje je zelo zaskrbljujoče. In sicer 
pravi, da ta odlok, s katerim je določena fiskalna 
politika za leto 2019 ne zagotavlja ustrezne 
podlage za vzdržnost javnih financ na srednji 
rok, se pravi še za 2019, 2020, 2021, 2022. 
Napovedana gibanja v tem odloku nakazuje 
oddaljevanje od doseganja srednjeročne 
vzdržnosti javnih financ. Izjemo pri izpolnjevanju 
veljavnih pravil predstavlja pričakovano, sicer 
pretežno ciklično znižanja deleža dolga v BDP, 
se pravi edino, pa še to pravijo, da je ciklično. 
Fiskalni svet pravi, da bi morali biti v letu 2019 
za okoli 270 milijonov evrov nižji odhodki ozirom 
za 1 odstotek bruto družbenega proizvoda. 
Pristop h konsolidaciji javnih financ ni bil 
vzdržen, saj se ob prenehanju veljavnosti 
preostalih varčevalnih ukrepov in z 
javnofinančnimi posledicami že sprejetih ukrepih 
v letu 2019 nakazuje poslabšanje strukturnega 
salda. Skratka, neto izdatki so rasli hitreje od 
dolgoročnega potencialnega proizvoda oziroma 
družbenega proizvoda.  
 Minister za finance, vse te zadeve, ki 
ste jih povedali, nekako ne držijo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Mogoče najprej v 

pojasnitev. Mi smo pripravili ta okvir za leto 
2019. In smo jasno napovedali in tudi obrazložili 
na odboru, da bomo na osnovi pomladanske 
ocene Umarja pripravili nadaljnji triletni okvir za 
celotno srednjeročno obdobje. Bistveno pri tem 
je, da poudarim, da imamo uravnotežen 
proračun, da Slovenija nadaljuje z nadaljnjo 
javnofinančno konsolidacijo. Mogoče se premalo 
zavedamo in bi tokrat še enkrat poudaril, imamo 
proračunski presežek, zelo redko smo ga imeli in 
veseli me, da ga imamo v letu 2018, je 
načrtovan za leto 2019 in je načrtovan za leto 
2020. Pri pripravi predloga rebalansa 2019, 
danes smo sprejeli ta okvir, nadaljujemo z 
razredom in seveda na 3. proračunski seji, ko 
bomo sprejeli predlog rebalansa, bo ta prišel tudi 
v obravnavo v Državni zbor, smo predvsem 
pazili na dvoje, da je vzdržen, da izkazujemo 
presežek in da na eni strani pravilno nagovorimo 
socialne kategorije. V tem letošnjem predlogu 
smo uredili kar nekaj socialnih kategorij. 
Proračun za leto 2019 je socialno naravnan, 
vendar uravnotežen proračun, še enkrat 
poudarjam, s finančnim presežkom. Kjer se z 

fiskalnim svetom ne strinjamo, je, da mi 
izkazujemo 0,4 odstotni presežek v odnosu na 
bruto domači proizvod, Fiskalni svet pa meni, da 
bi ta moral biti višji, en odstotek. Teh 270 
milijonov evrov razlike je ključno vprašanje, ali 
bomo to namenili za slabše čase v prihodnosti in 
dali vse za slabše čase v prihodnosti ali pa 
bomo tudi v današnjem času po dolgih letih krize 
nekaj namenili za te socialne kategorije. Nihče ni 
tej kategoriji nasprotoval, tudi vi niste. Vsi se 
zavedamo, da moramo te socialne kategorije 
naslovit. 
 Bi pa še enkrat poudaril, da smo 
poiskali pa tu ustrezno ravnovesje in da 
izkazujemo presežek in da izkazujemo 
zmanjševanje dolga. V Evropski uniji se ta hip 
soočamo z večjim problemom pri nekaterih 
državah, ki izkazujejo računski primanjkljaj in ki 
povečuje zadolževanje. Tu je Slovenija naredila 
velik korak naprej, imamo presežek in 
zmanjšujemo javni dolg. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate zahtevo za postopkovni predlog, 
izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani podpredsednik. 
 Predlagam, da glede na neusklajenost 
okvirja za pripravo proračuna in seveda s tem 
tudi proračunskih dokumentov s Fiskalnim 
svetom v Državnem zboru opravimo o odgovoru 
ministra javno razpravo, da to nekako 
uskladimo. Prvič, zaradi tega, ker mislim, da je 
Fiskalni svet tisti organ, ki je v tem pogledu s 
strokovnega zornega kota, zornega kota 
samega Zakona o fiskalnem pravilu, ustavne 
kategorije fiskalnega pravila, tisti, ki ga je 
enostavno treba upoštevat. Jaz vem, da mnenje 
ni obvezno, tega Fiskalnega sveta, mnenje, da 
se upošteva, da ga Vlada upošteva, ni obvezno, 
vendar kakorkoli že, stabilne javne finance 
zagotavljajo tudi stabilnost gospodarjenja, 
stabilnost razvoja družbe tudi na srednji in dolgi 
rok. 
Zaradi tega seveda predlagam, da se ta javna 
razprava opravi v času sprejemanja proračuna 
oziroma najbolje bi bilo, preden se dejansko 
proračun tudi sprejme, da se ugotovi, kaj 
dejansko je, da tukaj Vlada in Fiskalni svet nista 
usklajena. Ja, vsi se strinjamo s tem, da je treba 
seveda dati socialnim kategorijam več denarja. 
Vendar vsi tudi vemo, da to, da se je dalo več za 
socialo, ne pomeni, da moramo imeti zaradi tega 
neusklajene okvirje za proračune z Fiskalnim 
svetom. Navsezadnje, tukaj je zelo lahko vzeti 
nekje drugje. Ali je mogoče, morda danes 
nekoliko že prepozno, prodati državno lastnino 
za več denarja? Tudi to bi se lahko zgodilo. Zdaj 
te socialne kategorije ne smejo biti razlog 
oziroma vzrok za to, da imamo premalo denarja 
oziroma premajhen presežek proračuna v tem 
pogledu in seveda premajhno rezervo tudi za 
prihodnja leta. Jaz mislim, da se s tem 
enostavno ne moremo zadovoljit. Proračuna je 
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nekaj čez 10 milijard. In zdaj zaradi tega, če smo 
dali sociali nekaj več, to ne pomeni, da moramo 
zaradi tega na drugi strani imeti nestabilne javne 
finance. Če pogledate podatke Ministrstva za 
finance oziroma Vlade, koliko so se prihodki 
povečevali v zadnjih letih od leta 2014 naprej, 
potem lahko ugotovite, da tukaj gre za več kot 
milijardo in pol. In ta denar, nekaj tega denarja je 
šlo za socialo. 
Zaradi tega jaz predlagam, da se razprava 
opravi in da se seveda te zadeve uskladijo. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj. 
 Poslanec Gregor Židan bo postavil 
poslansko vprašanje ministru za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jerneju Pikalu. 
 Izvolite. 
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. 
 Gospod minister, leta 2014, konec 
predprejšnjega mandata je bil na pobudo 
poslank in poslancev sprejet Zakon o 
premostitvenem zavarovanju poklicnih 
športnikov, ki je zasledoval plemenite cilje. To se 
strinjamo. Ko ste takrat sprejemali ta zakon, ste 
bili pač prvič minister in ste zaradi sistemskih 
nedodelanosti, nejasnosti in pomanjkljivosti 
temu zakonu nasprotovali. V prejšnjem mandatu 
leta 2015 je bil sprejet nov zakon o 
premostitvenem zavarovanju poklicnih in 
vrhunskih športnikov, ki je te nedodelanosti 
odpravil, vsebino zakona pa umestil v pravni red 
ter s tem sploh omogočil njegovo izvajanje. S 
tem zakonom je prišlo tudi do ustanovitve 
Sklada premostitvenega zavarovanja, ki ga 
upravlja KAD. Zaradi številnih težav, ki so se 
pokazale vse od sprejema prvotnega zakona 
2014, veljavni zakon določa, da se likvidacija 
tega sklada izvede, če je število članov oziroma 
športnikov manjše od 200 oziroma da so 
vložena sredstva manjša od 100 tisoč evrov. 
Postopek likvidacije začne in vodi upravljavec 
sklada, stroške likvidacije pa nosi Sindikat 
športnikov Slovenije. Kaj je najbolj pomembno v 
tej stvari? Glede na to, da bi se s 43. členom 
veljavnega zakona moralo ugotavljati do 30. 
junija 2018, ali likvidacija ali zaživitev tega 
sklada. Konec prejšnjega mandata je skupina 
poslank in poslancev ponovno predlagala novelo 
tega zakona, s katero bi se rok za izvedbo 
podaljšal do 31. 12. 2019, kar jasno kaže na to, 
da pogoja 200 članov oziroma 100 tisoč evrov 
čiste vrednosti sredstev nista bila dosežena.  
 V zvezi s tem vas sprašujem:  
 Kakšno je vaše stališče do omenjene 
likvidacije sklada? 
 Koliko članov ima sklad? 
 Kakšna je čista vrednost sredstev? 
 Kako daleč je likvidacija, kateri postopki 
so bili že izvedeni? 

 Kakšne načrte imate s tem v prihodnje, 
glede na to, da se po zaključku likvidacije glede 
na določbe veljavnega zakona nov premostitveni 
sklad ne more oblikovati? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister, izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. 
 Kar se tiče vašega vprašanja, bom 
najprej rekel, da mi je žal. Žal mi je, da sem imel 
prav, in sicer leta 2014 tisti zakon, ki smo ga z 
veliko muko spravljali skozi pa je tudi 
Zakonodajno-pravna služba tega Državnega 
zbora imela ogromno pripomb, ampak je na 
koncu nekako le šel skozi, seveda nikoli ni 
zaživel. Tudi s popravki, ki so se zgodili v letu 
2015, na žalost ne. Govorim pa na žalost temu 
Državnemu zboru zaradi tega, zato ker seveda 
zakon ima plemenit namen. O tem, da je namen 
pravi, ni nobenega dvoma, ampak na žalost 
zakon tudi po popravkih iz leta 2015 ni zaživel. 
Tisto, kar omenjate, da je bilo na koncu 
prejšnjega mandata, seveda nikoli ni bilo 
pripeljano v fazo veljavnosti zakona, zaradi tega 
ta zakon tudi nikoli zares ni začel veljati. In temu 
so seveda sledila dejanja, kajti Kapitalska 
družba ne more drugače, kot pa da deluje po 
zakonu. Ker ta sklad o premostitvenem 
zavarovanju športnikov 30. 6. letošnjega leta ni 
imel vpisanega nobenega člana, in tu 
odgovarjam na vaše vprašanje, niti ni imel 
nobenih sredstev, tak je moj podatek, je 
kapitalska družba 3. julija sporočila registru, da 
bo seveda začela z likvidacijo tega sklada. Ko 
sem jaz nastopil mandat, so se pri meni najavili 
predsednik uprave Kapitalske družbe, v katerem 
me je pač samo obvestil, da potekajo postopki 
za likvidacijo tega sklada. Kot rečeno, na žalost 
ni zaživel. Pustimo, ali je to iz nekih čisto 
zakonskih razlogov ali je pa to seveda zaradi 
tega, ker dejansko ni zanimanja ali pa naj ne bi 
bilo zanimanja, nekateri tudi govorijo, ni 
enakomerno za vse panoge zanimanja za 
tovrstni tip prehodnega zavarovanja športnikov, 
ampak kakorkoli. Zadeva ni zaživela in zaradi 
tega je tudi ta sklad šel v likvidacijo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec bo postavil zahtevo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Hvala lepa za 

odgovor.  
 Tudi meni je izredno žal, da ta sklad ni 
zaživel. Jaz bi samo mogoče poudaril, da v času 
osnovne šole in srednje šole ministrstvo skrbi za 
športnike s tem, da jim omogoča status 
športnika. Ko dosežejo športniki nek vrhunec, za 
njih skrbijo v klubih in teh organizacijah, ki so 
okoli kluba. Sprašujem se, kaj narediti potem po 
karieri, ko so si prepuščeni in se pozablja, kaj so 
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naredili za Slovenijo. Moj osebni pogled je ta, da 
sem imel srečo, da sem v času, ko sem postajal 
profesionalni športnik, imel možnost še zraven 
delati in dodatno videti oziroma slutiti, kaj se mi 
lahko zgodi po karieri. Marsikakšen od 
športnikov te možnosti nima, ker je nekako 
zaveden.  
 Zato bi jaz mogoče postavil samo eno 
dodatno vprašanje: 
 Ali je kakšna možnost, da se v času 
aktivne kariere uvedejo kakšna izobraževanja v 
tej smeri, da bi te športnike ozaveščali oziroma 
pripravljali na to pot, ki jih čaka po končani 
karieri?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Minister, izvolite.  
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa.  

 Točno to je naše razmišljanje. Vsi 
projekti, kar nekaj jih je, ki jim po domače 
rečemo, projekti druge kariere, gredo točno v 
smeri tega, da športniki po končani karieri lahko 
začnejo s tako imenovano drugo kariero, da so 
torej do takrat ali že izobraženi ali imajo vsaj 
nastavke za to, da bi lahko se izobrazili po 
končani karieri, ko nimajo več toliko aktivnih 
športnih obveznosti, zato da bi seveda lahko vsa 
ostala leta aktivnega življenja, ki jih pa še veliko 
pred njimi, delali in s svojimi izkušnjami, imajo 
pa veliko izkušenj in imajo veliko zelo pozitivnih 
vrednot, ki so dobrodošle za to družbo, da bi 
lahko prispevali k tej družbi. Načeloma jih 
nekako lahko razdelimo v dva tipa. Tisti del 
ukrepov, ki jih izvajamo za časa kariere, to so ali 
prilagoditev izobraževalnih pogojev ali dodatne 
možnosti za izobraževalne pogoje, tudi to, da 
vrhunske športnike zaposlujemo v javni upravi in 
tako naprej, da si tudi določene delovne izkušnje 
pridobijo. In na drugi strani tisti ukrepi, ki so po 
karieri, to pa bi, recimo, tudi ta premostitveni 
sklad, ampak vidimo, da ni zaživel, po karieri je 
seveda tudi možnost še izobraževanje in ena 
cela vrsta drugih stvari. 
 Ampak jaz mislim, da je še nekaj 
pomembno. Pomembno je tudi to, da vemo, da 
je treba zaradi dobrobiti, ki jo ima šport za 
družbo, jaz mislim na zadevo pogledati celostno 
in mogoče tudi v smislu večjih sistemskih 
ukrepov, kot je vprašanje vlaganja v šport, 
davčnih olajšav ali davčnih olajšav pri 
zaposlovanju športnikov itn., v smislu aktivne 
politike zaposlovanja, da bi take sistemske 
ukrepe uvedli, ki bi bili neki limitirani sistemski 
ukrepi, vse z namenom, da se iz aktivne kariere 
čim prej preide v aktivno delovno kariero in v tej 
delovni karieri oziroma v tako imenovani drugi 
karieri potem so športniki ravno tako uspešni, 
kot so bili v svoji prvi, to je športni karieri. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Franci Kepa bo postavil ustno 
poslansko vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek. Izvolite.  

FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Lep pozdrav ministrici in ostalim 
ministrom, lep pozdrav tudi vsem ostalim 
prisotnim!  
 Deset let je po uvedbi vinjete za 
uporabo avtocest za osebna vozila, je Dars le 
začel odstranjevati cestninske postaje, zaradi 
katerih so predvsem ob prometnih konicah in v 
turistični sezoni na najbolj obremenjenih delih 
avtocestnega omrežja nastale dolge kolone 
vozil. Večina odstranitvenih del na cestninskih 
postajal je bila opravljena na primorski avtocesti 
in na gorenjskem delu avtoceste z odstranitvijo 
cestninskih postaj. Na štajerski – Vransko, 
Tepanje, Slovenske Konjice – in na dolenjski – 
Krško, Dob – se še niso začela ocenitvena dela. 
To je prepuščeno za naslednje leto in za leto 
2020. Za te projekte so bili izvedeni razpisi in so 
bile tudi pritožbe.  
 Ali so te pritožbe že vse rešene?  
 Kdaj se bodo začela dela ocenitve na 
teh cestninskih postajal? Objava razpisov za 
rušitve in preureditev preostalih cestninskih 
postaj, šest čelnih in dvanajst stranskih, je bilo 
načrtovano v letošnji jeseni, dela pa naj bi se 
izvajala prihodnje leto.  
 Ali so razpisi zaključeni brez pritožb?  
 Kdaj se bodo začela dela še na teh 
zadnjih?  
 Kdaj lahko državljani pričakujemo prosti 
pretok prometa po avtocestah po celi Sloveniji, 
ker se prav pri teh postajah še dodatno gosti in 
ustavlja promet? 
 Z odstranitvijo cestninskih postaj se bo 
zelo povečala tudi varnost na naših avtocestah.  
 Koliko bodo te preostale odstranitve še 
stale?  
 Zakaj se ni razpise delalo tudi za 
manjše izvajalce in bi se s tem omogočilo 
cenejše in hitrejše izvajanje?  
 Hvala za odgovore.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Ministrica, izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala.  

 Tako, kot je v bistvu poslanec že 
povedal, je družba Dars kot upravljavec 
slovenskega omrežja avtocest in hitrih cest v 
letu 2018 že uspešno izvedla rušitev in 
preureditev območij trinajstih cestninskih postaj. 
Še dodatnih pet cestninskih postaj je bilo 
vključenih v javno naročilo, ki pa zaradi pritožbe 
na Državno revizijsko komisijo ni bilo 
pravnomočno zaključeno in zato posledično ni 
bilo mogoče podpisati pogodb z izvajalci in 
izvesti gradbenih del. Trenutno je tako v okviru 
družbe Dars še vedno v teku razpis za 
preureditev petih cestninskih postaj. Vzporedno 
z navedenim pa je v objavi tudi razpis za vseh 
preostalih šestnajst cestninskih postaj. Se pravi, 
21 je še cestninskih postaj, ki jih je treba porušiti. 
Po Darsovem planu naj bi bile tako rekoč vse v 
večjem delu porušene predvidoma v letu 2019, 
nekaj manjših del oziroma obseg del naj bi ostal 
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še za prve mesece leta 2020. Se pravi, v 
začetku leta 2020 bo naš avtocestni križ 
prevozen brez cestninskih postaj.  
 Kar pa se tiče stroškov. Teh številk na 
žalost nimam s seboj, ker tudi v napovedi 
poslanskega vprašanja tega niste povedali. Vam 
bom pa te številke zagotovila naknadno.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo postavil vprašanje gospod 
Aleksander Reberšek, in sicer ministrici za 
pravosodje Andreji Katič.  
 Izvolite, poslanec.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica!  
 Primerjava na evropski ravni v letu 
2018 razkriva, da je Slovenija glede zaupanja v 
sodnike na samem dnu. Je pa glede višine 
sredstev, ki jih nameni za sodstvo, v samem 
vrhu. Če pogledamo samo sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice, je bilo zoper 
Slovenijo doslej izdanih 353 sodb, od tega je bila 
kar v 329 primerih ugotovljena kršitev človekovih 
pravic. Ustavno sodišče Republike Slovenije pa 
je samo v preteklem letu ugotovilo 82 kršitev 
človekovih pravic. Da je naše sodstvo 
neučinkovito, povedo številni primeri, ki kažejo 
na to, da se zakoni sploh ne izvajajo ali se 
izvajajo zelo slabo. Če pogledamo Zakon o 
odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ne 
glede na to, da je Ustavno sodišče letos julija 
razveljavilo del zakona, ki določa retroaktivnost 
za primere, ko se je predkazenski ali kazenski 
postopek začel pred uveljavitvijo zakona 
oziroma po 1. 1. 1990, vidimo njegovo 
neučinkovito izvajanje. Po sedmih letih 
veljavnosti tega zakona je bilo namreč 
odvzetega izredno malo tega premoženja. In 
čeprav številne afere, ki so prišle na dan, kažejo, 
da je stanje alarmantno in da je državno 
premoženje protipravno oškodovano, pri nas ni 
zaznati izboljšav. Medtem pa evropske države, 
kot so Srbija, Irska, Italija, brez večjih problemov 
v velikem obsegu zasežejo nezakonito 
pridobljeno premoženje. Sprašujem se, kaj je v 
naši državi drugače. So za neučinkovitost krivi 
slabi zakoni ali le pomanjkanje prave volje? 
Lahko govorimo o poštenem in pravičnem 
sojenju, če niti absurdno sporočilo Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije, da bo spoštovalo 
le prepričljive sodbe Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ne dobi epiloga? Epilog pa 
dobi primer, ko povprečen državljan ukrade 
pašteto, in je kaznovan za najmanjši prekršek. 
Zato so slovenski davkoplačevalci opravičeno 
jezni, ko s svojimi davki krpajo milijardne luknje, 
ki so jih v proračunu izkopale neodgovorne 
osebe v bankah. Slovenski pravosodni sistem, 
žal, teh oseb ni sposoben obravnavati tako, da 
bi o njih izrekel obsodilno ali oprostilno sodbo. 
Pogosto se zdi, da je izid na sodišču bolj 
odvisen od moči in vpliva kot od pravil in 
zakona. Ustava Republike Slovenije v 14. členu 

vsem državljanom zagotavlja enakost pred 
zakonom. Po zakonu smo torej vsi enaki. Žal 
vidimo, da še zdaleč ni tako.  
 Zato vas, spoštovana ministrica, 
sprašujem: 
 Kaj boste storili, da bo slovensko 
sodstvo bolj učinkovito?   
 Razmišljate o individualni odgovornosti 
sodnikov in tožilcev?  
 Za vaše odgovore se vam vnaprej 
zahvaljujem.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
Gospa ministrica, imate besedo za odgovor.  
 
ANDREJA KATIČ: Spoštovana 

podpredsednica, spoštovani gospod poslanec, 
lep pozdrav vsem skupaj! 
 Podobna vprašanja so bila v Državnem 
zboru v preteklosti že večkrat postavljena. 
Najprej bi se dotaknila tega, kar se tiče zaupanja 
v institucije. Menim sama, kar sem že tudi v 
preteklosti izpostavila, da pavšalne navedbe o 
neizvajanju zakonov, sploh vidnih predstavnikov, 
tudi zakonodajne veje oblasti, še bolj slabijo 
zaupanje državljank in državljanov v sodstvo. 
Najslabše mnenje, kot nam je znano, imajo 
državljanke in državljani tako ali tako o 
parlamentu. Žal pa tudi o sodstvu ni dobro. 
Zanimivo pa je, da tisti, ki se neposredno 
soočajo s sodstvom, se pravi, ki obravnavajo 
kakšno njihovo zadevo, imajo boljše mnenje, 
boljše ocenjujejo delo sodstva kot pa tisti, ki se s 
tem niso sami osebno srečali.  
 Glede vaših navedb. Najprej bi 
odgovorila na vprašanje glede individualne 
odgovornosti. Kazenski zakonik že več let 
vsebuje določbo o protizakonitem, pristranskem 
in krivičnem sojenju. 288. člen predpisuje, da se 
sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali 
izrekanju sodne odločbe zavestno krši zakon ali 
izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval 
ali ji neupravičeno dal prednost, se kaznuje z 
zaporom do treh let. Enako se kaznujejo tudi 
sodniki, ki s tem namenom upre sodno odločbo 
na dejstva, za katera ve, da ne obstojijo, ali se 
krivo podtikajo z lažmi in nedovoljenimi dokazi.  
 Spomnila bi vas mogoče tudi na to, da 
je lansko leto – se pravi, slabo leto nazaj – začel 
veljati nov zakon o Sodnem svetu. Sodni svet 
tako varuje samostojnost in neodvisnost sodne 
veje oblasti, dobil pa je tudi pomembno vlogo, 
da skrbi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč 
in sodnikov in javnega ugleda sodstva. Naj 
glede tega nanizam nekatere pristojnosti 
Sodnega sveta v zvezi z disciplinskimi postopki. 
Sodni svet tako imenuje disciplinske organe, 
podaja pobude za uvedbo disciplinskega 
postopka zoper sodnika, izvršuje pa tudi 
disciplinske sankcije zoper sodnika, če mu je 
bila po zakonu, ki ureja sodniško službo, 
izrečena disciplinska sankcija ustavitve 
napredovanja, znižanja plače ali pa premestitve 
na drugo sodišče.  
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Omenila bi tudi pomembno vlogo Komisije za 
etiko in integriteto, tudi v letu 2016 komentar 
Kodeksa sodniške etike. Načela kodeksa 
zavezujejo vse sodnike pri opravljanju njihove 
sodniške službe in izven nje.  
Omenili ste, da imamo – ali imamo slabe 
zakone. Prav primer Zakona o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora, je eden izmed 
takšnim primerov, ko je stroka takrat opozarjala 
Državni zbor na pomanjkljivosti prav v zvezi z 
določilom, ki ga je Ustavno sodišče letos junija 
razveljavilo. Kaj lahko, če lahko sploh kaj 
naredimo za čas pred uveljavitvijo, še nismo 
dorekli.  
 Omenili ste sodbe ESČP. Slovenija 
spoštuje odločitve Evropskega sodišča za 
človekove pravice. Prejšnji teden ste tu v 
parlamentu obravnavali tudi spremembe 
zakonodaje glede izbrisanih in tudi sama bi 
podala nekaj številk. V obdobju od leta 1993 do 
2017 je bilo vloženih 9 tisoč 2038 pritožb proti 
Sloveniji. Od tega jih je bilo 95,4 procenta, torej 
8 tisoč 736 nedopustnih. Do konca 2017 je 
ESČP izdalo sodbe v 353 primerih in ugotovilo 
kršitve v 329 primerih. Ampak naj v zvezi s tem 
omenim veliko število pritožnikov, na primer v 
zadevi Ališić, govorimo o starih deviznih vlogah 
Ljubljanske banke, pa tudi zadevo Kurić, 
izbrisane, kar sem pravzaprav že omenila. 
 Strinjam se, da je vsaka kršitev 
nesprejemljiva. V letu 2018 imamo ugotovljene 
kršitve v petih primerih: Čeferin, Mirovni inštitut, 
Benedikt, Vizgirda, PRO PLUS, ampak 
Republika Slovenija spoštuje odločitve ESČP. 
Kot primer bi še enkrat izpostavila tudi zadevo 
Kurić, prav zaradi tega, ker je bila prejšnji teden 
v parlamentu tudi debata v zvezi s tem. Iz tega 
primera je razvidno, da tovrstne zadeve niso 
problem samo pravosodja, ampak Republike 
Slovenije kot celote oziroma več njenih institucij. 
 Na koncu bi se dotaknila še števila 
sodnikov in sredstev, namenjenih sodstvu. 
Sodni zaostanki, ki so se nabirali od preteklosti, 
od ne dovolj premišljene reorganizacije sodstva 
v 90. letih, sedaj niso več sistemski problem. 
Slovensko sodstvo že vrsto let uspeva rešiti več 
zadev, kot jih prejme v istem obdobju, in na ta 
način še naprej nadaljuje z zmanjševanjem 
števila nerešenih zadev. Povedala bi pa samo, 
da je imelo v letu 2017 sodišče v delu nekaj čez 
milijon 52 tisoč zadev. Torej, če nas je slaba dva 
milijona, to pomeni najmanj 2 zadevi pred 
sodiščem v vsaki družini v Sloveniji.  
 In vaš komentar glede sredstev. Večina 
sredstev je namenjenih za plače, treba je pa 
povedati, da se je v preteklem obdobju že 
zmanjševalo število sodnikov in da bomo s tem 
nadaljevali, da pa moramo primerjati tudi 
pristojnosti, ko delamo primerjavo, tudi glede 
števila sodnikov. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica. 
 Gospod poslanec ima besedo za 
obrazložitev za dopolnitev odgovora.  

 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa.   
 Spoštovana ministrica, v besedah smo 
vsi ljudje podobni, v dejanih se razlikujemo, zato 
pa pričakujem vaša konkretna dejanja. Verjetno 
se zavedate, da vodite eno izmed ključnih 
ministrstev in ste še kako zelo odgovorni za 
stanje v tej državi. Tukaj pa mislim predvsem na 
izvajanje zakonov. Zakoni so seveda enaki za 
vse, nismo pa si enaki pred zakonom. In v 
Sloveniji ni revščine zato, ker ne moremo 
nahraniti siromašnih, ampak je revščina zato, 
ker ne moremo nahraniti bogatih. Dovolj je tega, 
spoštovana ministrica. Dovolj. 
 Kdor je gledal oddajo o TEŠ 6, je kaj 
hitro ugotovil, zakaj ste vi na tem mestu. Vi ste 
pika na i v tem sistemu. Verjetno vam je zgodba 
veliko bolj poznana, kot je poznana meni, pa 
vendar, če je pri TEŠ 6 izginilo pol milijarde in 
zato ni bil nihče obsojen, je v naši državi s 
pravosodjem očitno nekaj zelo narobe. In za 
pravosodje ste odgovorni ravno vi. Izginjajo 
milijoni evrov, imamo visoke davke, vozimo se 
po slabih cestah, imamo dolge čakalne vrste, 
zaradi katerih umirajo tudi ljudje in nenazadnje 
imamo tudi slabe plače naših zaposlenih. In če 
bi vi ukrepali in ustavili vso to krajo 
davkoplačevalskega denarja, bi imeli manjše 
davke, vozili bi se po boljših cestah in naši 
zaposleni bi imeli bistveno boljše plače. Zato vas 
prostim na tem mestu: Ukrepajte! Spoštovana 
ministrica, ukrepajte. Slovenski narod ima dovolj 
tega. Ustavite krajo davkoplačevalskega 
denarja. 
 Konkretno vprašanje čisto na koncu pa:  
 Kaj boste naredili, da bodo tisti, ki so 
oškodovali našo državo, za to tudi dejansko 
odgovarjali? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospa 

ministrica, imate besedo za dopolnitev 
odgovora. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala.  

 Nisem razumela te navedbe, da ne 
moremo nahraniti bogatih, ampak verjetno je bil 
lapsus.  
 Kaj smo naredili že sedaj v tem 
obdobju? Nekaj sistemskih zakonov je bilo v 
preteklosti že sprejetih, naj omenim samo 
spremembe pravdnega postopka. Kmalu boste 
poslanci obravnavali nove zakon o nepravdnem 
postopku, seveda bolj navezujoč se na nov 
družinski zakonik, ki ga je v preteklosti sprejel 
tudi Državni zbor. Pred vami pa bo kmalu tudi 
sprememba Zakona o kazenskem postopku. 
Potem pa moramo dati tudi čas tem zakonom, 
glede na to, da je to letos oziroma drugo leto pa 
v preteklem letu bila sprejeta vrsta procesnih 
zakonov, ki bodo omogočili tudi boljše delovanje 
sodišč, da se pokažejo rezultati. In jaz 
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verjamem, da rezultati bodo in da bo pravica 
ugledala luč sveta. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Ja, v 

skladu s Poslovnikom bi prosil razpravo na eni 
izmed naslednjih sej. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: O vašem 

predlogu bo Državni zbor odločil v sredo, 19. 
decembra, v okviru glasovanj. 
 Naslednji ima besedo za postavitev 
vprašanja gospod Željko Cigler, in sicer ministru 
za okolje in prostor Juretu Lebnu. 
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani, 

spoštovani gospod minister! 
 72. člen Ustave Republike Slovenije 
jasno določa, da ima vsakdo pravico do 
zdravega življenjskega okolja in da mora država 
zakonsko urediti vsebino in obseg pravice do 
zdravja v okolju, ki ni ogrožajoče. Širše območje 
Celja se na območju Slovenije uvršča med 
najbolj ekološko onesnažena območja. 
Onesnaženost kmetijskih in urbanih središč je in 
ostaja en stalen problem in predstavlja največjo 
grožnjo javnemu zdravju prebivalcev v mestu in 
okolici. Tako neprekinjeno se krši ustavna 
pravica, ki sem jo prej omenil v 72. členu Ustave 
ljudem, ki v Celju in okolici živijo. 
 Obširne raziskave so pokazale, zelo 
veliko jih je bilo narejenih, na visoko 
onesnaženost tal območja Celjske kotline in že 
1989 leta, ko je bila ta opravljena, so bili podatki 
katastrofalni. Primerjava s temi podatki leta 2016 
je potrdila, da se stanje ne izboljšuje, ponekod 
se celo poslabšuje. In celo Ministrstvo za 
kmetijstvo in okolje, ki je naredilo raziskavo leta 
2013, je prišlo do takšnih rezultatov. Monitoring 
tal, ki ga je 2016 naredila Mestna občina Celje, 
je potrdil, kot sem prej rekel, da se 
onesnaženost s težkimi kovinami ne rešuje, 
kvečjemu poslabšuje. Prevladuje predvsem 
onesnaževanje s kadmijem, svincem in cinkom. 
Znanstveni dokazi pa potrjujejo in celo Svetovna 
zdravstvena organizacija na to opozarja, da gre 
tukaj za stvari, ki so rakotvorne, intenzivno 
rakotvorne. Njihove povprečne vrednosti, teh 
snovi, znatno presegajo slovenska povprečja. 
Če analiziramo podstrešni prah v starih stavbah 
v Celju, tistih zgrajenih po 1940, dokazujejo 
stokrat višjo stopnjo kadmija, petdesetkrat višjo 
vrednost ostalih onesnaževal, kot je stanje 
onesnaženih področjih drugje po Sloveniji. In 
varuhinja človekovih pravic izpostavlja vseskozi, 
da projekt ekološke sanacije Celja in Celjske 
kotline nedvomno poteka prepočasi. 
Problematika mora biti deležna prioritetne 
obravnave. V Celjski kotlini je 7 tisoč hektarjev 
prekomerno onesnažene zemlje in od tega 2 
tisoč 800 hektarjev obdelovalne, ker se vsa leta 

prideluje kmetijske pridelke, celo travo za krmo 
živali iz tega področja, ki ni primerna za 
krmljenje živali, saj predvsem kadmij prehaja na 
ta način v prehransko verigo. Skratka, imamo 
velik problem onesnaževanja s polutanti, ki jih 
še dodatno pospešujejo prašni delci PM10 in 
tudi 2,5 iz dizelskih goriv, ki vsak dan 
onesnažujejo mesto Celje, še posebej zato, ker 
tretja razvojna os gre skozi center Celja s 13 
tisoč vozili vsak dan. Obsežne površine in 
stopnja onesnaženosti, zlasti zemljišč na 
področju širšega Celja, je izstopajoča in zahteva 
prednostno obravnavo. 
 Spoštovani gospod minister, ki ste sicer 
zelo dobro napovedali zamenjavo zemljišč v 
desetih celjskih vrtcih, prosim vas še za to: 
 Kdaj bo … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

poslanec, hvala. 
 Gospod minister, izvolite, imate besedo 
za odgovor. 
 
JURE LEBEN: Hvala, gospod poslanec, za 

vprašanje. 
 V dveh delih bom poskusil odgovoriti. 
Eno je v tem, da moj odnos do same Celjske 
kotline je tak, da ne glede na to, da sem bil 
prejšnji teden na pogajanjih v Katovicah, sem bil 
seznanjen z deli, ki so se vrteli v medijih, v stari 
cinkarni. Zaradi opozoril vas poslancev in kupa 
novinarskih vprašanj smo tja poslali gradbeno in 
okoljsko inšpektorico Republike Slovenije. 
Ugotovili smo, da je na celotnem zemljišču, cirka 
120 krat 170 metrov južno od servisne ceste, 
izvedena izravnava terena, in sicer od zahodne 
in severne strani proti vzhodni in južni. Izkopano 
je bilo cirka 70 centimetrov zemljine, nastal je 
nasip visok približno 1 meter. Ker je inšpekcija 
ocenila, da gre za enostaven objekt in ker so za 
nadzor tovrstnih posegov pristojne občinske 
oziroma medobčinske inšpekcijske službe, smo 
zadevo odstopili v reševanje medobčinskem 
inšpektoratu. Mi se dnevno ukvarjamo z zadevo 
s Celjsko kotlino, ker se zavedamo, da je to eno 
od prioritetnih področij. Ravno zato je povezano 
z vprašanjem, ki smo ga danes že slišali – 
degradirana območja. Narediti moramo register, 
identificirati moramo dejansko te onesnažene 
parcele, najti moramo lastnike in potem bomo 
morali v zakonu o varstvu okolja sprejeti 
postopke, kako do določenih latnikov pristopati. 
Do podjetij, ki so v delu državne lasti, je en 
postopek, do podjetij, ki so v privatni lasti, je 
drug postopek, do podjetij, za katere ne vemo, 
kdo je lastnik, je spet tretji postopek, tako da 
moramo to v zakonu o varstvu okolja narediti. 
Danes sem že omenil, da imamo v občini Celje 
odlagališče Bukovžlak, do katerega imamo tu že 
tožbo Evropske komisije, s katero smo dorekli 
neko časovnico izvedbe izvajanja ukrepov, da 
smo že potrebne raziskave zaključili in da 
računamo, da bomo sanacijo končali junija 
2021, kar smo s komisijo tudi dorekli.  
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 Potem naprej, Celjska kotlina je 
problematična, z zemljino imamo probleme v 
celjskih vrtcih, teh je 10. To je najbolj prizadeta 
generacija otrok, ker so zunaj, ker dajejo zemljo 
v usta, pri teh moramo odreagirati, tudi zato, ker 
sem oče, smo odreagirali na tak način, da bo 
ministrstvo zagotovilo eno milijon evrov v letu 
2019/2020 za sanacijo celjskih vrtcev. Zato smo 
že takoj prešli k pripravi treh podzakonskih 
aktov: Uredba o merilih zagotavljanja stopnje 
obremenjenosti, Odlok o določitvi otroških igrišč 
in Odredba o razvrstitvi otroških igrišč, tudi zato 
šli takoj v javno obravnavo, ki smo jo končali 10. 
Decembra. Kot sem rekel, bomo zagotovili denar 
iz lastnega proračuna 2019/2020, da bomo 
stvari sanirali. Mi se zavedamo, da je to področje 
eno od prioritetnih, ampak ne moremo iti z glavo 
skozi zid, najprej sistemsko kar se tiče celotnih 
degradiranih območij in pa potem projektno 
točkovno na tista področja, ki so najbolj pereča. 
Za nas v Celjski kotlini so za enkrat ta. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Gospod poslanec ima zahtevo za 
dopolnitev.  
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa.  

 Jaz sem opozoril v uvodu, da je 
narejenih ogromno analiz, ogromno opozoril, 
vendar se situacije praktično ne loti nihče. Leta 
2013 je bila pripravljena analiza okolja, ki jo je 
takrat predstavil v uvodniku tudi minister za 
kmetijstvo in okolje gospod Židan, kjer je 
povedal, da je pripravljena analiza in da se bo v 
prihodnjem letu sprejel odlok in akcijski program, 
kako se bo k tej zadevi pristopilo. Naredilo se ni 
ničesar. Ko mi tukaj razpravljamo in sedimo, se 
nestrokovno posega v področje stare Cinkarne. 
Leta 2012 je Zavod za zdravstveno varstvo v 
Celju opozoril, da opozarjajo, da je potrebno 
pristopiti k reševanju problematike 
onesnaženosti celotnega območja stare 
Cinkarne takoj celostno in na enkrat. Nihče tega 
ne nadzira, tam se samo postavi ena mala 
tablica, kjer se vse prekoplje, zdaj pa težke 
kovine prehajajo v Hudinjo, Voglajno, Savinjo in 
potem po Savi naprej in prašni delci letijo naprej 
proti Celju. Zdravstveno stanje ljudi se ogroža 
naprej. Dejansko se pričakuje, da bo prišlo do 
urgentnega in hitrega ukrepanja države, namreč 
strokovne podlage in analize zato ima 
pripravljene. Če se je lahko poseglo v Mežici, jaz 
ne razumem, zakaj se ne more pristopiti 
identičnemu programu tudi v Celju. Hvala. 
 
JURE LEBEN: Ne vem, ali nisem bil dosti jasen. 

Bom ponovil še enkrat, od 13. 9. naprej smo 
uskladili časovnico za sanacijo Bukovžlaka z 
Evropsko komisijo, naredili tri podzakonske akte, 
da bomo lahko sanirali 10 vrtcev v Celjski kotlini, 
kar je v bistvu pristojnost občine ne države, sami 
bomo zagotovili denar za to, začeli smo delati na 
registru samih degradiranih območji ravno 
zato,da bomo lahko identificirali potrebno 

sanacijo v Celjski kotlini, imeli sestanek tudi že z 
nekaterimi podjetji v Celjski kotlini. Primer, ki ga 
vi omenjate, Cinkarna Celje, ja, je naredila svoje 
analize, investirali bodo kar nekaj milijonov 
evrov, da bodo ta del vodotoka sanirali, to so 
tudi javno predstavili.  
 Mi smo aktivno pristopili k temu od 13. 
septembra naprej. Bomo zadeve v Celju sanirali. 
Kaj se je dogajalo prej, pa žal ne morem 
komentirat. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec ima postopkovni 
predlog. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovana 

predsedujoča, predlagam, ker ni problem samo 
bukovžlaška zemlja, pa stara Cinkarna, ampak 
so tudi javne površine, otroška igrišča po Celju, 
kmetijske površine, kot sem prej omenil, prah, 
onesnažen prah na podstrešjih hiš, predlagam, 
da je zadeva le tako široka in pomembna, da jo 
obravnava Državni zbor in opravi širšo razpravo 
na eni svojih prihodnjih sej. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra, v okviru 
glasovanj. 
 Naprej. Mag. Andrej Rajh bo postavil 
vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki 
Bratušek. 
 Izvolite, poslanec. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (SAB): Hvala. Lep 

pozdrav! 
Spoštovana ministrica mag. Alenka Bratušek, 
moje vprašanje se nanaša na področje 
energetske revščine.  
Vemo, danes je zima, temperature so prvič 
padle močno pod ledišče. Številni naši 
sodržavljani si ne morejo privoščiti ogrevanja. V 
Evropi je takih državljanov 10 %, v Sloveniji 
okrog 7 %, pri tem bi pa želel izpostaviti 20 % 
dohodkovno najrevnejših. Teh 20 % naših 
državljanov za ogrevanje in druge energente v 
gospodinjstvu nameni 20 % svojih razpoložljivih 
dohodkov. Zato pa me zanima, leta 2017 je bil v 
Sloveniji sprejet program ZERO, Zmanjševanje 
energetske revščine občanov. Za ta namen je 
bilo rezerviranih 5 milijonov evrov, s katerimi bi 
se naj tem najranljivejšim izvajali določeni 
sanacijski ukrepi.  
Zanima me: 
Kako projekt Zmanjševanja energetske 
revščine občanov poteka?  

Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospa 

ministrica, izvolite, imate besedo. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala za 

vprašanje. Sem vesela, da bom lahko pojasnila, 
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hkrati pa tudi malo žalostno, ker ta projekt do 
danes ali pa do zdaj ni tekel tako, kot bi si želeli. 
Pa na začetku mogoče še ena majhna razlika, ta 
projekt ZERO, to je Zmanjševanje energetske 
revščine občanov, ki ga izvajajo na Eko skladu, 
se izvaja s pomočjo energetskih svetovalcev 
mreže ENSVET. Namen projekta je opraviti 
določeno število asistenc, okvirno 300 obiskov 
letno, pri ciljni skupini občanov. Začel se je v letu 
2014 v Zasavju in Prekmurju in se nato razširil 
na območje celotne Slovenije. Glede na 
identificirane potrebe prejmejo občani 
pripomočke za učinkovito rabo energije, kot so 
varčne sijalke, tesnila za okna, v skupni 
vrednosti do 50 evrov, ki jih svetovalci po potrebi 
tudi brezplačno namestijo. 
Teh 5 milijonov, o katerih sprašujete, pa so 
sredstva, ki so zagotovljena v Operativnem 
programu evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020 za reševanje energetske 
revščine, s subvencioniranjem ukrepov 
učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z 
nizkimi prihodki, kar pomeni, 10 tisoč evrov na 
gospodinjstvo. Namen izvedbe ukrepov je 
zmanjševanje naraščajočega problema 
energetske revščine za gospodinjstva, ki se 
soočajo s tem problemom. Za dosego namena 
so predvideni naslednji upravičeni ukrepi: 
izvedba energetsko učinkovite obnove ovoja 
stavbe, stanovanja, ki zajema zamenjavo 
zunanjega stavbnega pohištva in/ali izvedbo 
toplotne izolacije, izolacijo stropa, proti 
neogrevanemu prostoru, izolacija podstrešja, 
optimizacija ogrevalnega sistema, zamenjava 
energetsko potratnih porabnikov z energetsko 
varčnimi porabniki, na koncu tudi energetsko 
svetovanje, izvedbe na pomoč, informiranje in 
komuniciranje. 
Na Ministrstvu za infrastrukturo so do zdaj 
izvedli vse pripravljalne aktivnosti in pripravili 
celotno zasnovo projekta Izvedba ukrepov za 
učinkovitejšo rabo energije v gospodinjstvih za 
odpravo energetske revščine. Tako je 
predvideno, da bi se lahko v letu 2019 izvedli 
ukrepi za odpravo energetske revščine v cirka 
50 gospodinjstvih in s tem realiziralo 10 % ciljev 
tako na finančnem kot na vsebinskem področju. 
V naslednjih letih do leta 2022 pa bi letno izvedli 
za približno 1,1 milijona evrov investicij in na 
takšen način, bom rekla, plasirali oziroma 
uporabili vsa razpoložljiva evropska sredstva.  
 Mogoče še, zakaj je bila prvotno za 
izvedbo tega projekta oziroma programa 
predvidena družba Borzen in zakaj je bilo treba 
spremeniti izvajalca tega ukrepa. Do 
spremembe izvajalca, se pravi z Borzena, 
d. o. o., na Eko sklad, je prišlo zaradi vprašanja 
oprostitve plačila dohodnine za upravičene 
prejemnike nepovratnih sredstev. Borzen, 
d. o. o., je gospodarska družba, Eko sklad je 
javni sklad, in očitno – takšno je bilo tolmačenje 
Finančne uprave Republike Slovenije – je, da če 
gre preko javnega sklada, se to ne šteje oziroma 
ljudem, ki bi to dobili, ne bi bilo treba plačati 
dohodnine, če bi pa to izvajala gospodarska 

družba, se pravi Borzen, d. o. o., bi pa ljudje, ki 
bi dobili ta nepovratna sredstva, od tega morali 
plačati še dohodnino, kar seveda tudi z mojega 
vidika ne bi bilo prav. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica. 
 Naslednji bo postavil vprašanje mag. 
Marko Pogačnik za ministra za finance dr. 
Andreja Bertonclja. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovana predsedujoča, hvala za dano 
besedo. Spoštovani minister za finance! 
 V nadaljevanju bi vam rad zastavil 
vprašanje v zvezi z odločitvijo Ustavnega 
sodišča v povezavi z imetniki kvalificiranih 
deležev v bankah. In sicer, Ustavno sodišče je 
že oktobra 2016 sprejelo odločitev, da pri izbrisu 
delničarjev in pa obvezničarjev pri sanaciji 
bančnega sistema sodno varstvo ni bilo 
ustrezno urejeno. Ustavno sodišče je naložilo, 
da Državni zbor najkasneje do 15. 5. 2017 
sprejme ustrezno zakonodajo. Spoštovani 
minister, do 15. 5. 2017, danes smo skoraj v 
začetku leta 2019. Vsi vemo, da je Ministrstvo za 
finance v prejšnjem mandatu že poslalo predlog 
spremembe zakonodaje, ki bi urejal to sodno 
varstvo za izbrisance tako imenovanih 
podrejenih obveznic in pa delnic, vendar s 
predlogom zakona niso bili dejansko zadovoljni 
vsi deležniki, tako strokovna javnost kot širša 
javnost, izbrisani, društvo malih delničarjev in ne 
nazadnje tudi poslanke in poslanci smo ta zakon 
zavrnili. Vaš mandat je že približno 100 dni.  
 Zanima me: 
 Kdaj boste pripravili ustrezen zakon?  
 Vemo pa, na žalost, da dejansko danes 
Ministrstvo za finance na marsikaterem področju 
zakonodaje zamuja. Ne nazadnje smo bili zdaj 
priča tudi Zakonu o revidiranju, ko je Slovenija 
morala celo plačevati kazen približno 8 tisoč 
evrov dnevno. Dejstvo je tudi, da je v vmesnem 
obdobju septembra sodišče sprejelo odločitev, 
da se enemu izmed lastnikov obveznic Banke 
Celje, in sedaj povezanem … Abanki naloži, da 
mora sredstva temu, ki je kupil te obveznice, 
povrniti skupaj z glavnico in pa obrestmi.  
 Zanima me tudi, spoštovani minister: 
 Kaj se dogaja na tem področju? 
 Kdaj, kakšno odločitev boste sprejeli na 
Ministrstvu za finance oziroma na Vladi 
Republike Slovenije? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

poslanec, hvala za vprašanje.  
 Res je, ob nastopu mandata me je na 
mizi ali pa v predalu čakalo veliko število nekih 
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predlogov, kar nekaj od teh se vleče že tri, štiri 
leta. Moram reči, da takoj po nastopu mandata, 
praktično prve dni, sem dal večino teh v nujni 
postopek, 10 smo jih že izpeljali skozi 
zakonodajni postopek. Samo v enem primeru, ki 
se je pa vlekel štiri leta, toliko smo zamudili, smo 
žal dejansko prejeli kazen. Za to, kar navajate 
zadnje – je šlo še v revidiranje, še nismo sprejeli 
odločbe sodišča, tako da mislim, da smo še ujeli 
zadnji vlak. Na tem delu smo, to pa moram reči 
in se v tem delu zahvaliti svoji ekipi, na 
Ministrstvu za finance naredili veliko.  
 Še nekaj pa je ostalo, se strinjam. Eden 
izmed zakonov, ki je, je tudi ta zakon o postopku 
sodnega varstva imetnikov kvalificiranih 
obveznosti bank. Tudi ta zadeva se žal vleče že 
predolgo, vsaj dve leti že zamujamo. Vlada je v 
prejšnjem mandatu novembra 2017 določila 
besedilo predloga zakona o postopku sodnega 
varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank 
ter ga poslala v obravnavo in sprejetje 
Državnemu zboru Republike Slovenije. V 
Državnem zboru je bila opravljena splošna 
razprava o predlogu zakona, a se je zaradi 
prenehanja mandatne dobe prejšnjega sklica 
Državnega zbora zakonodajni postopek za 
sprejetje tega zakona končal. Na začetku 
novega mandata, 13. 9., smo takoj pristopili k 
pripravi besedila zakona za uzakonitev postopka 
sodnega varstva imetnikov kvalificiranih 
obveznosti, ki bo v celoti upošteval odločbo 
Ustavnega sodišča 295/13.  
 Poudarjam, da bo predlog zakona 
pripravljen sledeč cilju, da se zagotovi postopek, 
ki bo omogočal hitrost, gospodarnost in 
uniformnost odločanja v sporih med nekdanjimi 
imetniki in Banko Slovenije. Predlog zakona bo 
vseboval rešitve, ki so oblikovane tako, da bi se 
kar najbolj zmanjšali stroški postopkov in stroški 
dela sodišča in zagotovilo čim bolj učinkovito 
sodno varstvo nekdanjih imetnikov. Pri tem se 
namenja posebna pozornost ureditvi, ki bo 
zagotavljala dostop do podatkov, ki jih nekdanji 
imetniki potrebujejo za pripravo tožbenih 
zahtevkov, hkrati pa se bo zagotavljalo tudi 
varstvo osebnih in zaupnih podatkov ter 
poslovnih skrivnosti, predvsem tretjih oseb, ki s 
predmetom spora niso neposredno povezane. 
Predlog zakona upošteva temeljno načelo 
Zakona o bančništvu, in sicer da so nekdanji 
imetniki upravičeni do odškodnine, če so bili 
zaradi odločbe Banke Slovenije na slabšem, kot 
bi bili, če odločbe ne bi bilo. Pri pripravi predloga 
zakona bodo upoštevane tudi pripombe, ki jih je 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
podala na predlog zakona, ki je že bil 
obravnavan v Državnem zboru v prejšnjem 
mandatu.  
 Zaradi povezanosti strokovno zahtevne 
vsebine trenutno potekajo intenzivna 
usklajevanja strokovnih služb Ministrstva za 
finance in Ministrstva za pravosodje ter 
dodelava že pripravljenih zakonskih rešitev na 
način, da bo sodno varstvo nekdanjih imetnikov 
kvalificiranih obveznosti učinkovito. Poudarjam, 

da je priprava predloga zakona, ki bo sledil 
odločbi Ustavnega sodišča, ena od naših 
prednostnih nalog. Načrtuje se, da bo v januarju 
2019 pripravljen osnutek predloga zakona za 
usklajevanja v skladu s postopkom iz koalicijske 
pogodbe in nadaljnjo čimprejšnjo javno 
obravnavo. Po opravljeni javni obravnavi in 
medresorskem usklajevanju ter proučitvi 
novoprispelih pripomb in mnenj zainteresirane in 
strokovne javnosti se bomo zavzemali, da Vlada 
določi besedilo predloga zakona ter ga pošlje v 
obravnavo in sprejetje Državnemu zboru 
Republike Slovenije v prvem četrtletju leta 2019. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev?  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovana predsedujoča, hvala še enkrat za 
besedo.  
 Spoštovani minister, jaz se zahvaljujem 
za ta del odgovora. To pomeni, da verjetno 
lahko pričakujemo predlog zakona, ki bi prišel v 
Državni zbor nekako v prvi četrtini leta 2019, če 
sem vas jaz pravilno razumel. Zdaj pa me 
zanima, ali mi lahko odgovorite še na eno 
dodatno vprašanje, in sicer v tem vmesnem 
obdobju od odločitve Ustavnega sodišča, to 
pomeni od leta 2016 pa do danes, je prišlo kar 
nekaj idej o tako imenovani izvensodni rešitvi.  
 Zanima me:  
 Ali se o izvensodni rešitvi pogovarjate 
tudi na Ministrstvu za finance? 
 Ali razmišljate o tej zadevi, da ali ne. 
Če mi lahko poveste v tej smeri. In pa niste mi 
odgovorili na vprašanje, kaj je v zvezi z 
odločitvijo sodišča, ki je za enega imetnika 
obveznic Banke Celje zdaj, bi rekel, pravni 
naslednici Abanki naložilo, da temu komitentu 
povrne glavnico plus obresti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo.  
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Še enkrat bom 

rekel, dejanj, aktivnosti prejšnje vlade res ne bi 
rad komentiral. Zadeva se vleče predolgo, s tem 
se oba strinjava – vsaj iz leta 2017, če ne prej. V 
vmesnem obdobju se je seveda nabralo nekaj 
predlogov, bilo je govora tudi o izvensodnih 
poravnavah. Ministrstvo za finance, vsaj v 
mojem mandatu, bo skrbno proučilo vse te 
zadeve in tudi ta zadeva je na mizi in se 
strokovno usklajuje, predvsem na nivoju 
Ministrstva za finance in seveda v tem delu tudi 
z Ministrstvom za pravosodje. In prav je tako, da 
se okrog tega opredeli stroka do termina, kot 
sem navedel, da bo pripravljen osnutek za to 
prvo obravnavo, ki bo predstavljena v januarju 
2019. Torej v tem delu bi dal besedo najprej 
stroki. 
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 Kar se tiče pa Banke Celje, jaz lahko 
pridobim dodatne informacije, vam damo pisno 
obrazložitev, samo mislim, da gre za zadevo, ki 
pa ni direktno povezana s tem delom, ampak 
bolj za zadevo, ki se nanaša na obveščanje 
jemalcev. Ampak še enkrat, za ta del tega 
odgovora bomo pripravili potem pisni odgovor. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod Jani Ivanuša ima ravno tako 
vprašanje za ministra za finance dr. Andreja 
Bertonclja.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav, 

podpredsednica, gospod minister in ostali 
ministri, vsi prisotni!  
 Državni zbor je na predlog Vlade 
Republike Slovenije po nujnem postopku sprejel 
Zakon o trgu finančnih instrumentov. Eden od 
sprejetih ukrepov je bila tudi dodatna omejitev 
notarskih in odvetniških fiduciarnih računov v 
Republiki Slovenije, ne da bi bilo karkoli 
storjenega v zvezi s fiduciarnimi računi tujih 
imetnikov, čeprav je Ministrstvo za finance v 
javni komunikaciji opozarjalo, da fiduciarni računi 
ne predstavljajo ustrezne rešitve z vidika 
učinkovitega iskanja dolžnikovega premoženja 
in učinkovitosti izvršilnega postopka ter da 
negativno vplivajo na možnost preverbe 
premoženja, ki se opravlja v skladu z Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zasledil 
sem celo, da so domače subjekte usmerili k 
uporabi fiduciarnih računov v tujini, kar se mi zdi 
nepredstavljivo in nesprejemljivo. 
 Sprašujem vas:  
 Ali veste, kolikšna vrednost vrednostnih 
papirjev slovenskih izdajateljev se nahaja na 
fiduciarnih računih slovenskih imetnikov in 
kolikšna vrednost na fiduciarnih računih tujih 
imetnikov?  
 Kaj nameravate storiti ali ukreniti, da se 
vprašanja, ki ste jih sami izpostavili, uredijo ne le 
za slovenske fiduciarne imetnike, temveč tudi za 
tuje? 
 Še posebej pa me zanima: 
 Ali veste, kolikšna je vrednost in 
kolikšen delež delnic Nove Ljubljanske banke, 
delniške družbe, prodane v nedavnem postopku 
javne ponudbe, je romal na fiduciarne računa 
tujih posrednikov? 
 Kako boste na podlagi novega zakona 
zagotovili javnost delniške knjige NLB, delniška 
družba, tudi glede ekonomskih imetnikov delnic 
pri tujih fiduciarnih posrednikih, saj je bil eden 
izmed vaših argumentov za sprejetje 
predlaganih omejitev fiduciarnih računov ravno 
zagotoviti jasnost delniške knjige? 
 Za vaš odgovor se vam prav lepo 
zahvaljujem. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

minister, izvolite, imate besedo za odgovor.  

DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

poslanec, hvala lepa za vaše vprašanje.  
 Ministrstvo za finance ne spremlja 
redno števila fiduciarnih računov in vrednosti 
nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se 
nahajajo na fiduciarnih računih. Ti podatki se 
lahko dnevno spreminjajo, vodi jih pa KDD – 
klirinško depotna družba. Po podatkih KDD je 
bilo 12. 12. 2018 v centralnem registru odprtih 
722 računov tipa N, to je tako imenovani 
nominee fiduciarni račun. Od tega je stanje 
vrednostnih papirjev na 132 računih. To pomeni, 
da na 590 fiduciarnih računih trenutno ni stanja 
vrednostnih papirjev. Od 722 računov je pri 22 
računih naslov imetnika računa fiduciarja v 
Sloveniji. Izmed teh 22 računov je stanje 
vrednostnih papirjev na 12, na preostalih 10 ni 
stanja vrednostnih papirjev. Vrednostni prikaz na 
dan 12. 12. 2018, najprej naslov, potem število 
računov in vrednost. Slovenija, število računov 
12, vrednost 103 milijoni 77 tisoč 452,52 evra. 
Naslov tujina, število računov 120, vrednost 17 
milijard 174 milijonov 991 tisoč 864,44 evra. 
Torej skupno: 132 računov po vrednosti 
praktično 17,3 milijarde.  
 Glede tako imenovanega napotila, ki 
naj bi ga dal minister, moram reči, da je delo 
Ministrstva za finance resno in odgovorno delo. 
Pa moram priznati, da sem se ob tem malce 
nasmejal. Rad bi poudaril, da je bila izjava v 
tistem delu, kot je bila objavljena, vzeta iz 
konteksta. Vsekakor zagotavljam transparentno 
delo v dobro države in državljank in državljanov. 
Želel bi pojasniti, da je bil pred kratkim sprejet 
Zakon o trgu finančnih instrumentov, ZTFI-1, ki 
je, kot je že predhodno navedel poslanec, eden 
izmed tistih zakonov, ki so bili dolga leta na mizi 
ali pa v predalu ministrstva ali parlamenta, saj je 
vseeno, in za katerega smo pa dejansko prejeli 
kazni Evropske unije. Mislim, da Slovenija ni 
dovolj bogata, da je plačala kazen milijon evrov. 
Je pa tudi res, da smo ga od pričetka mandata 
tudi z vašo veliko pomočjo spravili skozi 
proceduro. Imamo sedaj sprejet ZTFI-1.  
 Zaradi implementacije evropskih 
predpisov s področja trga kapitala, znanih pod 
kratico MICD-2 in MICR. Gre za akte, ki določajo 
pogoje v zvezi s podjetji, ki opravljajo 
investicijske storitve in posle oziroma trgujejo s 
finančnimi instrumenti, ter pogoje v zvezi z mesti 
trgovanja, kjer se s temi finančnimi instrumenti 
trguje. Poleg vsebin, ki so potrebne za 
uskladitev z evropskim pravnim redom, vsebuje 
novi zakon tudi določbe, ki na podrobnejši način 
urejajo področje sistema jamstva za terjatve 
vlagateljev. Novosprejeti zakon določb glede 
fiduciarnih računov, razen časovne omejitve za 
odvetnike in notarje, ki je bila vključena na 
podlagi dopisa Odvetniške zbornice iz marca 
letos in je upravičena z vidika varstva malih 
delničarjev, ni v ničemer spreminjal glede na do 
sedaj veljavno ureditev. Fiduciarni računi so še 
naprej prepovedani oziroma zelo omejeno 
dovoljeni le v izrecno določenih primerih, kot so 
primeri računov odvetnikov in notarjev. Glede 
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slednjih poudarjam, da ti niso vključeni v sistem 
jamstva za terjatve vlagateljev, kar bistveno 
vpliva na nivo varstva vlagateljev.  
 Res je, da so fiduciarni računi v tujini 
dovoljeni v splošnejšem obsegu, in to tudi 
pomeni, da lahko vsakdo kupi delnice preko 
fiduciarnega računa v tujini. V preteklosti je bilo 
prav iz tega razloga v okviru takrat pripravljenih 
sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov 
predlagano, da se prepoved fiduciarnih računov 
odpravi tudi pri nas. Državni zbor je navedeni 
predlog takrat plebiscitarno zavrnil. Na tem 
mestu velja poudariti, da slovenska ureditev 
računov nematerializiranih vrednostnih papirjev 
temelji na načelu neposrednega imetništva. Ta 
ureditev predstavlja posebnost, saj je v 
evropskem prostoru sicer uveljavljeno posredno 
imetništvo, večinoma preko fiduciarnih računov. 
Prav tako je pri tem treba upoštevati, da so v 
mednarodnem finančnem prostoru usklajevane 
tako imenovane verige imetništva, v katerih je 
lahko vključenih več investicijskih podjetij ali 
bank. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Gospod poslanec ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Kolikor sem razumel 

ministra, smo … Nisem dobro razumel – je bilo 
kazni milijon? En milijon ste nekaj omenili.  
 Zanima me še: 
 Koliko teh delnic NLB je šlo na te 
račune?  
 Če imate ta podatek, kar sem spraševal 
na koncu. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite.  
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Res je. Med – 

mislim, da jih je bilo – 12 ali 13 zakoni, ki so me 
pričakali na mizi, je bil tudi tako imenovani ZTFI. 
V tem delu moram še enkrat izraziti zelo veliko 
pohvalo in priznanje strokovnim sodelavcem na 
Ministrstvu za finance, strokovnim službam in ne 
nazadnje tudi vam tu v Državnem zboru, in 
seveda ne smem pozabiti tudi odbora in pomoči 
predsednika Odbora za finance, da smo to res 
uredili v rekordno kratkem času in je zakon že 
sprejet. Žal smo zamudili za nekaj tednov v roku 
nekaj let, ko se je ta zakon na žalost obravnaval 
na različnih instancah. Kazen iz tega naslova, ja, 
stane proračun Republike Slovenije približno 
milijon evrov. Žal. Še enkrat bom ponovil, 
Slovenija ni dovolj bogata, da bi plačevala te 
kazni.  
 V mojem mandatu smo vseh teh 12, 13 
zakonov spravili v proceduro. Večino teh je že 
tudi sprejeta v Državnem zboru. Vsekakor se 
bomo potrudili pri vseh ostalih zakonih – eden je 
bil zakon o tako imenovanih podrejencih, ki ga 

tudi pospešeno obravnavamo – da se to ne bo 
več prigodilo. Tu pač gre pravzaprav za 
objektivno odgovornost ministrstva oziroma 
ministrov v tem delu, ko so se te stvari dogajale. 
Ampak ne bi na tem mestu tega komentiral. Da, 
kazen, kot ste omenili, je približno milijon evrov. 
Vsem ostalim kaznim, tudi glede Zakona o 
revidiranju, ki je bil tudi pred kratkim sprejet – se 
tudi zahvaljujem za to podporo in razumevanje – 
mislim in verjamem, da se bomo tej kazni 
izognili, ker je zadeva že na sodišču, in upam, 
da smo res ujeli zadnji vlak, da se bomo temu 
izognili.  
 Glede vprašanja, ki ste ga pa postavili v 
zvezi s privatizacijo Nove Ljubljanske banke in 
koliko je česa na fiduciarnih računih, pa se bom 
obrnil na strokovne službe in bomo pripravili 
pisni odgovor. Okvirno številko bi vedel, ne bi pa 
rad dal neke mogoče nepopolne informacije v 
tem hipu in bomo pripravili informacijo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec ima še zahtevo za 
postopkovni predlog.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Čeprav sem 

načeloma zadovoljen z odgovori ministra, pa 
vseeno želim, da se opravi širša razprava na 
naslednji seji. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Tudi o vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal v sredo, 19. decembra, v okviru 
glasovanj. 
 Naslednji bo postavil vprašanje Boris 
Doblekar, in sicer ministru za okolje in prostor 
Juretu Lebnu. 
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovani 

gospod minister za okolje in prostor gospod 
Leben, spoštovani predstavniki Vlade, kolegice 
in kolegi! 
 Še enkrat danes bom postavil 
poslansko vprašanje ministru za okolje in prostor 
gospodu Lebnu, in sicer se bom v vprašanju 
dotaknil problematike urejanja vodotokov s 
poudarkom na urejanju hudournikov, 
vzdrževanju in pa odpravljanju posledic 
njihovega divjanja. Kakšno je stanje na področju 
urejanja voda oziroma hudournikov v Sloveniji? 
Vemo, da so nenadne nevihte z močnimi nalivi 
in podivjanimi hudourniki ena večjih nevarnosti v 
zadnjih časih, predvsem tudi zaradi podnebnih 
sprememb.  
 Zanima me: 
 Kako se ministrstvo sooča s tem 
problemom? 
 Ali se vodijo morebitne aktivnosti v 
smeri, da lokalne skupnosti oziroma občine 
dobijo več pristojnosti pri urejanju vodotokov na 
svojem področju?  
 Vemo, da so zato koncesionarji, ki po 
celi državi za to skrbijo, pa kljub temu me 
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zanima, ali morda v prihodnosti lahko 
pričakujemo, da bodo občine dobile več 
pristojnosti za urejanje vodotokov oziroma teh 
hudournikov na svojem področju, ker menim, da 
bi lahko to delo najbolj kvalitetno opravljale.  
 Še konkretno vprašanje na nekem 
primeru, ki ni edini v Sloveniji, in mislim, da je 
prav, da ga izpostavim, ker je iz mojega 
področja, iz Zasavja oziroma iz Občine Litija. Kje 
se zapleta, da je območje razdejanja hudournika 
Loki potok na Tolstem vrhu pri Vačah oziroma 
med Spodnjim Hotičem in Vačami v občini Litija 
z dne 13. julija letos še vedno nedotaknjeno? Še 
vedno sta poškodovani struga in brežina 
vodotoka Loki potok in še vedno niso 
odstranjene naplavine. Direkcija za vode je 
sporočila, da so sredstva za sanacijo na Tolstem 
vrhu odobrena, pa še vedno dela niso 
opravljena. Dostop do nepremičnine na Tolstem 
vrhu številka 2 je še vedno nemogoč. Torej, 
dostop je nemogoč in razdejanje je še vedno 
takšno, kot je bilo 13. julija letos. 
 V zvezi s tem me torej zanima: 
 Kdaj in na kakšen način se boste lotili 
odprave teh posledic, da bodo lahko lastniki 
dostopali do svojih nepremičnin?  
 Že vnaprej se vam lepo zahvaljujem za 
vse odgovore na moja vprašanja in na vaše 
razmišljanje. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite. 
 
JURE LEBEN: Hvala za vprašanje, poslanec 

Doblekar. 
 Najprej naj malo orišem sistem, po 
katerem sprašujete. Država je že 2016 
ustanovila Direkcijo Republike Slovenije za 
vode, ki od takrat dalje skrbi za upravljanje z 
vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči. Z 
novim letom 2019 pa bo direkcija za vode 
postala neka točka, vse na enem mestu za 
urejanje in vzdrževanje vodotokov. Na samem 
ministrstvu bomo pripravili samo še podlage, 
načrt za urejanje voda, recimo, in pa izvajanje 
evropskih projektov. Hkrati Zakon o vodah 
določa obvezne državne gospodarske javne 
službe – to, kar ste že omenil – ki so odgovorne 
za izvajanje del in nalog na področju 
obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja 
vodne infrastrukture. Sredstva za izvajanje javne 
službe so predvidena v proračunu Republike 
Slovenije, dela se izvajajo na podlagi letnih 
programov dela javne službe, ki jih potrdi in 
njihovo izvajanje tudi spremlja Direkcija 
Republike Slovenije za vode. Ministrstvo si za 
izboljšanje stanja na področju urejanja voda 
prizadeva predvsem z zagotovitvijo 
kontinuiranega in zadostnega financiranja 
izvajanja gospodarske javne službe, kjer je bil 
znesek vlaganj v preteklih letih močno povečan. 
Tudi v bodoče bo tako, saj si kot minister za 
svojo prioriteto dajem tudi urejanje, vzdrževanje 
vodotokov in s tem zmanjševanje posledic 

poplav. Skupno je bilo v preteklih letih za 
izvajanje dejavnosti gospodarske javne službe 
na področju urejanja voda iz naslova 
zagotavljanja rednega investicijskega 
vzdrževanja ter sanacijskih programov po 
vremenskih ujmah zagotovljenih v letu 2016 16 
milijonov evrov, v letu 2017 skoraj 30 milijonov 
evrov in v letu 2018 37 milijonov evrov, in to 
kontinuiteto bomo v 2019/2020 tudi nadaljevali, 
zato da bomo področje urejanja voda imeli pod 
kontrolo.  
 V zvezi s poškodbami na območju 
hudournika Loki potok pri Tolstem vrhu pri 
Vačah je direkcija s stanjem seznanjena in ga 
spremlja. Neurje v mesecu juliju 2018 je 
povzročilo poškodbe brežin in poplavljanje 
travnikov, v koritu potoka so manjši nanosi 
peska, ki pa ne vplivajo na pretok vode, dodatne 
poškodbe brežin je povzročilo tudi neurje z 
močnim vetrom konec oktobra, poškodbe pa so 
bile evidentirane v okviru popisa škode. Kar je 
evidentiranja, se bodo stroški pokrivali nazaj, 
tako kot veleva zakon. Ni samo tukaj, veste, da 
se je dogajalo po celi Sloveniji. Tam, kjer je bilo 
res akutno, recimo Tržič in Jesenice, smo tudi z 
našega ministrstva takoj zagotovili denar – za to, 
da smo lahko recimo v Tržiču omogočili prehod 
ljudi v šole, v službe.  
 V tem primeru imamo pa tudi še 
dodaten izziv, ker del tega, kar se tukaj omenja, 
škoda na terenu, pade tudi na občino. 
Predvidevam, da je tukaj vaše nadaljnje 
vprašanje v bistvu, ali smo kdaj razmišljali, da se 
to prenese tudi na upravljanje na občine. Mislim, 
da bo zdaj s tem, ko smo vse preostale 
investicije in vzdrževanje prenesli z ministrstva 
na Direkcijo za vode in ustanovili tudi točko vse 
na enem mestu, lažja tudi komunikacija z našimi 
ogledniki na terenu – tudi veste, direkcija ima 
izpostave po Sloveniji – in pa potem samo 
lokalno sodelovanje z občinami. Na tak način si 
predstavljam, da bo program dela gospodarskih 
javnih služb tudi boljše identificiran za naprej, 
tudi informacije z lokalnega okolja, kje so 
problemi, si pa zaenkrat ne predstavljam, da bi 
to prenašali na občine, ker je s tem potem treba 
občinam tudi zagotoviti dodaten denar. S tem 
pride tudi vprašanje, če pa pride do poplave, če 
pride do kakšne škode, kdo je za to odgovoren, 
občina ali država. Veste za te zneske, recimo v 
Občini Tržič govorimo o skoraj 20 milijonih 
evrov. Potem vprašanje, kdo je za to odgovoren. 
Mislim, da je boljše zagotavljati sistem na 
državnem nivoju, izboljšati učinkovito 
komuniciranje z lokalno skupnostjo in pa s strani 
države zagotavljati kontinuirana finančna 
sredstva v proračunu, zato da lahko 
gospodarska javna služba deluje nemoteno. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Poslanec želi zahtevo za dopolnitev 
odgovora. 
 Izvolite. 
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BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani minister. 
 Moram reči, da sem delno sicer 
zadovoljen z odgovori, predvsem kar se tiče 
splošnega dela, kar pa se tiče konkretno te 
problematike, ki pač ni osamljena, je dejansko 
res, da bi morala za to zadevo, za to sanacijo 
poskrbeti izključno država, ampak je prišlo 
očitno do nekih komunikacijskih šumov. Poleg 
tega pa je to območje Natura 2000, kar pa je 
verjetno še dodatno zapletlo situacijo. Zelo me 
torej veseli, da ste se dobro pripravili na moje 
vprašanje, problematika je res pereča v celotni 
državi, posebej na področjih, kjer se vedno bolj 
pogosto pojavljajo divjanja, razlivanja in 
poplavljanja hudournikov, verjetno tudi zaradi 
vpliva podnebnih sprememb.  
 Z odgovorom sem sicer, kot sem že 
dejal, zadovoljen, vseeno pa bi prosil za neka 
dodatna pojasnila. Predvsem bi še enkrat 
opozoril, da je po mnenju lokalnih skupnosti 
premalo rednega vzdrževanja vodotokov, ki so 
izključno v državni lasti, potekajo pa tako po 
občinskih površinah kot po površinah v zasebni 
lasti. Struge, brežine in zadrževalniki voda, 
potokov in rek so pogosto neočiščeni, občine 
opozarjajo na to, vendar je odziv Direkcije za 
vode oziroma njihovih koncesionarjev 
nezadovoljiv, razlog pa je najpogosteje v 
denarju. Država ne zagotovi dovolj denarja za 
redno vzdrževanje. Zato bom še enkrat več 
izpostavil nekaj primerov, ki dokazujejo, da je 
temu tako. Na področju Občine Litija, ki je 
pogosto ogrožena zaradi podivjane reke Save in 
njenih pritokov, je primer Lokega potoka pri 
Spodnjem Hotiču, ki če bi bil redno vzdrževan, 
zagotovo ne bi bilo tako katastrofalnih posledic, 
ki jih morajo nositi lastniki parcel, ki imajo 
uničeno svoje premoženje. Prav tako ne bi bilo 
toliko škode in posledično stroškov lastnikov 
stavb v naselju na Stavbah v mestu Litija, 
naseljih Smrekarica, Ponoviče, Sava ter Spodnji 
Log ob vsakih večjih padavinah.  
 Ste sicer nov minister za okolje in 
prostor, v dosedanjem delu kažete veliko 
pozitivne energije za odpravo mnogih 
dosedanjih nepravilnosti in težav na tem 
področju, me pa vseeno zanima, kako se boste 
lotili tega področja konkretno in ali bo država 
zagotovila več sredstev … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 
JURE LEBEN: Z oceno stanja se popolnoma 

strinjam, zato je Vlada v prejšnjem mandatu 
začela letno vlagati več denarja v gospodarsko 
javno službo. Ko bomo mi prišli k zadevi, najprej 
to, vse na enem mestu za urejanje vodotokov in 
protipoplavnih ukrepov na Direkciji za vode, 
potem zagotoviti kontinuirano višino denarja tudi 
v 2019/2020 v proračunu, da se bo to lahko 
izvajalo, in pa notranja navodila tudi na sami 

direkciji, boljše komuniciranje z lokalno 
skupnostjo pri pripravi programa gospodarske 
javne službe v prihodnje. Mislim, da so to 
učinkoviti koraki, da bo prišlo do sanacij in 
vzdrževanja tistih vodotokov, ki so na lokalnem 
nivoju kritični. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec ima postopkovni 
predlog. 
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala tudi za 

dodatno pojasnilo oziroma odgovore, ki so, 
moram reči, obetajoči, predvsem, kar se tiče 
komunikacije in pa več sredstev v ta namen.  
 Ker je problematika zaradi precej 
drugačnih okoliščin, zaradi vedno večjih, 
močnejših nalivov in posledično velike škode 
zelo pereča, predlagam, da še bolj resno 
pristopimo k preprečevanju škode, predvsem na 
premoženju. Glede na to, da med drugim v Litiji 
čakamo od Ministrstva za okolje in prostor 
dovoljenje za ureditev dostopne poti za 
intervencijska plovila prostovoljnega gasilskega 
društva Litija že več kot leto dni, da se tako 
zapleta pri sanaciji oziroma odpravi posledic 
podivjanega hudournika Loki potok na Tolstem 
vrhu pri Vačah od letošnjega meseca julija, 
predlagam ministrstvu, da razmisli o večjih 
pristojnostih nad urejanjem vodotokov občinam, 
kot sem že prej omenil, oziroma lokalnim 
skupnostim na svojih področjih, ker bodo kar 
najbolj kvalitetno in redno skrbele za vodotoke in 
za to, da občanke in občani ne bodo trpeli 
škode, predvsem zaradi podivjanih hudournikov. 
Vemo, da se sedaj sredstva namenijo direktno iz 
državnega proračuna preko Direkcije za vode 
koncesionarjem po državi, v tem primeru pa bi 
morda potem ta sredstva vsaj za redno 
vzdrževanje, ki verjamem, da bi bilo bolj 
učinkovito, namenila občinam.  
 Da se sistemsko pristopi k reševanju te 
problematike, da se doseže konsenz za več 
namenjenega denarja za preventivo, predvsem 
tu mislim za redno vzdrževanje in posledično 
mnogo manj za odpravljanje posledic, in da 
mnogi postopki za pridobivanje raznih soglasij in 
dovoljenj za poseg v površine vodotokov stečejo 
mnogo hitreje, predlagam, da se na naslednji 
seji Državnega zbora opravi temeljita razprava o 
tej problematiki in pa o odgovorih ministra 
gospoda Lebna, s katerimi sem bil sicer 
zadovoljen in dajejo neko upanje za boljšo 
prihodnost, kar se tiče te zelo zelo pereče 
problematike, ki ima velike posledice predvsem 
za lastnike zemljišč in lastnike nepremičnin, ko 
pride do škode. In še enkrat, predvsem tudi 
zato, da dosežemo nek dogovor, da se nameni 
več sredstev in bolj resno pristopi k rednemu 
vzdrževanju teh vodotokov in da zato potem ne 
bo treba več denarja namenjati za odpravo 
katastrofalnih posledic. Hvala lepa. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec. Tudi o vašem predlogu bo 
Državni zbor odločal v sredo, 19. decembra, v 
okviru glasovanj. 
 Naslednje vprašanje bo zastavil dr. 
Franc Trček, in sicer ministru za zdravje Samu 
Fakinu. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoča. Lep pozdrav, gospod 
minister! 
 Vprašanje, ki vam ga bom postavil, 
sem postavljal večkrat že predhodni Cerarjevi 
vladi, tako v pisni kot v ustni obliki, tako vladi kot 
celoti kot ministrstvu. Gre za vprašanje, za 
problematiko kadrovske skoraj stopnjujoče se 
podhranjenosti anesteziologije v Univerzitetnem 
kliničnem centru Maribor. Lahko odkrito povem, 
da mi ni do neke splošne razprave in tega tudi 
na koncu ne bom zahteval, ampak mi je, da se 
to reši. Zgodba ima zelo dolgo brado, seže 
očitno v ne ravno zelo kvalitetno kadrovsko 
politiko predhodnega vodstva UKC Maribor, ki 
ga je takrat vodil viden član SDS – to zgolj 
opomba pod črto, ker zlasti v tem mandatu do 
sedaj poteka razprava tako, da smo vsi krivi za 
vse pa odgovorni za vse, razen neke stranke 
opozicije. Ampak to seveda ne bo rešilo težav in 
problema, da smo na naši strani Trojan ali če se 
vam kaj zgodi na naši strani Trojan na področju 
zdravstva drugorazredni. 
 Od vas pričakujem predvsem odgovor, 
kako in kdaj. Bile so neke rešitve z anesteziologi 
iz Reke, pri čemer ne le, da je bil občutek, tam je 
bilo neko dejstvo, da več služi nek odvetnik 
posrednik vmes kot ta gasilska rešitev. Neki 
predlogi UKC in sedanjega vodstva v dogovoru 
z domačimi anesteziologi so, očitno je nek 
problem na ravni UKC – zdravstvena 
zavarovalnica.  
 Zanima me: 
 Kdaj se bo ta jara kača, ki se pa zdaj 
res vleče že – koliko? – štiri ali pet let, končno 
presekala v dobrobit vseh nas in v dobrobit 
nekega normalnega delovanja UKC Maribor?  
 Že vnaprej se zahvaljujem za 
odgovore.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor, izvolite. 
  
SAMO FAKIN: Hvala, gospod poslanec. 

Poslanke in poslanci, predsedujoča! 
 To je res jara kača, je pa mogoče in 
medias res treba povedati nekatere številke, ki 
se gibajo, število specialistov in specializantov 
leta 2010: 25 specialistov pa 7 specializantov, 
skupaj 32 anesteziologov, in takrat problema s 
tem ni bilo. Potem pa je število specialistov 
padalo in jih je leta 2015 umanjkalo zaradi 
odhoda v pokoj in v tujino, tako da smo imeli 20 
specialistov pa 15 specializantov, skupaj 35, in 

danes imamo tudi 35 specialistov in 
specializantov skupaj, pri tem da se število 
operativnih posegov ne povečuje bistveno 
oziroma število ur, ki so potrebne za to, se ne 
povečuje. Najprej smo šli seveda pogledat 
številke. Letos avgusta so vložili vlogo za izdajo 
sklepa o posebnem programu na področju 
anesteziologije za obdobje od oktobra do julija 
2019, in da ne berem velike obrazložitve, tujci, ki 
so jih imeli, so bili precej dražji, zato so 
predlagali, da sklenejo podjemne pogodbe z 
domačimi. Podjemne pogodbe se pa lahko 
sklenejo če: storitev ni mogoče izvesti v okviru 
rednega delovnega časa, zdravstvenih storitev 
ni mogoče zagotoviti z ustrezno organizacijo 
dela, zagotovljen mora biti vir financiranja in 
izkazana ekonomija upravičenosti sklenitve 
podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi, 
spoštovana mora biti pravica zaposlenega do 
dnevnega počitka. Šele ko so vsi zgornji pogoji 
in je dokazano, da organizacije dela ni mogoče 
izvesti z drugimi oblikami dela, se lahko sklenejo 
podjemne pogodbe. Mi smo na podlagi prej 
naštetih podatkov mariborskemu kliničnemu 
centru predlagali, naj še enkrat pretehtajo 
organizacijo dela in pogledajo, ali bi se z 
drugačno organizacijo dela to dalo narediti. 
Zaenkrat tega odgovora še nimamo.  
 Glede na dejstvo, da je vlogo za 
poseben program na področju anesteziologije 
potrdil sveta zavoda, bomo na Ministrstvu za 
zdravje zaprosili UKC Maribor za predložitev 
analize, ki je bila predlagana za odločanje na 
svetu zavoda, in skladno z določili Pravilnika o 
merilih za določitev višine plačila opravljanja 
zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali 
drugih pogodbah civilnega prava … Kot minister 
se moram namreč prepričati, preden dam to 
dovoljenje, da so res izkoristili vse obstoječe 
organizacijske možnosti. In še enkrat, do pred 
treh let ob istem številu anestezistov ni bilo 
težav, zdaj pa so.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister.  
 Naslednji bo postavil vprašanje gospod 
Tomaž Lisec, in sicer ministru za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jerneju Pikalu. 
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica, za dano besedo. Spoštovani 
predstavniki Vlade, predvsem spoštovani 
gospod Pikalo, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep 
pozdrav!  
 Pravijo, da v tretje gre rado. Vaši 
predhodnici sem dvakrat postavil enako oziroma 
podobno poslansko vprašanje, ki se dotika 
problematike športne infrastrukture v Sloveniji. 
Športna infrastruktura v Sloveniji je povprečno 
stara toliko kot jaz, 40 let, v zadnjih štirih letih pa 
se ni naredilo skoraj nič, oziroma če povem s 
številkami, v letih 2017 in 2018 je država 
Republika Slovenija preko državnega proračuna 
in skupaj s pomočjo Fundacije za šport v športno 
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infrastrukturo vložila 5 milijonov evrov. Vsi tisti, ki 
ste kadarkoli sodelovali pri kakšni novogradnji ali 
pa pri obnovi športne infrastrukture, veste, za 
kakšen znesek govorimo. To govorimo za en, 
bom rekel, regijski atletski oziroma nogometni 
stadion in nič več in nič manj. Po podatkih iz leta 
2016, ko je resorno ministrstvo vsem občinam 
poslalo vprašalnik, pa je potreb v Sloveniji za 
okoli 800–900 milijonov samo iz sklopa športna 
infrastruktura.  
 Zato me, spoštovani minister, zanima 
nekaj zadev: 
 Kako ste zadovoljni s športno 
infrastrukturo v Republiki Sloveniji?  
 Kako vidite njen razvoj v zadnjih dveh 
letih in kako si boste vi zastavili razvoj športne 
infrastrukture vsaj v letu 2019 in v letu 2020? 
 Koliko boste obogatili proračun 
Republike Slovenije na tem področju?  
 Kako boste na drugih področjih, 
predvsem tukaj ciljam na Fundacijo za šport in 
morda tudi kakšne druge vire, obogatili 
probleme, ki so pred nami?  
 Problemi pa so pri športni infrastrukturi, 
tako tisti lokalni – od manjših obnov telovadnic 
do kakšnih novogradnih, do kakšnih regijskih 
športnih centrov v posameznih panogah – kot ne 
nazadnje tudi pri posameznih državnih objektih; 
ali nujno potrebujejo obnovo ali pa čakajo v vrsti 
za novogradnjo. 
 Zato me v tej prvi fazi, spoštovani 
minister, zanima, ali boste za razliko od svoje 
predhodnice, ki ni imela posluha za razvoj 
športne infrastrukture oziroma ga je imela le 
toliko, da je, potem ko smo poslanci v Državnem 
zboru sprejeli amandma pri proračunu, dali 2 
milijona evrov več v državni proračun, sama 
potem primaknila za leto 2017/2018 borih 700 
tisoč evrov, tako da je bil razpis za športno 
infrastrukturo 2,7 milijona evrov …  
 Skratka, v prvem delu, spoštovani 
minister, sprašujem: 
 Kakšna je vaša vizija razvoja športne 
infrastrukture v Republiki Sloveniji? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Gospod minister, izvolite, imate besedo 
za odgovor. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala, gospa 

predsedujoča. Gospe in gospodje, predvsem pa 
seveda gospod poslanec! 
 Ne morem drugega, kot da se vam 
izjemno zahvalim za to vprašanje. Vam bom 
povedal, zakaj. Zato ker slovenska javnost 
večinoma res ne ve tega, kar ste sami omenili – 
da je športna infrastruktura, ki jo imamo v 
Sloveniji, stara. Moji podatki vendarle ne kažejo, 
da je tako stara, kot trdite vi, ampak kaj dosti 
mlajša pa tudi ni. Jaz imam dva podatka. Prvi 
podatek je 27,6 leta v povprečju in drugi je, 
mislim da, okrog 34 let. To sta dva različna ciljna 
raziskovalna projekta, ki sta bila narejena v 
različnih obdobjih, eden leta 2012, eden 

nekoliko kasneje. Ampak v vsakem primeru ne 
glede na statistiko, leta gor in dol – športna 
infrastruktura je pač slaba. In drugič, mogoče je 
napačno, ker sem rekel slaba. Je stara, zaradi 
česar pa ni nujno, da so tudi vsi deli te 
infrastrukture slabi. Imamo nekatere dele – kot 
veste so večinoma, v veliki večini, razen enega 
objekta, v lasti občin. Tisti edini objekt, ki je v 
lasti države in ki ga tudi upravlja država, je 
seveda Planica, in v tistem istem za Planico ne 
moremo trditi, da je v slabem stanju, ampak 
lahko rečemo, da je v naravnost odličnem stanju 
in da tudi zelo dobro deluje. 
 Kot zadovoljive, to lahko rečem, je 
mogoče oceniti tudi športne objekte, ki so pri 
osnovnih šolah. Gre večinoma za večnamenske 
telovadnice, torej za tisto, kar vsem nam v 
povezavi s šolami in s popoldansko športno 
rekreacijo ali udejstvovanjem, tudi tekmovalnim, 
pride najbolj prav. Nikakor pa ne moremo biti 
zadovoljni z nekimi določenimi deli 
infrastrukture, kot so na primer športni bazeni. 
Celo Prekmurje nima zares pokritega plavalnega 
bazena. Potem so še drugi deli Slovenije, ki 
nimajo resnih pokritih površin. Manjka nam na 
primer letnih površin za razvoj hokeja, 
umetnostnega drsanja, curlinga in tako naprej. 
Manjka nam tudi še kakšnega drugega, recimo 
temu specialnega tipa površin. Kar je dobro, je, 
da so se z razvojem splošne športne 
infrastrukture, torej tistih večnamenskih dvoran, 
športi, kot so košarka, rokomet, ti športi, ki se 
igrajo v dvoranah, lahko razvijali in so tudi lahko 
pridobivali na kvaliteti. Ampak tega pa ne 
moremo reči za vse ostale športe. Absolutno 
prav imate, ko govorite, da je identificiranih 
potreb – moja številka je 881 milijonov in še 
neka prejšnja številka je pa bila, mislim da, tam 
okrog 600 milijonov.  
 Če me zdaj konkretno sprašujete, ali 
sem zadovoljen, mislim, da je iz mojega 
izvajanja jasno, da nisem. Drugič – kaj za to 
narediti? Jasno je, da smo v letih do 2008 dajali 
približno, mislim da, tam okrog 5 milijonov – med 
4 in 6 milijoni – na leto za športno infrastrukturo. 
Ne smemo tudi pozabiti, da je bila v prejšnji 
finančni perspektivi možnost financiranja 
športnih objektov iz sklada za regionalni razvoj, 
iz ESRR. Sedaj te možnosti ni več in tudi v krizi, 
kar pa velja tudi za ostale investicije, če 
pogledamo v osnovno šolstvo, v vrtce in tako 
naprej, torej tja, kjer bi morala država 
sofinancirati investicije, teh investicij tam od leta 
2011 zares ni bilo. 
 Tako da sredstva so vseskozi padala in 
seveda se bom maksimalno potrudil – in to je 
tisti del, na katerega ste me izzvali – da v letih 
2019 in 2020 vsaj ponovimo tisto, kar ste z 
vašim amandmajem dosegli, pa tudi s tistim, kar 
je bilo kasneje dodano, da vsaj ta znesek 
ponovimo, da ta razvoj športne infrastrukture 
peljemo naprej. Seveda pa ne bo dovolj, še 
posebej če vemo, da je celoten znesek 
identificirane infrastrukture 881 milijonov. Hvala. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora, izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Me veseli, da se boste trudili, ampak vi 
ste minister, ki mora ne samo truditi se, ampak 
tudi zagotoviti, jaz sem pa nejeverni Tomaž, ki 
bom verjel takrat, ko bom videl številke v 
proračunu. In mi je všeč, da se strinjava, da se 
lahko zahvalimo dr. Zveru in njegovim kolegom, 
ki so naredili vrhunski center v Planici. In se 
lahko tudi s tega mesta predvsem zahvalimo 
županom, da delajo tisto, česar država na tem 
področju ne stori. V zadnjih šestih, sedmih letih 
je poleg vsega skupaj, od leta 2013 do 2018, 
cirka 10 milijonov, ki jih je država dala, dal 
največ gospod Zvone Černač. Prvi in drugi 
razpis, energetska sanacija stavb v lasti lokalnih 
skupnosti – koliko so občine privarčevale, ki so 
predvsem obnavljale športne dvorane. In tukaj 
tudi morda namig, spoštovani minister, da se s 
svojo ministrsko kolegico dobite in morda 
najdete tudi v tej evropski perspektivi vsaj za 
sanacijo, če že ne za novogradnjo kakšna 
sredstva za športno infrastrukturo.  
 Skratka, spoštovani minister, 
pričakujem ali danes ali tekom naslednjih dni, 
tednov, predvsem pa mesecev, da se na 
ministrstvu zazrete v te številke – 881 milijonov 
potreb – in razmislite, kaj je na področju lokalnih 
skupnosti, kaj je na področju regijskih centrov in 
pa tudi na področju državne športne 
infrastrukture nujno treba storiti. Predvsem pa – 
in s tem bom tudi zaključil – da se boste ne 
samo trudili, predvsem izvrševali tisto, kar vam 
ne samo mladi športniki, predvsem tudi vrhunski 
športniki sporočajo: dajte nam prostor, da lahko 
treniramo v Sloveniji. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, želite besedo? 
 Izvolite, imate besedo.  
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa.  

 Mislim, da morava nekaj stvari vendarle 
postaviti tako, kot je treba. Prvič, Planica. Res je, 
da je začel dr. Zver, in prav je, da se mu to 
priznanje tudi v tem državnemu zboru da. 
Ampak nadaljevali so ne eden, ampak dva, trije, 
mislim, da sem bil četrti, da je potem še ena 
kolegica za menoj dokončala. Če govorimo torej 
o tem, kdo vse se je trudil s Planico, ker je pač 
nacionalni projekt. In tudi v Državnem zboru ste 
se trudili, včasih pa tudi kakšno interpelacijo 
vlagali glede tega, da bo čisto jasno. Torej, ni bil 
samo en minister, ki je zaslužen, ostali so pa 
imeli interpelacije glede tega. Drugič. Kar se tiče 
infrastrukture, sem tudi zelo jasno povedal, v 
čigavi lasti je kaj. Torej, povprečnina je del 
zgodbe tudi za športne objekte. Tako da če 
govorimo o tem, je vendarle treba biti natančen. 
Tretjič. Strinjam se z vami in že delamo z 
Ministrstvom za infrastrukturo, kar se tiče 

energetske sanacije šolskih športnih objektov, 
ker vsi vemo, da ni problem toliko v gradnji, kot 
je problem v kasnejšem upravljanju, kjer zadeve 
stanejo izjemno veliko, če gre za energetsko 
potratne stavbe.  
 Če bi imel mošnjiček pri sebi, potem bi 
vam obljubil številko. Ampak vi in jaz veva, kako 
stvari gredo, zato vedno rečem – in od tega tudi 
ne odstopam – da se bom trudil. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Gospod poslanec, imate proceduralni 
predlog, izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica.  
 Mislim, da je prav, da se opravi 
razprava o področju predvsem razvoja športne 
infrastrukture v Sloveniji, kjer govorimo o 
potrebah vseh lokalnih skupnosti ne glede na to, 
kje so župani, levi, desni, zgornji, spodnji, naši 
ali pa vaši, in govorimo o številki cirka 880 
milijonov potreb. Lahko se tudi takrat, pri tisti 
splošni razpravi pogovorimo, ali je povprečnina 
dovolj velika ali ni dovolj velika. Meni župani 
govorijo, da ta povprečnina, ta dvig, ki je bil 
potrjen v letu 2019, ne zadostuje niti tistemu 
dvigu, ki jim ga je država dala, lokalnim 
skupnostim. Morda je prav, da se tudi takrat, ko 
bomo imeli splošno razpravo, zahvalimo tako dr. 
Zveru kot tudi vam, gospod dr. Pikalo, za to, kar 
ste naredili za Planico, je pa dejstvo, da so se 
potem vaše naslednice bolj kot ne slikale ob 
nečem, kar ste vi podpisovali, različne pogodbe 
z izvajalci.  
 Samo Občina Sevnica potrebuje v 
naslednjih dveh, treh letih več sredstev, kot jih je 
država namenila športni infrastrukturi v letih 
2017 in 2018. 2,7 milijona, to ne bo niti za naš 
športno-rekreativni center v Sevnici, ki ga nujno 
potrebujemo. Skupaj z Občino Krško 
razmišljamo, kdaj bomo imeli bazen, kjer ne 
bomo vsako leto menjavali bazenskega dna in 
pa generatorjev. Naši zelo dobri strelci streljajo 
bolj med dežnimi kapljicami, ker jim zamaka, in 
tako naprej. Skratka, veliko je želja in mislim, da 
bi lahko vsak izmed poslancev povedal svoje 
izkušnje, predvsem pa bi rad povedal svoje 
potrebe, ker še enkrat, če smo lahko kje enotni 
in kje združeni, smo to lahko na področju športa.  
 In če poslanci ne bodo sprejeli splošne 
razprave, verjemite, vsaj marca 2019 bom, tako 
kot sem to naredil leta 2016, sklical nujno sejo 
odbora za izobraževanje s podobnimi sklepi, kot 
sem jih napisal tedaj, to pa je, da se da športni 
infrastrukturi v Sloveniji večjo veljavo, ker če 
bomo imeli dobro športno infrastrukturo, bomo 
imeli tudi naše mlade kam dati. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. O vašem predlogu bo 
Državni zbor odločil v sredo, 19. decembra, v 
okviru glasovanj. 
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 Naslednja bo postavila vprašanje 
gospa Ljudmila Novak, in sicer ministru za 
zunanje zadeve dr. Miru Cerarju.  
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

Spoštovana ministrica, vsi prisotni ministri, 
danes vas je kar precej tukaj, vsi lepo 
pozdravljeni! 
 Vprašanje bom pa postavila dr. Miru 
Cerarju kot zunanjemu ministru. Konec 
novembra ste bili na obisku v Italiji, predhodno 
ste se tudi sestali s predstavniki slovenske 
narodnostne skupnosti v Italiji in se seznanili s 
problematiko, z aktualnimi problemi, odprtimi 
vprašanji. To je pohvalno, da ste si vzeli čas in 
ste prisluhnili.  
 Mene pa zanima, kako ste potem 
opravili pri italijanski vladi, kakšna zagotovila ste 
dobili. Vemo namreč, da je bilo obljubljeno, da 
se bo zmanjšala oziroma ukinila subvencija za 
tiskane medije. Tukaj je še posebej ogrožen 
Primorski dnevnik, pa tudi nekateri drugi tiskani 
mediji, ki so izrednega pomena za slovensko 
manjšino v Italiji pa seveda tudi v drugih 
državah. Ti mediji jih povezujejo, obveščajo, ne 
nazadnje je tudi jezik, ki se vsakodnevno 
uporablja pri pisanju in branju, izredno 
pomemben za to skupnost, zato bi bila seveda 
velika škoda, če bi bil dnevnik ukinjen, in tudi 
drugi mediji.  
 Prav tako vemo, da se Slovenci v Italiji 
že vrsto let zavzemajo za to – in seveda mi z 
njimi – da bi dobili svojega predstavnika v obeh 
domovih italijanskega parlamenta, tako v 
poslanski zbornici kot tudi v senatu. Žal tega 
zagotovila nimajo. Sedaj imamo eno poslanko, 
ki je bila izvoljena na listi Demokratske stranke, 
kar pa ne pomeni, da se bo ona zavzemala 
izključno za pravice Slovencev, slovenske 
manjšine, ampak je pač članica neke druge 
stranke. Vemo, da italijanska manjšina v 
Sloveniji ima zagotovljenega poslanca, prav tako 
Madžarska, in zato seveda ves čas pričakujemo, 
zahtevamo neko recipročnost. Ob spreminjanju 
volilnega zakona ni dovolj olajšano to pravilo, da 
bi bil poslanec zagotovljen. Pravila morajo biti 
takšna, da je potem poslanec tudi realno lahko 
izvoljen, ne pa samo na papirju.  
 Moje vprašanje je: 
 Kakšna zagotovila ste dobili, ko ste se 
pogovarjali o teh odprtih vprašanjih s 
predstavniki italijanske vlade? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor, izvolite. 
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Hvala za 

besedo. Spoštovana gospa poslanka Ljudmila 
Novak! 
 Res je, v Rimu sem se 27. novembra 
sestal z zunanjim ministrom Republike Italije 
gospodom Moaverom in dan pred tem sem imel 

izčrpen pogovor s predstavniki naše narodne 
skupnosti v Italiji, da so me podrobno informirali 
o svojih pogledih, dejstvih, željah in drugem. V 
Rimu je bilo na tem sestanku govora tudi o 
drugih temah, ne samo o medijih, tudi o 
parlamentarnem zastopstvu, kot ste omenili, o 
ponovni vzpostavitvi institucionalnega omizja za 
slovensko manjšino in ne nazadnje tudi o 
uresničitvi zaveze o vrnitvi Narodnega doma v 
Trstu. Vsa ta vprašanja sem sprožil.  
 Minister Moavero je pojasnil, da je 
namen krčenja finančnih sredstev po zakonu o 
založništvu zmanjšati državno podporo medijem, 
ki po oceni javnosti niso upravičeni do finančne 
podpore iz državnih sredstev. Vendar pa je 
hkrati, ko smo mu pojasnili problematiko z vidika 
Republike Slovenije, tudi naše manjšine v Italiji, 
izrazil razumevanje, da je treba v primeru 
zmanjšanja sredstev po tem zakonu ločeno 
urediti financiranje tiskanih medijev narodnih 
manjšin. In ni naključje, da je že naslednji dan 
prišlo potem tudi do vladne seje, ki je to 
obravnavala, in prav na pobudo italijanske vlade 
je bil nato 3. 12. sporni amandma o ukinitvi 
financiranja tiskanih medijev z letom 2020 
ukinjen, torej umaknjen, zaenkrat. Mislim, da je 
bila tukaj tudi prisotna aktivnost ministra 
Moavera, kajti osebno mi je zagotovil, takrat in 
tudi kasneje, ko sva se videla zdaj v Bruslju in 
Milanu, mi je rekel, da je na tem področju bil 
aktiven. Ministrstvo Republike Slovenije za 
zunanje zadeve bo seveda še naprej pozorno 
spremljalo to situacijo, pri čemer je preko 
diplomatsko-konzularnih predstavništev v Rimu 
in v Trstu v vsakodnevnem stiku s predstavniki 
naše narodne skupnosti in z italijanskimi 
političnimi predstavniki na državni in deželni 
ravni. Torej ta stik ohranjamo, komunikacijo 
ohranjamo. 
 Pozdravljamo izjemno jasen odziv v 
podporo pravicam narodnih manjšin, ki je ob 
predlogu ukinitve državnega financiranja tiska 
prišel s strani najvišjih političnih predstavnikov v 
Italiji, torej italijanskega predsednika Mattarella, 
pa tudi predsednika vlade Conteja, pa tudi s 
strani deželnih in občinskih predstavnikov ne 
glede na njihovo politično pripadnost. Tukaj se 
vidi, da je bila aktivnost tudi naše manjšine, tudi 
naše / nerazumljivo/ zaznana. V pogovorih s 
predstavniki slovenske narodne skupnosti so 
italijanski politični predstavniki prav tako izrazili 
razumevanje za poseben položaj manjšinskega 
tiska in nakazali možnosti za prihodnjo 
dolgoročno ureditev manjšinskega tiska, 
predvsem preko postavitve posebnega 
državnega sklada ali pa denimo preko dviga 
financiranja zaščitnega zakona. 
 Glede zastopstva slovenske narodne 
skupnosti v obeh domovih italijanskega 
parlamenta pa ugotavljamo, da italijanski volilni 
zakon sicer vključuje določbe, ki se sklicujejo na 
26. člen Zaščitnega zakona. To pomeni, da je v 
Furlaniji - Julijski krajini eden od enomandatnih 
volilnih okolišev za poslansko zbornico in za 
senat zasnovan tako, da olajša izvolitev 
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kandidatov, ki pripadajo slovenski manjšini, 
ampak hkrati ugotavljamo, da to dejansko ne 
predstavlja zadostne gotovosti za izvolitev. To 
sem zelo jasno povedal tudi svojemu 
sogovorniku ministru za zunanje zadeve 
Republike Italije, ki je izrazil razumevanje za to 
problematiko. Tudi v tem primeru je obljubil, da 
bo znotraj vlade opravil določene konzultacije, 
pri čemer pa še posebej pozdravljam dejstvo, da 
se je znotraj naše narodne skupnosti v Italiji 
pričela razprava o načinu oziroma mehanizmu, 
ki bi omogočil večjo gotovost izvolitve. Namreč, 
izjemno pomembno je to, da narodna skupnost 
o tem sprejme neko skupno stališče, ki ga bo 
Slovenija potem najlažje podprla, kajti v preteklih 
letih takega skupnega stališča ni bilo. 
 Če torej povzamem, italijanska vlada je 
preko mojega pogovora z mojim kolegom iz 
Italije, torej zunanjim ministrom Moaverom, 
direktno seznanjena z vsemi temi odprtimi 
vprašanji in našimi pobudami, iniciativami ali 
zahtevami. Sodelujemo in smo stalno v stiku z 
našo narodno skupnostjo v Italiji in budno 
spremljamo, kaj se bo dogajalo v prihodnje, tako 
da bomo tukaj tudi hvaležni kakršnekoli podpore 
s strani parlamenta, kajti cela Slovenija mora 
delovati, vse institucije v tej smeri, da bomo 
seveda zagotovili tako narodno zastopstvo kot 
tudi to, da bodo Primorski dnevnik, Novi Matajur 
in Novi glas še naprej živeli kot naši mediji, ki 
nam omogočajo, torej naši narodni manjšini, 
našo, slovensko identiteto. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospa poslanka, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za 

odgovor. 
 Veseli me to vaše spodbudno 
sporočilo, da ste se o vseh teh problemih 
pogovarjali in da so tudi vaši sogovorniki izrazili 
neko pripravljenost, da bodo rešili to 
problematiko. Ta problematika se vedno znova 
pojavlja, vrti in do sedaj sem imela občutek 
oziroma sem menila, da pač naša vlada, naši 
zunanji ministri niso bili dovolj aktivni na tem 
področju, zato želim in pričakujem, da vztrajate, 
da se te obljube v prihodnosti tudi izpolnijo in 
uresničijo. Nedavno ste bili na obisku tudi v 
Avstriji, kjer vemo, da je ravno tako problem 
tiskanega medija Novice, kjer gre pravzaprav za 
sorazmerno malo denarja, pa so sedaj morali 
zmanjšati izhajanje tednika na štirinajstdnevnik, 
torej enak problem. Ne gre za veliko sredstev, 
imamo dobre sosedske odnose, veliko 
sodelujemo, pa vendarle takšnega problema ne 
znamo uspešno rešiti. Ravno tako se z Italijo 
blagovna menjava povečuje, investicije rastejo, 
napovedan je celo februarja 
poslovno-investicijski dogodek v Italiji za še več 
sodelovanja, kot sem prebrala, Italija je druga 
največja trgovinska partnerica Slovenije, peta po 
naložbah in tako naprej. 

 To se pravi, da je interes obojestranski, 
da imamo dobre sosedske odnose, da dobro 
sodelujemo tudi na gospodarskem in drugih 
področjih, zato sem prepričana, da rešitev teh 
problemov lahko pripomore k še boljšim 
medsosedskim odnosom. Ne nazadnje pa 
zaščitni zakon tudi ščiti slovensko narodnostno 
skupnost v Italiji in je prav, da njegove določbe v 
čim večji meri uresničujete. Zanima me torej, ali 
boste vztrajali, da se vse te obljube tudi 
uresničujejo v prihodnosti, tudi v zvezi z 
narodnim domom oziroma njegovo vrnitvijo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, imate besedo. 
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Hvala lepa. 

 Tukaj res govorimo isti jezik, 
razmišljamo enako. Omenili ste tudi Avstrijo, 
dejansko sem tudi tam na obisku pri zunanji 
ministrici izrazil podobne pobude in zahteve 
Slovenije, da se torej splošno financiranje naše 
slovenske narodne skupnosti v Avstriji izboljša, 
kajti že 30 let je nespremenjeno in inflacija je 
požrla del tega denarja, če se nekoliko ljudsko 
izrazim, pa tudi potrebe so seveda narasle in 
seveda gre tudi za podporo društvu, za podporo 
našemu časniku Novice in tako dalje. 
 Ampak če se vrnem na Italijo, tako v 
Avstriji kot Italiji bomo seveda ostali budni, na 
ministrstvu sem določil konkretno posameznike, 
ki mi morajo spremljati zadevo, poročati, kje se 
zadeve in koliko se premikajo. Moramo seveda 
upoštevati, da je Italija suverena država, ki bo 
znotraj svojih institucij odločala o teh vprašanjih, 
ampak hkrati pa moramo preko vseh naših 
diplomatskih predstavništev, tudi konzularnega 
predstavništva, preko naših manjšin v dogovoru 
z njimi, predvsem pa tudi neposredno s strani 
ministrstva stalno opozarjati, da je ta vprašanja 
treba rešiti. Torej zaveza, ki je bila že dana, 
glede vrnitve Narodnega doma, mora biti 
uresničena. Verjamem, da bo ob 100-letnici za 
to dobra priložnost, torej čez dve leti, če se ne 
motim. In o tem smo tudi konkretno govorili. 
Dobili smo neko zagotovilo, da bodo ponovno 
aktivirali v Italiji to omizje, ki pritegne skupaj za 
isto mizo pripadnike naše narodne manjšine in 
seveda predstavnike Vlade, kar je izjemno 
pomembno. 
  Vesel sem tudi, da so naši predstavniki 
obeh krovnih organizacij v stalnem stiku tudi z 
različnimi senatorji, z različnimi politiki, pa tudi 
založniki, kajti ta njihova aktivnost samo 
pripomore k temu prizadevanju za skupni cilj. In 
ne nazadnje gre tu za to, da moramo, kot ste 
sami rekli, ohranjati neke dobrososedske 
odnose še naprej, kajti če bomo imeli dobro 
ekonomsko sodelovanje, kulturno, seveda tudi 
politično, kot ga zdaj nadaljujemo oziroma še 
nadgrajujemo, potem je upanje za to, da bomo 
kljub nekoliko radikalnim momentom, ki so tu in 
tam prisotni v sedanji italijanski politiki, uspeli 
ohraniti tiste evropske standarde pa tudi 
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vrednote v korist varovanja naše slovenske 
manjšine, za katere si pač vsi skupaj 
prizadevamo. Tako da bom hvaležen tudi za 
podporo vas, spoštovana gospa poslanka, in 
vseh poslancev Državnega zbora v tej smeri. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospa poslanka ima zahtevo za 
postopkovni predlog. 
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Poslovnik mi 

omogoča, da predlagam razpravo na to temo. 
Seveda ne samo zaradi tega, ker ne bi bila 
zadovoljna z vašim odgovorom, pač pa zaradi 
tega, ker menim, da se vseeno na plenarnih 
zasedanjih premalo pogovarjamo o tej 
problematiki v zvezi s slovenskimi narodnostnimi 
skupnostmi v sosednjih državah – o tem 
razpravljamo na komisiji, na parlamentarnem 
zasedanju pa le redkokdaj, menim, da je tudi 
slovenska javnost premalo seznanjena s to 
problematiko slovenstva v zamejstvu – 
predlagam razpravo na to temo. Vesela bom in 
seveda Slovenci v Trstu bodo zelo zadovoljni, če 
bo prišlo dejansko do vrnitve Narodnega doma, 
ki je bil požgan leta 1920, leta 2020, ob 
stoletnici, ker vem, da že načrtujejo tudi 
dejavnosti, ki bi se tam odvijale, kaj vse bi se 
tam lahko dogajalo. In to je pošteno in pravično, 
da se ta dom, ki je bil tako grdo odvzet in 
požgan leta 1920, dejansko vrne Slovencem.  
 Predlagam razpravo na tematiko 
zamejstva, zamejske problematike in kako bi 
Slovenija morala vedno, v vsakem času stati 
Slovencem ob strani in biti zvest in trd pogajalec, 
če tako rečem, da se uresničujejo njihove 
pravice v zvezi z vsemi zakoni, ki jih ščitijo, ker 
je pač to prav, zakone je treba izpolnjevati, 
spoštovati. In Slovenci smo tukaj in tudi zunaj 
meja in vsi čutimo slovensko in si seveda 
želimo, da bi tudi Slovenci v zamejstvu imeli čim 
boljše pogoje za delo in življenje. Ker to 
ohranjanje jezika, kulture, slovenstva ni vedno 
lahko, poleg tega, da je za to potreben denar, je 
potrebne tudi veliko volje, zavesti, samozavesti, 
vzgoje pri mladih in pa tudi tega občutka, da 
imamo Slovenci v Sloveniji radi naše rojake tudi 
na drugi strani meja, predlagam tudi takšno 
razpravo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Tudi o vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal v sredo, 19. decembra, v okviru 
glasovanj.  
 Naslednja bo vprašanje postavila Lidija 
Divjak Mirnik, in sicer ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 

LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa 

za besedo, predsedujoča. Lepo pozdravljeni, 
gospa ministrica, ostali ministri, kolegice, kolegi!  
 Moje vprašanje se nanaša na Maribor, 
in sicer se glasi takole. Direkcija za infrastrukturo 
je na podlagi načrta razvojnih projektov ter 
finančnega proračuna Republike Slovenije že od 
leta 2004 skrbnik za mesto Maribor, dveh zelo 
zelo pomembnih cestnih infrastrukturnih 
projektov, to sta južni del zahodne obvoznice 
med Streliško cesto, Kardeljevo cesto, hitro 
cesto skozi Maribor ter mariborsko vzhodno 
obvoznico ter povezovalna cesta med Cesto 
proletarskih brigad in Limbuško cesto. Predvsem 
gradnja prve prometnice, torej južne obvoznice, 
je za mesto Maribor zelo pomembna, saj bo po 
izgradnji predstavljala glavno tranzitno prometno 
žilo v smeri zahod – jug in zahod – vzhod, kar 
bo v veliki meri ožje mestno središče 
razbremenilo prometa. Državna cesta G1-1, ki 
poteka po Cesti proletarskih brigad vse do 
Ptujske ceste, je danes preobremenjena z 9 
tisoč PLDP-ji, kar povzroča velike prometne 
obremenitve, s tem pa posledično vse večje 
nezadovoljstvo prebivalcev, ki ob tej cesti tudi 
živimo.  
 Nenavadno je, da se praktično nič ne 
dogaja na tisoč 400 metrov dolgi prvi etapi med 
Streliško cesto in Kardeljevo cesto, na kateri je 
bila s strani direkcije že leta 2013 pridobljena 
kompletna projektna dokumentacija faze PGD in 
PZI, s strani Ministrstva za infrastrukturo pa je bil 
potrjen tudi investicijski program za gradnjo. Po 
mojih informacijah manjka še manjši del 
zemljišč, ki bi jih bilo treba odkupiti za gradnjo, 
žal pa pri reševanju pravno-premoženjskih 
zadev kot zadnjega nerešenega problema na tej 
trasi v zadnjih nekaj letih s strani ministrstva in 
direkcije ni bilo pravega elana, ki bi omogočil, da 
se vsi odprti pravno-premoženjski problemi 
zaprejo in se seveda s tem omogoči pridobitev 
gradbenega dovoljenja ter omogočitev javnega 
razpisa za pričetek gradnje prve etape. Isto velja 
tudi za odsek povezovalne ceste med Cesto 
proletarskih brigad in Limbuško cesto, ki bo 
razbremenila mestne vpadnice.  
 Zavedam se, spoštovana gospa 
ministrica, da ste na položaju šele tri mesece, da 
vsega zamujenega pač še niste mogli opraviti, 
vendar vas kljub temu sprašujem:  
 Kaj bodo ministrstvo oziroma pristojni 
storili, da se bodo prometne težave zaradi 
nedokončanega prometnega sistema državnih 
cest v Mariboru začele reševati bolj aktivno, kot 
so se do zdaj?  
 Kdaj se bo pravzaprav začela gradnja 
obeh navedenih prometnic? 
 Hvala lepa za odgovor.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospa ministrica, izvolite, imate besedo 
za odgovor.  
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MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala za 

vprašanje. 
 Izgradnja južnega dela zahodne 
obvoznice Maribora je predvidena v treh etapah, 
in sicer prva etapa od Streliške do Kardeljeve, 
druga etapa od Kardeljeve do Tržaške ceste z 
izvennivojskim križanjem s Tržaško cesto in 
tretja etapa od Tržaške ceste do avtoceste s 
priključkom pri Rogoznici. Za prvo etapo je v 
pripravi projektna dokumentacija za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov 
in za samo rušitev. Pridobitev gradbenega 
dovoljenja je predvidena v letu 2019, istočasno 
pa je predviden tudi razpis za izvedbo gradbenih 
del, ki naj bi bila končana predvidoma do konca 
leta 2020, ob predpostavki, da bodo 
zagotovljena ustrezna finančna sredstva. Nekaj 
več o tem ob koncu odgovora. Za drugo in tretjo 
etapo je v pripravi državni prostorski načrt, DPN, 
kot mu radi rečemo, idejni projekt bo izdelan v 
sredini leta 2019, nato bo sledila javna 
razgrnitev. Sprejetje DPN se predvideva v letu 
2020. Trenutno potekajo aktivnosti glede 
priključevanja obvoznice na avtocesto. Po 
sprejetju DPN pa sledi še vse ostalo, naročilo in 
izvedba dokumentacije PGD oziroma PZI, 
recenzija izdelanega PGD in PZI ter revizija 
projektov, izdelava investicijskega programa, 
odkupi zemljišč, pridobitev gradbenega 
dovoljenja, izvedba gradbenih del in na koncu 
seveda tudi, verjamem, zaključek investicije.  
 Druga etapa, od Kardeljeve do 
Tržaške, se pri nas oziroma na direkciji 
obravnava prioritetno, saj se zavedamo, da bo z 
izgradnjo prve in druge etape tranzitni promet 
možno v celoti preusmeriti iz centra mesta na 
novozgrajeno obvozno cesto. Glede projekta 
podaljšanja Ceste proletarskih brigad, ki 
predstavlja podaljšek ceste za nekaj manj kot 
dva kilometra oziroma točno tisoč 955 metrov, 
do priključka državne ceste Maribor–Ruše vam 
ravno tako lahko povem, da je razpis za izvedbo 
gradbenih del prve etape izveden, v teku pa je 
pregled ponudb. Projektna dokumentacija 
zajema tudi preoblikovanje dvopasovnega 
krožnega križišča pri Qlandii v tako imenovano 
turbo krožno križišče. Realizacija bo torej 
izvedena v dveh etapah, in sicer prvi del cestna 
povezava, ki ne predvideva velikega finančnega 
vložka občine, in drugi del izvedba ostalih 
priključnih cest, ki pa jih bo, tako vsaj pravijo, 
Mestna občina Maribor gradila po fazah v 
odvisnosti od razpoložljivih sredstev. Verjamem, 
da o tem drugem delu vi veste več kot sama. 
 Zdaj pa mogoče še tisti del, ki sem ga 
prej omenila. Projekti, ki so že predvideni, ali pa 
projekti, ki si jih marsikdo od vas želi, bodo 
seveda odvisni od denarja, ki ga bomo imeli 
zagotovljenega v proračunu naslednjega leta in 
tudi naprej. Mi vsi, koalicijski poslanci, vlada, 
vemo, k čemu smo se zavezali s koalicijsko 
pogodbo, kar se tiče državnih cest. Upam, da se 
bomo v tem delu tega koalicijskega dogovora 
držali, sicer boste morali razumeti, da tudi na 
tem področju prihaja oziroma bo prihajalo do 

določenih zamikov. Tako da tudi ob sprejemanju 
proračuna oziroma rebalansa proračuna za leto 
2019 pričakujem, da boste skupaj z mano zelo 
natančno pogledali ta rebalans in da bomo 
skupaj zagotovili to, kar smo si zadali. Ker roko 
na srce, v preteklosti je bila res državna, cestna 
in železniška infrastruktura zaradi krize, zaradi 
manj prihodkov v proračunu zapostavljena. To 
zapostavljanje je vplivalo tudi že na varnost na 
naših cestah, in če želimo to popraviti, in jaz 
verjamem, da želimo, moramo trend, ki je bil 
postavljen v zadnjih dveh letih, skupaj 
nadaljevati. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica. 
 Naslednji bo postavil vprašanje gospod 
Jani Prednik, in sicer ministrici za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec, ki 
je odsotna, ter ministru za zdravje gospodu 
Samu Fakinu. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovana 

podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani 
minister, in lep pozdrav tudi vsem ostalim 
ministrom! 
 Sam bom spet odprl v tem mandatu 
eno vprašanje, ki se vleče iz mandata v mandat, 
in to je vprašanje konoplje. V preteklem 
mandatu so bili doseženi neki napredki, vendar 
še vedno pa nista rešeni vsaj dve ključni 
vprašanji, in sicer eno je medicinska dostopnost 
kanabisa in preparatov, drugo pa je gojenje 
konoplje z namenom pridobivanja kanabisa za 
zdravila v Sloveniji, ker to trenutno še vedno ni 
dovoljeno. V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov smo v prejšnjem mandatu pripravili 
več osnutkov neke možne zakonske ureditve, en 
predlog smo tudi poslali v Državni zbor, in sicer 
predlog, ki bi urejal zakonito ureditev gojenja 
konoplje za pridobivanje medicinskega 
kanabisa, vendar pa na žalost zaradi padca 
prejšnje vlade prehitro, seveda do te obravnave 
ni prišlo. Mislimo, da je skrajni čas, da 
prenehamo s takim in drugačnim oviranjem 
zakonitega gojenja konoplje za pridobivanje 
medicinskega kanabisa, zato smo to tudi v 
koalicijsko pogodbo na stran 32 zapisali, in sicer 
smo napisali, da bomo do leta 2019 pripravili 
zakonsko podlago za legalizacijo konoplje v 
medicinske namene.  
 To vprašanje se ne nanaša samo na 
ministra za zdravje, nanaša se tudi na ministrico 
za kmetijstvo, ki je danes odsotna, in upam, da 
mi bo na naslednji seji na to moje vprašanje 
javno odgovorila. Kot rečeno, tega vprašanja ni 
mogoče rešiti samo na enem resorju, za to je 
potrebnih več resorjev, vsaj resor za zdravje in 
kmetijski resor. 18 let je od sprejetja Zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 
bolniki in zdravniki pa še vedno ostajajo odvisni 
od uvoza in na nek način dobre volje države, ki v 
strahu nekaterih uradnikov – to je treba povedati 
– pred drogami preprečuje pridelavo rastlin za 
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zdravila v Sloveniji. Poleg tega je v odgovoru 
ministrstva še vedno polno nekih nestrokovnih 
izrazov, na primer vsebuje »žetev« tako 
imenovane konoplje, čeprav je strokovno 
pravilen izraz pridobivanje kanabisa. V odgovoru 
tudi navajate, da mora Slovenija vzpostaviti 
konvencijsko skladen sistem, hkrati pa že več let 
od vašega ministrstva – za to niste krivi vi, 
ampak vsi pretekli ministri – pričakujemo 
konkreten predlog, kako to doseči. Zato tako od 
vas kot od ministrice za kmetijstvo pričakujem 
jasne odgovore na naslednja vprašanja. 
 Zanima me: 
 Kako bosta zastavila sodelovanje, da v 
Sloveniji končno omogočimo zakonito gojenje 
konoplje za pridobivanje medicinskega 
kanabisa? 
 Kako bosta usklajena terminologija in 
poimenovanje snovi in postopkov ter kako bo 
določena definicija medicinskega kanabisa? 
 S kakšnimi sredstvi nameravata 
pospešiti razvoj in registracijo zdravil iz konoplje 
in kanabisa, za katera bomo surovino gojili v 
Sloveniji?  
 Kako bosta poskrbela za vključitev 
slovenskih gojiteljev v sistem gojenja konoplje in 
pridobivanje medicinskega kanabisa? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor.  
 
SAMO FAKIN: Najprej je treba poudariti, da 

gojenje konoplje urejajo tudi evropski zakoni, ki 
smo se jih dolžni držati. Slovenija je majhna in 
ima težave z nekaterimi zadevami, postaviti jih 
tako, da se zadeve dogajajo varno in da se 
dogajajo ekonomsko. Tudi v dveh državah, 
sosednjih Avstriji in Italiji, ali imajo posebnega 
pooblaščenega kontraktorja, ki to dela pod 
strogo določenimi pogoji, ki kar precej stanejo, 
ali – v primeru, mislim da, Italije – to dela celo 
vojska zaradi zagotavljanja varnosti. To je kratek 
opis, kaj se dogaja po svetu. Dejstvo pa je, da je 
kanabis oziroma njegovi izvlečki v medicinske 
namene v Sloveniji dostopen in ga je možno 
dobiti v lekarnah. Seveda pa ni možno dobiti 
cigaret pa smole pa teh stvari, ker je pač 
farmakoterapija, ki smo se je dožni držati, 
povedala, katere učinkovine ljudem niso 
škodljive.  
 Preden se bomo odločili za to, bo treba 
proučiti varnost in ekonomičnost. Ta hip je glede 
na raziskave, koliko ljudi ta kanabis, ki ga 
indicirajo zdravniki, dejansko rabi, še vedno 
najbolj racionalna možnost to uvažati, kot 
uvažamo sedaj. Seveda pa bi bilo zelo fino pri 
tistih, ki predlagajo tako ureditev, da predlagajo 
celoten postopek s cost-benefit študijo. Včasih, 
veste, je to bolj praktično, bolj fino, če je taka 
študija, kot če to dajemo nekomu delati, ki ima 
že v štartu kar nekaj pomislekov v zvezi s tem. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister.  
 Naslednji bo postavil vprašanje gospod 
Jožef Lenart, in sicer ministru za zdravje 
gospodu Samu Fakinu.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoča. Spoštovani gostje, 
ministri, spoštovani kolegice in kolegi poslanci!  
 Spoštovani gospod minister Fakin, pred 
nedavnim ste bili na obisku v Splošni bolnišnici 
Ptuj. Med drugim ste se informirali oziroma ste 
se pogovarjali tudi o poteku gradnje urgentnega 
centra Ptuj. Skupaj z vami so bili tudi predsednik 
sveta zavoda, direktorica bolnišnice ter županja 
Mestne občine Ptuj. Tam ste nekako obljubili, da 
se bo gradnja urgentnega centra Ptuj izvedla. 
Ne glede na to, da se zadeva razvija skoraj 8 let, 
upamo, da je čas pravi. Urgentni center Ptuj je 
ustanova izjemne pomembnosti za reševanje 
življenj občanov in mora pokrivati celotno 
področje Spodnjega Podravja. Prebivalci, ki 
živimo na območju stare Mestne občine Ptuj pa 
tja do Lenarta, na drugi strani do Zavrča, pa tudi 
haloških občin, to nujno potrebujemo in tudi 
verjamemo, enako tudi naša občinska vodstva, 
da bi denar morala zagotoviti država preko 
Ministrstva za zdravje. V bolnišnici so mnenja, 
da si še niste podrobno pogledali projekta ter da 
se ne ve, kdo in kdaj bo investicijo plačal ter 
koliko sredstev bo sploh uspel zagotoviti.  
 Moje vprašanje za vas, spoštovani 
minister, je:  
 Kdaj bodo zagotovljena sredstva za 
izgradnjo? 
 Ali se začetek nadaljevanja gradnje 
predvideva v začetku leta 2019?  
 Ali ste si v vmesnem času od obiska vi 
ali vaši strokovni sodelavci že podrobno ogledali 
projektno dokumentacijo in kaj menite o njej?  
 Ali bo naš urgentni center tipa C3 ali 
tipa C2?  
 V tej tipologiji, če tako rečem, jih je bilo 
več omenjenih, enkrat C3, enkrat C2, drugič 
spet B, zaradi tega si mogoče občani tudi zdaj 
ne znajo predstavljati, kaj o pomeni. 
 Želim torej vedeti: 
 Ali bo urgentni center takšne velikosti, 
da bo lahko letno sprejel ter kvalitetno 
obravnaval vsaj 20 tisoč urgentnih posegov, kot 
nekako kažejo trenutne potrebe? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor.  
 
SAMO FAKIN: Spoštovani poslanec, hvala lepa 

za vprašanje. 
 Prvotno je bilo mišljeno, da bo 
urgentnih centrov v Sloveniji 6. Potem smo jih 
nekako razširili na 10, med njimi je bil seveda 
tudi urgentni center Ptuj, ki je iz meni neznanih 
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razlogov izpadel iz tiste prve runde. Potem pa je 
bil urgentni center umeščen, bili so narejeni 
načrti in projektantsko ocenjena predračunska 
vrednosti je bila 3 milijone in pol. Potem je bila 
pa ponudba, ki smo jo, takoj ko sem nastopil 
mandat, prejeli, 7 milijonov in pol, tako da se je 
treba zaenkrat še odločiti v proračunu 2019, če 
gremo v tako obliko urgentnega centra. Naj 
povem, da se urgenca na Ptuju že dogaja zdaj, 
tako kot se je v vseh prejšnjih urgentnih centrih, 
se tudi v tem, in da urgentni center v neki obliki 
bo. Tu gre predvsem za to, da se zagotovijo 
ustrezni prostori, da ljudje ne hodijo skozi 
različna vrata v bolnišnico, ampak pridejo skozi 
ena vrata in tam opravijo to storitev. V tem 
primeru gre za iskanje primernega prostora za 
bolnike po seveda sprejemljivi ceni.  
 Ni problem postaviti C1, C2, hudo bi 
bilo, če me boste čez eno leto ali pa dve 
vprašali, kako da si šel nekaj neracionalno 
gradit. Šel sem pogledat na Ptuj prav s tem 
namenom, da vidim, kaj v resnici rabijo, če 
mogoče rabijo kaj prej. Prej rabijo marsikaj 
drugega, zastarel je CT-aparat, operacijske 
dvorane in podobne zadeve. Tako da ko bomo 
sprejemali državni proračun, upam, da se bomo 
do takrat že dogovorili, kako veliki prostori se v 
bistvu rabijo. Ne bi rad zgradil urgentnega 
centra, ki napol sameva, samo to je moj namen. 
Ker se nisem navduševal že nad Urgentnim 
centrom Trbovlje zaradi nizke frekvence, pa je 
moj rodni kraj, Urgentnim centrom Brežice, zdaj 
iščemo z obema poslovodstvoma, lokalnimi 
zdravstvenimi domovi, kako bi to napolnili s 
smiselno vsebino. V Trbovljah je že uspelo, da 
dela urgentna služba notri, na Ptuju se bo treba 
pa še dogovoriti, čeprav je Ptuj za polovico večji 
kot trboveljska bolnišnica. Pa še vedno ne bo 
pravi urgentni center, ker komplicirane paciente, 
kompleksne paciente, nevrokirurške, srčne in 
take bodo tako ali tako vozili naprej, tako kot jih 
danes vozijo v Maribor, ker nismo sposobni 
zagotoviti kritične mase teh specialistov. Ne da 
bi dvomili o Ptuju, vendar je treba res vsebino 
pogledati in reči, kakšne prostore rabijo. 
Kvadratura bo verjetno ostala ista, to ni problem, 
bodo pa mogoče malo prostori prilagojeni 
dejanskim potrebam Ptujčanov. Urgence čez 
dan ni toliko oziroma je je manj, tako da bi lahko 
te prostore izkoristili še za kakšno redno 
ambulanto. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Naslednji bo postavil vprašanje gospod 
Primož Siter, in sicer ministru za kulturo Dejanu 
Prešičku ter ministru za notranje zadeve 
gospodu Boštjanu Poklukarju. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoča. Spoštovana ministra, lep dober 
dan, kolegice in kolegi, še enkrat pozdravljeni! 
 Moje vprašanje se nanaša na vse bolj 
razširjen pojav rušenja, uničevanja, vandalizma, 

poškodovanja in odstranitve spomenikov, 
spominskih obeležij narodnoosvobodilnemu boju 
v Sloveniji. Uničevanja dediščine in 
zgodovinskega revizionizma se uradno niti ne 
obsoja niti ne preganja, kaj šele sankcionira. 
Problem odstranjevanja je zelo širok in 
sprašujem se v tej zgodbi, kaj je njen cilj – 
zgodovinski izbris, pozaba ali celo kaj več, 
recimo rehabilitacija domobranstva? Bojim se, 
da ne gre za nek naključni vandalizem, bojim se, 
da gre za bolj koordinirano akcijo z nekimi 
ideološkimi in političnimi motivi. Uničenje in 
rušenje spominskih obeležij je načrtna taktika, ki 
lansira pohod neofašističnih ideologij, katerih 
končni cilj pa je lahko v končni fazi izbris 
herojskega doprinosa narodnoosvobodilnega 
boja za svobodo naroda in nacionalne 
zgodovine. To na eni strani, en vzporeden izziv 
tej problematiki pa je naslednji. V registru 
kulturne dediščine iz druge svetovne vojne je 
zabeleženih nekaj več kot 2 tisoč 900 
spominskih enot, od tega jih ima 800 status 
kulturnih spomenikov, v Sloveniji pa je, tako 
zveza borcev, 5 tisoč 400 spomenikov NOB, in 
to ne predstavlja najbolj množične skupine 
javnih spomenikov v Sloveniji.  
 Najprej bom postavil vprašanje ministru 
za kulturo. V registru nepremične kulturne 
dediščine, ki ga vzdržuje Ministrstvo za kulturo, 
je torej 2 tisoč 927 enot. Register pokriva 
približno 70 % partizanskih spomenikov. 
 Zanima me: 
 Zakaj država nima popisa vseh 
spomenikov iz časa druge svetovne vojne na 
podoben način, kot obstaja recimo popis cerkva, 
arheoloških lokacij, grobišč in tako naprej? 
 Na kakšen način ministrstvo vodi 
evidenco spominskih obeležij NOB in izvaja 
njihovo zaščito in vzdrževanje? 
 Ministru za notranje zadeve pa 
postavljam naslednja vprašanja: 
 Kaj je doslej storila in kako se s 
problemom vandalizma sooča policija, ki mora 
ukrepati v zvezi z zaščito in izvajati pregon 
vandalov?  
 Javnost namreč nima podatkov o tem, 
kako učinkovit je pregon storilcev. 
 Zanima me tudi: 
 Po katerih pravnih podlagah se izvaja 
pregon skrunitve, uničevanja, odstranitve ali 
odtujitve spominskih obeležij?  
 Kakšna in kako učinkovita je bila doslej 
policijska praksa? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DEJAN PREŠIČEK: Hvala lepa, spoštovani 

predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Spoštovani poslanec, naj se vam na 
začetku zahvalim za vprašanje, na katerega 
opozarjate in ki je po moji presoji vsekakor zelo 
pereče vprašanje, se pravi uničevanje 
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spomenikov obeležij NOB. V naših registrih 
nepremične kulturne dediščine Republike 
Slovenije je vpisanih več kot 30 tisoč enot. Po 
naših podatkih je od teh 2 tisoč 769 enot – tukaj 
imava, izgleda, malo različne podatke – 
dediščine, povezane z drugo svetovno vojno. Od 
teh 2 tisoč 769 enot jih je 739 razglašenih za 
kulturni spomenik lokalnega pomena, 22 enot je 
spomenik državnega pomena in potem imamo 
še bolnico Franjo, ki je pridobila status zaščite z 
znakom dediščine EU. Porast ne samo 
uničevanja, tudi kraje celo nagrobnikov – se 
pravi, ne samo spominskih plošč ali spomenikov, 
ki stojijo – je res vsako leto večji. Tukaj verjetno 
sam pregon kot tak ne bo dosegel tega efekta, ki 
bi ga moral, verjetno je tukaj vprašanje neke 
vzgoje, omike in odnosa do same dediščine, ki 
jo imamo. Omenili ste, da je to mogoče načrtno, 
da je to izbris herojskega dejanja – težko sodimo 
o tem, ali je to načrtno ali ne, to bi bilo treba 
ugotoviti s samimi organi pregona. 
 Kaj ministrstvo že več let dela? 
Resnično je, da ni vse popisano. Trudimo se, da 
bi sedaj popisali in dobili res adekvaten popis, 
kaj obstaja. Tukaj smo tudi v navezi z zvezo 
borcev, da bi prišli do pravih podatkov, in 
seveda tudi s popisom na terenu. Glede na 
naraščajoč pojav poškodb, kraje javnih 
spomenikov se na Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine že nekaj let odvija program 3D 
digitalizacije ogroženih spomenikov. Če bi prišlo 
do hujših poškodb ali kraje, bi vsaj imeli možnost 
rekonstrukcije teh spomenikov. In to je na žalost 
edini način, s katerim bi lahko, kar se ministrstva 
tiče, naredili, da bi se ti spomeniki ohranili. 
Potem je pa še drugo vprašanje, ki ste ga tudi 
postavili, je pa tudi politika, kako bi ohranjevali in 
kako bi pomagali pri ohranjevanju. Dediščina, ki 
ima status državnega pomena, se seveda 
financira s strani države. Lokalne spomenike 
financirajo lokalne skupnosti, nekatere zelo 
vzorno, nekatere malo manj. Mi se trudimo, smo 
tudi dali narediti neko študijo, da bi z davčnimi 
olajšavami in drugimi finančnimi spodbudami 
pomagali občinam in tudi posameznikom, ker 
vemo, da je veliko teh obeležij tudi na privatnih 
hišah in pripada fizičnim osebam. Poskušamo 
gledati globalno, kako bi lahko te različne 
kategorije ovrednotili, kako bi lahko s finančnimi 
stimulacijami, z zaščito in digitalnim arhiviranjem 
teh spomenikov prišli do tega, da bi dediščina 
vseeno ostala za naslednje generacije. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo, 10 
sekund. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa. 

 Če nadaljujem, s strani Ministrstva za 
notranje zadeve in Policije točne statistike glede 
poškodovanih spomenikov NOB ne moremo 
posredovati, ker iz statističnih podatkov ne 
moremo izločiti samo spomenikov in spominskih 

obeležij NOB. Statistika zato zajema vsa 
poškodovanja in tatvine, ki se navezujejo na 
umetniške predmete. Mi to v policiji delamo v 
skladu s Kazenskim zakonikom. In če lahko na 
koncu še dodam, da so v zadnjem času ta 
kazniva dejanja bistveno bolj raziskana, 
predvsem pa gre za tatvine spomenikov in 
spominskih obeležij, ki so iz barvnih kovin. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, čas se je iztekel. Se 
opravičujem, tako pač je. Gremo naprej.  
 Naslednja bo postavila vprašanje 
Mateja Udovč ministrici za infrastrukturo mag. 
Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. 
 S ponedeljkom, 24. 9., se je v Kranju 
zaradi sanacije mostu pričela popolna zapora 
ceste čez Savski otok. Potreba po popolni zapori 
se je izkazala šele ob pričetku gradbenih del, ko 
se je ugotovilo, da je konstrukcija mostu v zelo 
slabem stanju. Zaradi slabega obveščanja je 
Kranj v tistem času doživel pravi prometni 
kolaps. Kljub naknadnemu obveščanju in zelo 
dobro označenih obvoznih poteh, obvozih in 
velikemu trudu policistov za vzpostavitev 
tekočega prometa prihaja v konicah do velike 
gneče in zastojev v prometu. Udeleženci v 
prometu se zelo pogosto obračajo name in 
prosijo, če lahko kakorkoli pomagam, da bi se 
sanacija čim prej končala. Najbolj jih moti, da se 
v tem času od vzpostavitve zapore do danes na 
tem cestnem odseku praktično sanacija odvija 
zelo počasi; redko opazijo, da bi se izvajala dela 
ali aktivnosti v popolni gradbeni zasedbi. 
Največkrat opazijo le po dva delavca na 
gradbišču. Drugi problem, ki se pojavlja ob tej 
zapori in gneči na kranjskih cestah, pa je, da 
imajo trgovine in lokali v nakupovalnem središču 
Supernova, ki je v neposredni bližini te zapore, 
veliko poslovno škodo zaradi zapore ceste. Na 
tiskovni konferenci ob ogledu delovišča, ki ste jo 
imeli septembra, ste poudarili, da je za vas ter 
vaše Kranjčanke in Kranjčane na prvem mestu 
pomembno življenje kot pa kakšna minuta 
čakanja v koloni. Tudi jaz se popolnoma 
strinjam, vendar vseeno pričakujem od izvajalca, 
da bo zaradi izredno ugodnih vremenskih 
razmer v tem obdobju pospešil aktivnosti in 
projekte zaključil do 5. marca 2019. 
 Zato ministrico za infrastrukturo 
sprašujem:  
 Kako potekajo dela sanacije Savskega 
mostu?  
 Ali boste izvajalce sankcionirali, če ne 
bojo izvedli investicije v roku?  
 Ali imajo pravni subjekti, ki trpijo veliko 
poslovno škodo zaradi zaprtja mostu, možnost 
za kakršnokoli odškodnino?  
 Hvala. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Verjetno se obe, ker prihajava iz 
Kranja, strinjava, da je bila obnova tega mostu 
ekstremno nujno potrebna, pa je mogoče to še 
premalo poudarjena beseda. Kot drugo, se 
strinjam, da sta bila komunikacija in obveščanje 
javnosti napačna. Povedala sem to prvi dan, ko 
se je most zaprl, zato na Ministrstvu za 
infrastrukturo pripravljamo protokol, kako bo 
treba ob takšnih primerih skupaj z občino 
obveščati občane oziroma vse tiste, ki pot, ki 
postane kar naenkrat zaprta, uporabljajo. Ampak 
za nazaj stvari pač ni možno spremeniti. Drugo, 
želim poudariti, da dela v tem trenutku potekajo 
v skladu s terminskim planom in sprostitev 
prometa na mostu je predvidena za 8. marec 
2019. Nihče do danes še ni kakorkoli 
problematiziral tega datuma, še več, vsakokrat, 
ko preverim, kako poteka obnova, povejo, da je 
vse v terminskem planu. In še več, dogovorjeni 
smo bili, da preverijo in pogledajo, ali je možno 
to še nekoliko skrajšati. Seveda je res, da je 
dosti odvisno od vremenskih razmer, ampak kot 
ste že sami ugotovili, v tem trenutku so še vedno 
ali pa so bile do nedavnega vremenske razmere 
še vedno ugodne za obnove oziroma gradnje. 
 Ne bom vam danes naštevala, kaj vse 
je treba narediti, ker verjetno to tudi ni bil namen 
vprašanja. Lahko vam dam zagotovilo, da 
tedensko bedim nad tem projektom, mogoče 
tudi zato, ker od začetka, od 24. septembra, ko 
se je most kar naenkrat zaprl, verjeli ali ne, to 
pot uporabljam tudi sama. Ne kot ministrica in ne 
kot občanka nisem bila obveščena, da se tisti 
ponedeljek po tem mostu ne bom mogla peljati v 
službo. Seveda smo preverjali tudi, koliko ljudi in 
zakaj samo toliko ljudi v določenem roku na 
mostu. Odgovorjeno je bilo, da toliko delavcev, 
kot jih je bilo potrebnih, je ves čas na mostu 
oziroma delovišču. Če greste zdaj mimo, lahko 
vidite, da jih je že bistveno več. Narava dela na 
začetku je bila taka, da ni dopuščala večjega 
števila oziroma ni dopuščala in ni bilo potrebe po 
večjem številu ljudi na tem mostu. Sem pa 
nedavno nazaj na otvoritvi razstave, ki ravno 
tako govori o eni drugi cesti v Kranju, srečala 
gospo, ki živi v neposredni bližini, se pravi prva 
hiša na vrhu tega mostu. In me je prosila, da ob 
prvi priliki, ki jo bom imela, podam vse pohvale 
in zahvale delavcem, ki na tem mestu delajo, ker 
ona vidi te stvari drugače kot mi, ki pridemo 
mogoče enkrat ali dvakrat na dan mimo. Gospa 
je cel dan tam in pravi, da se stvari dogajajo čez 
cel dan. In še enkrat, moja zaveza, obljuba vam 
ter Kranjčankam in Kranjčanom je, da bom tudi 
naprej budno spremljala dogajanje na tem 
mostu in zahtevala redna poročila ter striktno 
vztrajala na spoštovanju rokov, ker se še kako 
zavedam, kako je ta cestna povezava za Kranj 
in ljudi pomembna. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Imate zahtevo za dopolnitev ogovora.  
 Izvolite, poslanka. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

pojasnilo.  
 Kot ste že povedali, obe prihajava iz 
istega kraja. Povedali ste, da boste pripravili 
protokol. Mislim, da ste to povedali že en mesec 
nazaj.  
 Pa me samo še zanima:  
 Do kdaj boste pripravili protokol? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Izvolite, gospa ministrica. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Naš cilj je do 

konca leta, usklajujemo to tudi z občinami, da bo 
stvar res zapisana tako, da jo bomo vsi skupaj 
lahko izvajali. To seveda velja za vse nove 
projekte, ki bodo deležni zapor. Za nazaj se na 
žalost stvari ne da spreminjati, se pa zavedam, 
kar sem povedala tudi odgovornim na 
ministrstvu, da pri tem projektu ni šlo vse tako, 
kot bi moralo iti. Še več, kasneje smo ugotovili, 
da je tudi v dokumentaciji predvidena celotna 
zapora. In ni bilo tako, kot so komunicirali z 
javnostjo v Kranju, da bo to samo delna zapora. 
Tudi na ministrstvu bo treba določene stvari bolj 
podrobno in natančno urediti. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Naslednji je na vrsti Dušan Šiško, ki bo 
postavil vprašanje ministru za notranje zadeve 
gospodu Boštjanu Poklukarju. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala. Pozdravljeni 

vsi! 
 V Republiki Sloveniji je poleti 2011 
potekala večja reorganizacija Policije, ki je zajela 
predvsem tri uprave, in sicer Slovenj Gradec, 
Postojno in Krško. Kljub velikim nasprotovanjem 
lokalne javnosti in prizadetih občin je Pahorjeva 
vlada začela izvajati tako imenovan projekt 
Libra, ki naj bi prinesel številne pozitivne učinke, 
med drugimi tudi finančne. V prvih letih po 
uvedbi reorganizacije je bilo pripravljenih nekaj 
poročil, ki so pokazala, da naj bi bili cilji 
večinoma doseženi, ostali učinki pa naj bi se 
pokazali na daljši rok. Kolikor mi je znano, 
kasnejših analiz te reorganizacije ni bilo. Ker je 
medtem prišlo do sprememb v varnostni situaciji, 
zlasti zaradi velikega migrantskega vala in 
povečanja števila prebežnikov, pri čemer so bili 
obremenjeni zlasti policisti in drugi delavci 
Ministrstva za notranje zadeve, je razumljiv 
interes javnosti, ali je sedanja organiziranost 
policije res najbolj primerna. Še zlasti to velja za 
Posavje, na območju katerega se nahajajo 
številni objekti izrednega državnega pomena, 
kot je jedrska elektrarna Krško in prihodnje 
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odlagališče srednje in nizko radioaktivnih 
odpadkov, vojaško letališče, pet hidroelektrarn, 
plinska elektrarna, največji mednarodni 
železniški prehod in več mejnih prehodov. 
 Zato vas sprašujem:  
 Ali je bila opravljena kakšna neodvisna 
analiza projekta Libra oziroma reorganizacije 
policijskih uprav in kakšni so bili rezultati?  
 Ali Policija sama oziroma Ministrstvo za 
notranje zadeve opravlja kakšne analize in 
kakšni so bili ugotovljeni učinki?  
 Ali sedanje vodstvo Ministrstva za 
notranje zadeve soglaša z organizacijo policije v 
Posavju, še posebej glede na vse naštete 
dejavnike?   
 Zakaj je stavba na Cesti krških žrtev 
55a v Krškem po sedmih letih, ko so jo zapustili 
uslužbenci Policijske uprave Krško, še vedno 
prazna? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, izvolite. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala, spoštovani 

podpredsednik. Spoštovani poslanke in 
poslanci, spoštovani gospod poslanec. 
 Leta 2011 je bila Policija reorganizirana 
na regijski ravni, in sicer s projektom Libra. 
Projekt Libra je ukinil, kot ste sami povedali, tri 
policijske uprave, med drugim tudi policijsko 
upravo v Krškem. Jaz sem na enem od prvih 
obiskov policijskih uprav obiskal sedanjo 
Policijsko upravo Novo Mesto, kjer sem se 
seznanil tudi s tem, kar vi govorite, in sicer s 
kritično infrastrukturo, ki se nahaja na področju 
Posavja, katero ste tudi vi omenjali. V tem 
trenutku ni nobene potrebe, da bi na novo 
vzpostavljali nazaj preteklo stanje, ki je bilo leta 
2011 ukinjeno. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker se 
policija sooča s kadrovskim primanjkljajem in je 
organiziranost na tem delu oziroma v državi v 
tem trenutku primerno organizirana na regijski 
ravni. Moram tudi povedati, da se ocena varnosti 
na območju nekdanje Policijske uprave Krško po 
projektu Libra ni poslabšala, je ugodna in je nad 
državnim povprečjem, kar lahko ocenjujem kot 
zelo dobro. Res je, da se je leta 2015 in 2016 
območje v Brežicah in Dobovi soočalo z 
migrantsko krizo. Tudi v tem času poteka tam 
ilegalno prehajanje meje, ki ga zaenkrat policija 
uspešno obvladuje. Moram tudi povedati, da je 
tukaj zelo pomembno partnersko sodelovanje z 
lokalno skupnostjo v vseh občinah nekdanje 
Policijske uprave Krško, s civilno družbo, zato 
skušamo tudi z novimi oblikami policijskega dela 
v skupnosti približati delo policije in dvigniti 
varnost v sami skupnosti.  
 Moram tudi povedati, da število 
kaznivih dejanj, prekrškov in kršitev v cestnem 
prometu na policijskih postajah nekdanje 
Policijske uprave Krško postopoma upada in da 
je na področju Policijske uprave Novo mesto na 
tem območju Posavja od novembra 2018 od 

tisoč 230 sistematiziranih delovnih mest 
zasedenih le 913; oziroma še dvanajst manj kot 
jih je bilo januarja 2018. To pomeni, da se 
dejansko srečujemo s kadrovskim mankom v 
policiji, razpisana delovna mesta v policiji so 
stalno odprta, tako da tudi povabim vse 
Posavce, da se zaposlijo v policiji, kajti delovna 
mesta so v teh krajih odprta. Glede objekta 
Policijske uprave v Krškem, o katerem ste me 
spraševali že na moji predstavitvi, pa moram 
povedati, da ga je Vlada 29. 11. 2016 z 
Ministrstva za notranje zadeve prenesla v 
upravljanje na Ministrstvu za javno upravo. V 
letu 2017 je novi upravljavec naročil statično 
potresno analizo objekta, vendar v letu 2018 še 
ni bilo mogoče zagotoviti potrebnih sredstev za 
izvedbo adaptacijskih in prilagoditvenih del. 
Želim si, da bo Ministrstvo za javno upravo 
pričelo z izvedbo sanacije prostorov, ki bodo 
potem predani v uporabo ostalim državnim 
organom z območja Posavja v naslednjem letu. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod Šiško, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala, gospod 

minister, za te odgovore.  
 Veste, nisem najbolj zadovoljen z 
vašimi odgovori, ker imam občutek, da vas 
nekdo zavaja pri teh vseh zadevah. V zvezi s 
tem bom še povedal naslednje zadeve. Upam, 
da boste res bolje gospodarili z državnimi 
prostori, kot so vaši predhodniki. Če omenjena 
stavba ne bo v dveh letih dobila uporabnikov, se 
bo začela rušiti, kot se je v Krškem rušil že dom 
upokojencev in na koncu je tam travnik. Res je, 
da mnogim ustreza, da je zadnja leta mnogo 
manj policijskih kontrol ob cestah, saj namesto 
njih postavljajo prazne avtomobile ali pa kar 
kartone, kjer so narisane makete policije. Res je 
tudi, da je ljudem čudno, da sta baje v Krškem 
na razpolago samo dve patrulji; in če mora ena 
patrulja na en konec občine, druga pa na 20–30 
kilometrov oddaljen kraj na drugem delu občine 
Krško, je mesto z atomsko elektrarno brez 
policije. Še bolje pa bi bilo, če bi nam vrnili 
policijsko upravo, saj je čudno, da ima regija s 
tako pomembnimi objekti, ki sem jih prej 
našteval, tožilstvo in sodišče, policijske uprave 
pa nima. Razprave ne bom predlagal, saj ne bi 
imelo smisla, dokler ne bomo dobili neodvisnih 
in svežih podatkov o finančnih in drugih 
posledicah reorganizacije.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora.  
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BOŠTJAN POKLUKAR: Glede stavbe sem že 

povedal, da je predana Ministrstvu za javno 
upravo.  
 Mene dejansko boli srce, ko hodim po 
Sloveniji in gledam stanje policijskih objektov, 
nekateri so res na visokem nivoju, kot želi 
sodobna policija tudi imeti prostore in 
infrastrukturo. Nekje žal niso. Moram tukaj 
posebej izpostaviti Policijsko upravo Ljubljana, ki 
je na najslabšem, naslednja pa je Policijska 
uprava Koper, ki se sooča s problemi. Res je, 
želim si, da bo Ministrstvo za javno upravo to 
stavbo v Krškem čim prej tudi dalo nazaj v 
funkcionalnost za državne organe. Verjamem, 
da če bo vse prav, se bo to zgodilo že leta 2019. 
Je pa res, da imam tudi jaz na to stavbo lepe 
spomine. Tam je bila Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje oziroma Štab 
Civilne zaščite. In ko smo tam velikokrat 
sestankovali ob vseh poplavah in naravnih 
nesrečah, ki so se dogajale v Posavju, je bilo 
vedno srce kriznega štaba v tej stavbi. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Naslednji je na vrsti Andrej Šušmelj, ki 
bo postavil vprašanje ministru za javno upravo 
Rudiju Medvedu.  
 Izvolite.  
 
ANDREJ ŠUŠMELJ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Spoštovani minister za javno upravo 
gospod Rudi Medved!  
 Pred kratkim smo poslanci v Državnem 
zboru sprejeli novelo Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, s katero smo na 
predlog Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti umaknili masovni 
avtomatični informativni izračun za letne pravice 
iz javnih sredstev. Za izračun se je po 
opravljenih testiranjih izkazalo, da je za 
informacijski sistem prevelik zalogaj in ne bi 
vzdržal povečane obremenitve zaradi hkratnega 
večjega števila elektronskih podatkovnih 
poizvedb. Testiranja so se izvedla po uveljavitvi 
novele iz leta 2017. Naj naštejem še nekaj 
primerov. Leta 2010 je nastopil nov bolnišnični 
sistem v UKC, ki je povzročil kup preglavic. 
Verjetno se vsi še zelo dobro spomnimo težav 
ob uvedbi e-napotnic in e-receptov, težave ob 
informatizaciji zemljiške knjige, rezultatov 
mature. Težave ob prehodu na nov informacijski 
sistem je imelo Ministrstvo za obrambo. Ob 
obravnavi Priporočila v zvezi s črpanjem 
evropskih kohezijskih sredstev Državnemu 
zboru je minister na matičnem delovnem telesu 
ter na izredni seji Državnega zbora večkrat 
opozoril na problematiko v zvezi z 
informacijskimi sistemi in na vse težave, s 
katerimi se zaposleni soočajo na dnevni ravni. 
Tudi v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja 
sredstev z dne 6. decembra letos je na to 
ponovno opozorjeno.  

 Zato vas, spoštovani minister, 
sprašujem: 
 Ali so bili v navedenih primerih pred 
uvedbo novega informacijskega sistema ali 
nadgradnjo obstoječega izvedeni pilotni projekti? 
Če ne, zakaj ne?  
 Če so bili izvedeni, pa me zanima:  
 V kakšni meri so se izkazali za 
učinkovite, da smo bili in smo še v nekaterih 
primerih kljub testiranju priča skoraj popolnemu 
kolapsu?  
 Prav tako me zanima, glede na to, da 
težave z informacijskim sistemom v Službi Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko obstajajo že najmanj od leta 
2016:  
 Ali ima Ministrstvo za javno upravo kot 
krovno ministrstvo v pripravi kakšne predloge za 
optimizacijo delovnih postopkov in s tem 
povezanih rešitev?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, imate besedo za odgovor.  
 Izvolite.  
 
RUDI MEDVED: Lep pozdrav, spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci! 
 Cel kup vprašanj, spoštovani gospod 
poslanec, ki v večini primerov ne zadevajo 
Ministrstva za javno upravo, ker govorimo o 
posebnih informacijskih sistemih, ki jih 
vzdržujejo oziroma implementirajo posamezna 
ministrstva. Ampak ne glede na to smo se mi 
potrudili in pridobili odgovore vsaj z dveh 
ministrstev iz dveh najbolj aktualnih zadev, ki jih 
omenjate. V nadaljevanju pa vam bom morda, 
če bo čas dopuščal, tudi predstavil, kako pa se 
namerava v prihodnje aktivneje vključiti v te 
zadeve Ministrstvo za javno upravo, ki je bilo s 
temi vsemi problemi dodobra seznanjeno v teh 
nekaj mesecih, odkar smo na ministrstvu. V 
primeru omenjenih informacijskih sistemov je 
treba uvodoma izpostaviti, da navedena sistema 
oziroma programa – govorimo o sistemih na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti ter Službi Vlade za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko – predstavljata 
sektorsko specifični aplikaciji, ki sta ju razvijali 
ter zanju tudi vsebinsko skrbita Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Služba Vlade za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. To, kar sem na začetku 
povedal, gre za specifični aplikaciji, ki so ju na 
ministrstvu in na službi razvijali s pomočjo 
zunanjih strokovnjakov in tudi naj bi ju uspešno 
implementirali v sistem. Gre za standardno in 
klasično ureditev, ki jo ministrstva in službe na 
podlagi ciljev in nalog s svojega delovnega 
področja pripravljajo, izvajajo naročilo 
programov; in za katere razvojne aplikacije 
skrbijo pristojna ministrstva, ki tudi na teh 
aplikacijah izvajajo potem vsebinske naloge. 
Praviloma se takšne sisteme razvija v skladu z 
metodologijo o izvajanju informacijskih projektov 
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v javni upravi. Te sisteme tudi upravljajo 
posamezni organi in ne Ministrstvo za javno 
upravo. Pa s tem nočem valiti odgovornosti na 
kogarkoli drugega, samo želim predstaviti, 
kakšno je dejansko stanje.  
 Kot rečeno, pridobili smo krajša 
odgovora v zvezi z obema sistemoma. Daljša 
odgovora z vsemi tehničnimi specifikacijami vam 
bomo lahko pisno poslali, da ne bi prebiral, ker 
sta tudi tehnično relativno zahtevna vsebina. In 
na podlagi pridobljenih informacij s strani 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko; 
politiko organa nista izvedla pilotnih projektov na 
svojih sektorsko specifičnih aplikacijah oziroma 
informacijskih rešitvah. To je to, kar sprašujete, 
nista izvedla pilotnih projektov. Na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti so izvedbo pilotnega projekta 
nadomestili z izvajanjem testiranj za nadgradnjo, 
ki naj bi omogočila izdajanje masovnega 
avtomatičnega informativnega izračuna. Pri tem 
pa so ugotovili visoka tveganja vsebinske, 
časovne, tehnične in objektivne narave, zato so 
masovni avtomatični izračun za letne pravice iz 
javnih sredstev umaknili. Poudarjajo, da gre za 
tveganja vsebinske in časovne narave, ki so 
povezana s kompleksnostjo socialne 
zakonodaje, da ne naštevam v nadaljevanju, 
katere podatke vse bi morali pridobiti. Zato so 
tudi podali predlog za spremembo zakona, pri 
čemer ni bi problem v zmogljivosti same 
infrastrukture, ki pa jo vzdržuje Ministrstvo za 
javno upravo. Pač pa je bil problem v samih 
aplikacijah. Enako je tudi na Službi Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko. Moram reči, da sem šele 
nedavno na seji Vlade izvedel, da imajo tam že 
2 leti probleme predvsem z delovanjem 
operativnega sistema e-MA. Da se informacija o 
tem, da tam so problemi tudi, v zadnjih dveh 
letih do Ministrstva za javno upravo oziroma do 
Direktorata za informatiko … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Jaz 

se vam opravičujem, ampak mikrofon se vam 
avtomatsko izklopi. Hvala lepa. 
 Imate zahtevo za dopolnitev odgovora, 
gospod poslanec. 
 Izvolite. 
 
ANDREJ ŠUŠMELJ (PS SAB): Spoštovani 

minister, hvala za zelo izčrpen odgovor, ki pa je 
zelo podrobno opisal trenutno oziroma 
dosedanje stanje; ni pa se dotaknil zadnjega 
dela vprašanja.  
 Ali imate v pripravi kakšne predloge za 
optimizacijo delovnih postopkov in s tem 
povezanih rešitev?  
 Kajti po mojem mnenju, če se dve 
ministrstvi ukvarjata z informacijskim sistemom, 
imamo tukaj očitno, po mojem mišljenju, preveč 
udeležencev, preveč razdrobljeno načrtovanje; 
in posledice so lahko take, kot smo jih videli.  

 Ali mogoče vidite kot priložnost za 
optimizacijo združevanja kakšne službe, ki bi to 
medresorno, medministrsko reševala?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate tri minute časa 
za obrazložitev. 
 
RUDI MEDVED: Hvala. Bom skušal na kratko. 

 Že tako ali tako je šlo pri centralizaciji 
informacijskega sistema v državni upravi doslej 
marsikaj zelo narobe. To je tako, pa se bom 
izrazil malo po domače, kot če bi pripeljali gnoj 
na njivo pa ga potem metali na kup, namesto da 
bi ga raztrosili po njivi. Posamezna ministrstva 
so in bodo tudi v prihodnje, kar zadeva 
specifične aplikacije, za svojo dejavnost sama 
narekovala potrebe in sama ministrstva razvijala 
te aplikacije. Ministrstvo za javno upravo tudi 
nima kadrovskih resursov, da bi to lahko počelo. 
Izjemno pomembna pa je seveda koordinacija, 
ki je tukaj marsikdaj in v mnogih primerih zelo 
zatajila. Svet za razvoj informatike v državni 
upravi, kolikor smo doslej ugotovili, ni odigraval 
svoje vloge. Svet za razvoj informatike je tisto 
svetovalno, koordinacijsko telo, v katerem so 
tudi strokovnjaki. In ker Ministrstvo za javno 
upravo nekako narekuje standarde, kako naj 
bodo te posamezne aplikacije izvedene in 
postavljene v sistem, je treba te standarde tudi 
spoštovati. Ni problem samo pri teh aplikacijah, 
o katerih govorimo, ampak še pri mnogih drugih, 
da enostavno te koordinacije ni bilo in so zunanji 
izvajalci po različnih ministrstvih razvijali 
programe, kakor se jim je pač najbolje zdelo. Ali 
bo to sploh delovalo v celotnem sistemu? Ali bo 
možno te zadeve med seboj povezovati? O tem 
se je razmišljalo mnogo premalo. Zato je ena od 
izjemno pomembnih nalog Ministrstva za javno 
upravo v prihodnje natančno ugotoviti stanje 
projekta centralne informatizacije državne 
uprave. In to že počnemo. Ter določiti optimalne 
korake in izvedbe sistemov v prihodnje, da bi bil 
dosežen ključni cilj. To pa je seveda 
zadovoljstvo in ustreznost podpore za 
uporabnike.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Naslednji je na vrsti Boštjan Koražija, ki 
bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala za besedo, gospod podpredsednik. 
Najlepše pozdravljam gospo ministrico, vse 
poslance pa tudi vse gledalce pred ekrani doma. 
 Vprašanje je pa za gospo Alenko 
Bratušek, našo ministrico za infrastrukturo. 
Energetska učinkovitost stavb je s strani stroke 
opredeljena kot ena učinkovitejših metod za 
dosego zmanjšanja porabe energentov in 
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posledično stroškov na enoto oziroma kvadratni 
meter površine; kar ima povratno ugoden vpliv 
tudi na okolje. V zadnjih letih smo po Sloveniji 
priča energetskim sanacijam hiš in 
večstanovanjskih stavb, za kar imajo lastniki 
možnost kandidirati za subvencije ali kredite pod 
določenimi pogoji. Seveda je z enakimi 
pozitivnimi učinki na višino obratovalnih stroškov 
ter pozitivnimi vplivi na okolje računati tudi pri 
prenovi stavb v javni lasti. Direktiva 2012/27/EU 
v 15. členu pravi takole: Javni sektor je 
pomemben dejavnik pri spodbujanju 
preusmeritve trga k učinkovitejšim izdelkom, 
stavbam in storitvam ter pri spreminjanju 
vedenja državljanov in podjetij pri porabi 
energije. Poleg tega se lahko z manjšo porabo 
energije na podlagi ukrepov za izboljšanje 
energetske učinkovitosti sprostijo javna sredstva 
za druge namene, javni organi na nacionalni, 
regionalni in lokalni ravni bi morali biti zgled 
energetske učinkovitosti. V okviru ožjega 
javnega sektorja je treba od 1. januarja 2014 
dalje letno pridobiti 3 % skupne tlorisne površine 
stavb v uporabi tega sektorja, ki se ogrevajo ali 
hladijo. Na podlagi te direktive je Vlada 
Republike Slovenije oktobra 2015 sprejela 
Dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb 
energetske prenove stavb, letos februarja pa še 
dopolnitev te strategije. V slednji ugotavlja, da 
bo zaradi zamud v izvajanju programa od leta 
2017 treba zastavljeni cilj doseči v sedmih letih 
namesto v devetih. Zamude so nastale tudi 
zaradi zapoznelega sprejetja strategije. 
 Ker se leto bliža koncu, me zanima:  
 Kako je z doseganjem zastavljenih 
ciljev za kategorije stavb v ožjem in širšem 
javnem sektorju v letih 2014–2018 glede na 
zastavljene cilje in glede na obveznosti do leta 
2023? 
 Kakšni so podatki za leto 2018? Ali 
trendi nakazujejo vsaj eventualno možnost za 
dosego ciljev za leto 2023?  
 Koliko je znašal neposredni prihranek 
pri stroških upravljanja stavb po prenovi glede 
na podatke pred prenovo, ob upoštevanju rasti 
stroškov?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala za 

vprašanje.  
 Bom začela takole, da trenutno sledimo 
zastavljenim ciljem in smo na dobri poti, da te 
zastavljene cilje do konca finančne perspektive 
tudi dosežemo. Slovenija se je zavezala, da bo 
prispevala svoj delež k doseganju ciljev za 
povečanje energetske učinkovitosti in delež 
obnovljivih virov energije v rabi bruto končne 
energije ter za zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov. Prav obstoječ stavbni fond v Sloveniji 
predstavlja sektor z največjim potencialom za 

doseganje prihrankov energije, zato je vlada na 
podlagi zahtev evropske zakonodaje, lastne 
nacionalne zakonodaje, predvsem pa 
identificiranih nacionalnih potreb že oktobra 
2000 sprejela Dolgoročno strategijo za 
spodbujanje naložb energetske prenove stavb; 
februarja letošnjega leta pa je sprejela še njeno 
dopolnitev. In iz te strategije izhajata dva 
operativna cilja, ki ju moramo doseči do leta 
2023, to je prenova 3 % javnih stavb ožjega 
javnega sektorja, in sicer na leto; in drugo, 
prenova 1,8 milijona kvadratnih metrov stavb v 
ožjem in širšem javnem sektorju v obdobju 
2014–2023. Najprej kar se tiče prvega cilja, to je 
prenove 3 % javnih stavb ožjega javnega 
sektorja, lahko povem, da je v skladu z 
usmeritvijo, da so stavbe javnih organov zgled. 
Na podlagi tega že od 1. januarja 2014, vsako 
leto bi država oziroma vlada morala prenoviti 
3 % skupne tlorisne površine stavb v lasti in rabi 
ožjega javnega sektorja. V skladu z evidenco 
stavb v lasti in uporabi Vlade z uporabno tlorisno 
površino, večjo kot 250 kvadratnih metrov, 
znaša površina stavb, ki jih uporablja Vlada, 782 
tisoč 158 kvadratnih metrov, to je stanje s 1. 
januarja 2017. Za to obveznost je treba vsako 
leto prenoviti 23 tisoč 465 kvadratnih metrov 
površine stavb; ob predpostavki, da so vse 
površine potrebne obnove.  
 V okviru Operativnega programa za 
obdobje 2014–2020 so bili do konca novembra 
2018 v sklopu treh povabil k oddaji vloge 
prijavitelja za posredovanje predlogov operacij 
za energetsko sanacijo stavb ožjega javnega 
sektorja potrjeni projekti v obsegu 69 tisoč 
kvadratnih površin. Vsi potrjeni projekti so v 
izvajanju, do konca tega leta pa bo z vidika neto 
tlorisnih površin zaključena slaba polovica le-
teh, to je 30 tisoč 400 kvadratnih metrov. 
Skupen obseg prenov stavb ožjega javnega 
sektorja bo sicer znan šele po prejemu vseh 
poročil o izvedbi energetskih prenov, pri čemer 
gre za posredovanje relevantnih dokazil o 
doseganju minimalnih zahtev glede energetske 
učinkovitosti stavb. Šele po prejetju teh 
podatkov, to je v začetku prihodnjega leta, bodo 
znane skupne vrednosti energetskih prenov 
javnih stavb ožjega javnega sektorja. 
Financiranje je iz kohezijskih sredstev ali pa tudi 
ostalih, ker je treba vedeti, da kakšno stavbo 
smo zaradi potreb sanirali tudi iz lastnih oziroma 
iz državnega proračuna. Kar se tiče prenove 1,8 
milijona kvadratnih metrov stavb v ožjem in 
širšem javnem sektorju v obdobju do leta 2023, 
lahko povem, da je bilo s strani Ministrstva za 
infrastrukturo objavljenih osem povabil k oddaji 
vloge; 23 projektov je bilo potrjenih kot 
primernih, v skupni višini 12,7 milijona evrov 
sredstev ter obsegu stavb s skupno tlorisno 
površino 264 tisoč kvadratnih metrov. Do konca 
tega leta bo predvidoma v celoti prenovljeno 57 
tisoč kvadratnih metrov. Objavljeni so bili tudi 
trije javni razpisi za sofinanciranje energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin. Na nivoju 
lokalnih skupnosti je skupaj v izvajanju 43 
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projektov, za katere je predvideno sofinanciranje 
v višini skoraj 23 milijonov evrov; in za površine 
stavb v obsegu 354 tisoč 400 kvadratnih metrov. 
Do konca tega leta bo predvidoma energetsko 
prenovljenih 293 tisoč kvadratnih metrov.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospa ministrica, računalnik vas je izklopil, meni 
je žal.  
 Izvolite, gospod poslanec, imate 
besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev 
odgovora.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Gospa 

ministrica, najlepša hvala za res izčrpen 
odgovor, ker vem, da je tudi to vaša prioriteta – 
energetska obnova stavb.  
 Me pa vseeno zanima:  
 Ali potekajo te obnove teh javnih stavb 
tudi po kakšni prioritetni lestvici? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospa ministrica, izvolite, tri minute. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala. 

 Ker so objavljeni javni pozivi javne 
objave, ministrstvo težko določa prioritete; se pa 
zavedamo vsi skupaj pomembnosti in možnosti, 
ki jo dajejo evropska sredstva, ker cilji, ki smo si 
jih zastavili glede energetske učinkovitosti, glede 
zmanjšanja toplogrednih plinov in tako naprej, 
tukaj imamo vsi skupaj velike zaveze. Jaz se 
zavedam, da lahko s tem projektom naredimo 
res veliko dobrega. Težko pa mi določamo na 
takšen način prioritete. So objavljeni javni pozivi 
in tisti, ki so pripravljeni, se lahko; jaz jih pa 
pozivam, naj se prijavijo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala še enkrat.  
 Gospa Bratušek, vem, da res obvladate 
te zadeve, bi pa kljub temu v pozitivni smeri 
predlagal, da v Državnem zboru opravimo 
razpravo o tej temi, ker je res pomembna; tudi v 
luči nedavnega dogovora v Katovicah o pravilih 
za izvajanje pariškega podnebnega sporazuma, 
kjer je tudi minister gospod Leben izrazil mnenje, 
da moramo storiti več za ohranjanje okolja. Od 
prvotnih ocen znanstvenikov, da se bo podnebje 
v tem stoletju segrelo za 1,5 stopinje, smo sedaj 
pri napovedi treh stopinj Celzija. Sanacija stavb 
morda ne bo rešila podnebja na globalni ravni, 
vendar smo dolžni dati vsak svoj prispevek k 
temu, da se stvari izboljšajo. To pot gre res za 
naše otroke, vnuke ter prihodnje generacije in 
dejansko je treba s tega vidika gledati tudi naš 
vložek v prenovo stavb kot investicijo v našo 
prihodnost. In ker vem, da gospa Bratušek in 

gospod Leben zelo dobro obvladata te zadeve, 
predlagam, da razpravljamo na to temo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj. 
 Naslednji je na vrsti mag. Dejan Kaloh, 
ki bo postavil vprašanje ministru za notranje 
zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju.  
 Izvolite.  
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. Spoštovani minister, prav 
lep pozdrav!  
 Midva imava zdaj ta privilegij, da sva 
zadnja pri vprašanjih iz notranjih zadev, tako da 
predlagam, da vas vprašam tisto, kar želim. 
Konec novembra ste se udeležili ministrskega 
srečanja v Bratislavi. Tam ste sami postregli z 
določenimi podatki – 8 tisoč nezakonitih 
prehodov meje, to je v povprečju 100 do 150 na 
teden. Več kot 2 tisoč 500 prošenj je bilo za azil, 
se pravi za mednarodno zaščito, kar je štirikrat 
več kot v prejšnjih letih. Mnogi od teh nekako 
čudežno izginejo, potem se ne smemo 
spraševati, zakaj Avstrijci de facto zapirajo meje, 
ker je to pot preko Avstrije do Nemčije. Sam kot 
Mariborčan sem dostikrat v Gradcu, vsaj štirikrat 
na mesec grem v Avstrijo in vidim, da tam 
policisti konstantno stojijo, včasih preverijo 
dokumente, včasih ne; ampak de facto je 
šengenska meja »tudi po zaslugi Slovenije« 
padla. Tukaj me zanima dvoje, imamo en 
žalosten paradoks, 10. decembra je Slovenija 
pristopila h globalnemu sporazumu o migracijah.  
 Zanima me:  
 Zakaj ste umanjkali v Marakešu? Zakaj 
ste tja poslali državnega sekretarja?  
 Vaš hrvaški kolega je bil v Marakešu.  
 Se morda tudi vi strinjate s tistimi, ki 
pravijo, da globalni sporazum na nek način 
izenačuje ilegalne in legalne migrante; in ste si 
na tak način nekako zavarovali svoj hrbet?  
 In kaj boste dejansko pod ministrstvom 
storili, da boste preprečili te nezakonite prehode, 
ki gredo v tisoče?  
 Seznanjen sem, da je bil junija, še 
preden ste postali minister, na ravni direktorja 
policije sestanek, kjer so potekali neki predlogi 
oziroma sestanki na temo predloga o skupnih 
ukrepih za to migracijsko politiko.  
 Ali so pol leta kasneje v povezavi s tem 
kakšni pozitivni učinki?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Gospod poslanec, v tem državnem 
zboru želim povedati, da policija obvladuje 
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ilegalne migracije na področju meje z Republiko 
Hrvaško. Res je, policija je v letošnjem letu 
zabeležila 2 tisoč 913 nezakonitih prehodov 
meje, kar je bistveno več, kot je bilo lani. Moram 
tudi povedati, da so največkrat pri nezakonitem 
prehodu meje prejeti državljani Pakistana, 
Afganistana, Alžirije, Irana in Sirije. Policija v 
skladu s svojo taktiko in metodiko dela 
preprečuje nezakonite migracije, predvsem pa 
preprečuje ilegalne prehode in dejanja ilegalnih 
prehodov državne meje, katere izvajajo storilci 
kaznivih dejanj in kriminalne združbe, ki 
prevažajo te ljudi, kajti Slovenija še vedno ni 
ciljna država, ampak je tranzitna država. Proti 
temu je slovenska policija zelo uspešna. 
 Moram tudi povedati, da je bilo v letu 
2018 vloženih 2 tisoč 725 prošenj za 
mednarodno zaščito, kar je bistveno več kot v 
preteklem letu. Spet so največ prošenj vložili 
državljani Pakistana, Afganistana in Alžirije. Vem 
moram tudi povedati, da gre za zlorabo 
mednarodnega inštituta azila oziroma 
mednarodne zaščite, katero smo kot država 
dolžni dati ljudem, ki to tudi potrebujejo. To ni 
problem samo Republike Slovenije, ampak je 
problem večine držav Evropske unije. O tem 
govorimo tudi na Salzburškem forumu, ki je bil 
ustanovljen leta 2000 in kjer sodelujejo poleg 
Slovenije še Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, 
Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška. 
Ministri smo na Salzburškem forumu obravnavali 
tudi migracijsko problematiko ter si praviloma 
tudi izmenjujemo informacije o migrantskih 
situacijah v državah članicah in v regiji. Konec 
leta 2016 sta Avstrija in Slovenija skupaj 
predlagali pripravo akcijskega načrta za 
upravljanje migracij v regiji. Namen tega 
dokumenta je predvsem predvideti mehanizme 
za usklajeno delovanje držav članic in pomoč 
tisti državi, ki je bila pod velikim migracijskim 
pritiskom.  
 Vprašali ste me, zakaj nisem šel na 
konferenco v Maroko; je šel državni sekretar. 
Državni sekretar je tudi na Ministrstvu za 
notranje zadeve tisti, ki je odgovoren za pripravo 
celovite strategije na področju migracij. Moram 
povedati, da Ministrstvo za notranje zadeve 
migracije je bilo, je danes in bo tudi po mojem 
odhodu z Ministrstva za notranje zadeve 
pristojno za migracije, kajti migracije so na 
Ministrstvu za notranje zadeve seveda doma in 
jih upravljamo, tako legalne kot ilegalne. In ta 
celovita migracijska strategija je ena od zavez iz 
koalicijske pogodbe. Namen je ustvariti podlago 
za celovito in medsektorsko upravljanje z 
zakonitimi in nezakonitimi migracijami, predvsem 
pa bo to temeljilo na medinstitucionalnem 
sodelovanju. Strategija bo vključevala področje 
zakonitih migracij, mednarodne zaščite, 
nezakonitih migracij, integracije, varnosti in 
zunanje dimenzije. Ta medresorska delovna 
skupina naj bi z delom zaključila do 30. 6. 2019, 
ko naj bi pripravila strategijo in jo bo Vladi 
predložilo Ministrstvo za notranje zadeve. 
Mislim, da se v tem decembrskem času 

Slovenija sooča z manjšim številom migracij, 
kajti vremenski pogoji niso taki, da bi ljudje 
potovali. Je pa policija pri svojem delu 
učinkovita. Šengensko mejo Slovenija obvladuje 
in zato je dobila tudi pohvalo nemške kanclerke 
Merkel. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči.  
 Gospod minister, dobro ste dejali – 
potovanja. Kajti ti migranti dejansko potujejo, 
organizirano potujejo tudi v našo državo. Res 
dobra prispodoba za njihovo invazijo naše stare 
celine. Govorili ste o Salzburškem forumu. 
Slovenija bo predsedovala Salzburškemu 
forumu od 1. januarja do 30. junija, pol leta torej. 
Mene je tam zbodlo oziroma sem bil zelo 
pozoren na vaše izvajanje, da ste med drugim 
med prioritetami izpostavljali tudi policijsko delo 
v skupnosti, s poudarkom na sobivanju v 
večkulturnih skupnostih. Zanima me, ali lahko to 
malo bolj obrazložite, ker sedaj smo priče, da ti 
prišleki, ki sedaj prihajajo, niso najbolj 
kompatibilni z našim siceršnjim kulturnim, 
civilizacijskim okoljem. Naj vam navedem primer 
iz Maribora, kjer so se eritrejski azilanti dejansko 
»štihali«, kot rečemo v žargonu, so svoje 
probleme reševali z noži. Sedaj ne moremo reči, 
da so se integrirali v našo družbo. Ker medijske 
objave kažejo na to, da naj bi bila s tem 
sprejemnim centrom v Metliki vgrajena 
antivandal oprema, se pravi, da nekako mislimo, 
da ti, ki prihajajo k nam, ne bodo miroljubni, ne 
bodo spoštovali naših zakonov, v končni fazi tudi 
ne osebja; da se morajo dejansko potem 
preprečiti poskusi napadov na policiste.  
 Zato vas v tem kontekstu sprašujem:  
 Kako si vi kot minister predstavljate to 
integracijo oziroma bivanje teh tujcev pri nas? 
 Ali ste prepričani, da se bodo ti 
potovalci, ki bodo prihajali, prilagodili našim 
normam življenja v osrednji Evropi?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Spoštovani gospod poslanec, za 
integracijo oseb s priznano mednarodno zaščito 
je pristojen Urad Vlade za oskrbo in integracijo 
migrantov, ne več Ministrstvo za notranje 
zadeve. Kar se tiče Salzburškega foruma, 
Salzburški forum se predseduje v tako 
imenovanem trojčku, Slovaška predseduje do 
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novega leta, mi predsedujemo do 1. julija in 
naprej predseduje Avstrija. V tem tako 
imenovanem trojčku se postavljajo tudi prioritete 
vsebin, ki se obravnavajo na Salzburškem 
forumu. Področje policijskega dela v skupnosti je 
tema, ki se uporablja, tudi na zadnjem forumu je 
bila. Moramo vedeti, da Slovenija ni neka 
multikulturna skupnost, pa še vedno je. Moje 
letne usmeritve kot ministra za notranje zadeve 
zahtevajo od policije povečan obseg dela v 
lokalni skupnosti in moram povedati, da se 
kažejo že prvi učinki tega dela. 
 Prej ste me vprašali v zvezi s centrom v 
Metliki. Ne govorimo o nobenem migracijskem 
centru ali o sprejemnem centru, kot ga poznamo 
iz leta 2015 pa 2016, ampak govorimo o nekem 
prostoru, kjer bo policija lahko procesirala ob 
navalu večjega števila ilegalnih migracij v 
Republiko Slovenijo, kjer bodo lahko opravljali 
policijske postopke in identifikacije. Še vedno pa 
poteka izmenjava prejetih ilegalnih migrantov, ki 
so zajeti na zeleni meji z Republiko Hrvaško v 
skladu s sporazumom. To zaenkrat poteka 
tekoče, tukaj ne vidim zaenkrat večjih 
problemov. Moramo pa vedeti, katerakoli oblast 
bo na vladi, katerakoli politična barva bo na 
vladi, se mora pripravljati na morebiten povečan 
migrantski tok. Videli smo leta 2015, ko jih je 
septembra prišlo 2 tisoč, pa je Slovenija že imela 
velike težave. Vemo, da jih je bilo v sredini 
oktobra 2015 skoraj 13 tisoč in policija se mora 
pripravljati tudi na te stvari. V Metliki in tudi 
drugje ne pripravljamo nobenih drugih velikih 
centrov ali sprejemnih centrov, ampak samo 
tisto, kar policija rabi; in to je prostor za 
identifikacijo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanka Violeta Tomić bo postavila 
vprašanje ministru za kulturo Dejanu Prešičku.  
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči.  
 Ministru za kulturo bom postavila 
vprašanje glede umetniške zbirke Nove 
Ljubljanske banke. Kot vemo, NLB smo prodali, 
toda NLB ima v lasti tudi umetniško zbirko, ki 
obsega kar 2 tisoč 294 pomembnih likovnih del 
20. in 21. stoletja. Ministrstvo za kulturo pod 
vašim vodstvom je pred prodajo NLB umetniško 
zbirko razglasilo za nacionalno bogastvo in 
omejilo razpolaganje z njo. Po zagotovilih 
Ministrstva za kulturo bo zbirka ostala v lasti 
NLB, proda pa se lahko le kot celota. Državo 
sme zbirka zapustiti zaradi določenih razstav v 
tujini samo s soglasjem ministra za kulturo. 
Nacionalno bogastvo je premičnina, ki ima za 
Republiko Slovenijo veliko kulturno vrednost 
zaradi svojega pomena, ampak Zakon o varstvu 
kulturne dediščine tudi določa, da lahko lastnik 
oziroma posestnik premičnega nacionalnega 
bogastva za hranjenje le-tega pooblasti muzej. 
Nacionalna kulturna dediščina, tudi likovna, 

mora biti ustrezno zavarovana, strokovno 
hranjena in seveda dostopna javnosti. 
 Zato me v zvezi s tem zanima:  
 Ali je ogrožen javni interes glede usode 
likovnih del zbirke NLB?  
 Zakaj ste, po mojem mnenju, šli samo 
do pol poti in se umetniška zbirka NLB ne preda 
ustrezni strokovni ustanovi, recimo Moderni 
galeriji, kjer bi bila primerno hranjena, 
ovrednotena in dostopna za javnost?  
 Kje so zagotovila, da je omejitev 
razpolaganja z zbirko, ki še vedno dopušča 
prodajo zbirke pa tudi špekulacije, kajti zbirka 
ima po mnenju poznavalcev neprecenljivo 
vrednost?  
 Že tako smo banko prodali pod ceno, 
zraven pa smo jim dali še neprecenljivo 
bogastvo. 
Ali se vam zdi to dovolj varna zaščita kulturne 
dediščine?  
Ali je zbirka NLB kot nacionalno bogastvo 
vpisana v inventarno knjigo v skladu s predpisi?  
 Banka NLB ima v lasti tudi več stavb, ki 
sodijo v arhitekturno oziroma stavbno dediščino 
ter imajo nacionalno vrednost.  
 Kako pa namerava Ministrstvo za 
kulturo urejati to področje in zaščititi arhitekturno 
dediščino? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! Najlepša hvala za to vprašanje. 
 Mogoče samo nekaj informacij glede 
tega, 17. 10. 2018 smo na podlagi 10. člena 
Zakona o varstvu kulturne dediščine v 
nacionalno bogastvo uvrstili umetniško zbirko 
NLB ter tudi muzejsko zbirko bančnih predmetov 
NLB. Pojdimo od začetka. Zbirka nastaja že od 
leta 1820, od ustanovitve Ljubljanske hranilnice. 
Ena zbirka so bančni predmeti, bančne hranilne 
knjižnice in razni drugi predmeti, ki so jih 
uporabljali pri bančništvu. Druga zbirka pa je teh 
2 tisoč 294 dokumentiranih likovnih enot, ki so 
dokumentirane. Ko se je NLB intenzivno ukvarjal 
z zbiranjem likovnih del, se je posvetoval s takrat 
zelo priznanimi svetovalci. To je bil takrat 
predvsem dr. Stane Bernik, ki je svetoval in tudi 
dela popisoval. Mi smo dobili jasen popis del s 
katalogi, s slikami. Na to vprašanje, ko ste 
vprašali, ali je popisano; je popisano. Kaj določa 
nacionalno bogastvo? Nacionalno bogastvo 
pomeni, ker je celotna zbirka v dveh delih 
zaščitena, pomeni, da zbirka kot taka mora 
ostati v celoti. Lahko jo sicer lastnik proda, 
ampak samo v celoti. Kot zbirka kot taka ostaja 
in zbirka mora ostati v državi. Lahko gre zbirka 
na razstave, ampak samo z dovoljenjem 
ministra. Zbirka je že šla. Če se mogoče 
spomnimo, ko smo predsedovali Evropski uniji 
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2008, je zbirka že takrat bila v celoti razstavljena 
v Bruslju kot nek dober primer. In zaščita pomeni 
tudi, da se določijo strokovne organizacije, ki 
bdijo nad samo zbirko, nad hranjenjem zbirke in 
vsemi ostalimi strokovnimi vprašanji. Tukaj je 
bila določena Moderna galerija in Narodni muzej 
Slovenije, ki bedita nad zbirko. Bilo je vprašanje, 
kako se hrani, v kakšnem stanju je, kakšni depoji 
so in kaj se z zbirko dogaja. Moram reči, da je 
bilo sodelovanje z Novo Ljubljansko banko zelo 
korektno, tudi vodstvo Nove Ljubljanske banke 
si je želelo, da se pred prodajo uredi zaščita, 
predvsem mi je bila pa všeč ideja, da bi spet 
začeli kupovati nova dela, da bi zbirko 
nadgradili. Mislim, da so v dogovoru z Mestno 
občino Ljubljana, da bi bila v Cukrarni, ki naj bi 
bil nek vizualni center z muzeji, tudi ta stalna 
zbirka za likovne predmete. Ostalo naj bi bilo v 
stari Ljubljanski hranilnici na Čopovi, kjer naj bi 
bil pa muzej bančništva, v katerem naj bi bili 
predmeti iz muzejske zbirke bančnih predmetov.  
 Del zbirke, ki se nahaja v stolpnici Trg 
republike 2, je bil 2014 razglašen za kulturni 
spomenik državnega pomena. To je še ena 
stopnja višje od zaščite zbirke. To pomeni, da se 
na trgu arhitekturno nič ne sme zgoditi, vse mora 
ostati takšno, kot je, kar se arhitekture tiče, tudi 
kar se stavbnega pohištva v sami banki tiče; da 
ima država v primeru prodaje predkupno 
pravico. Kar nekaj umetniških predmetov je tudi 
pred banko, ki so s tem zaščiteni. Zaščitena je 
arhitektura, zaščiteno je stavbno pohištvo in 
zaščiteni so vsi umetniški predmeti, ki so na 
samem trgu in tudi v banki. Se mi zdi, da je 
situacija z Novo Ljubljansko banko zelo dobro 
urejena. Ker ste vprašali, če obstajajo neka 
zagotovila, upam, da se bo vodstvo držalo te 
družbene odgovornosti do umetnosti, do mladih 
umetnikov in bo nadaljevalo z zbiranjem. Imamo 
pa še drugo vprašanje, ker imamo še zbirke 
Factor banke, imamo zbirke Abanke, ki sta na 
slabi banki in ki še nista urejana. Tudi tam je kar 
nekaj zelo pomembnih umetniških del, ki so 
trenutno v možnosti, da se prodajo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Imate zahtevo za dopolnitev odgovora?  
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala, minister. 

 Jaz sem sicer vesela tega koraka, kajti 
ko sem ministra Peršaka v prejšnjem mandatu 
vprašala, mi je na isto vprašanje odgovoril, da 
bo o umetniški zbirki neprecenljive vrednosti 
odločal lastnik. Za božjo voljo, mi smo bili 
lastnik. Država je bila lastnik. In zakaj ta država, 
tega jaz ne razumem, ni spokala te zbirke in jo 
preselila v kakšno umetniško galerijo. Če bi jaz 
svoje stanovanje prodajala, bi verjetno odnesla 
dragocene predmete, ne pa da s prodajo ene 
slike iz mojega stanovanja človek dobi več, kot 
je tisto stanovanje vredno. Tako človek laično in 
logično razmišlja. In po uradnih ocenah je ta 
zbirka vredna 1,8 milijona, ampak dejansko je 

neprecenljiva, predvsem tudi zato, ker je 
naložba v slovensko umetnosti in kulturo, ki je v 
času globalizacije toliko bolj pomembna. Zato 
me veseli, da bodo še naprej lahko kupovali in 
vlagali, kolikor bo to tujim lastnikom v interesu, 
kajti banko lahko kupujejo tudi špekulanti. Oni jo 
kupujejo kot naložbo in jo lahko tudi prodajo 
naprej. Spet ne vemo, komu. In moram reči, da 
me močno skrbi tudi to, da ima država 
predkupno pravico za nekaj, kar je v resnici 
podarila. Prodali smo banko, nismo pa prodali 
tistega, kar je nastajalo 120 let in kar je last 
državljanov in državljank Slovenije. Res vam 
polagam na srce, da je verjetno treba še bolj 
bdeti nad tem in narediti čim več; ne samo da 
Moderna galerija in Narodni muzej bedita nad to 
zbirko, ampak da ta umetniška dela dejansko 
prevzameta. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
DEJAN PREŠIČEK: Hvala lepa. 

 Hvala lepa za dodatno vprašanje. Jaz 
se sicer z vami popolnoma strinjam. Morate 
razumeti, da v situaciji, ko sem jaz prišel na 
ministrstvo, ko smo ugotovili, da je težava s to 
zbirko, tudi gospod Jelinčič mi je omenil to že na 
hearingu, da to obstaja, česar sem zelo vesel. 
Jaz bi se predvsem vprašal, imeli smo nek čas, 
v katerem so družbeni subjekti, ki so dobro 
zaslužili na našem trgu, imeli neko družbeno 
odgovornost do umetnosti, skrbeli so. Če 
pogledamo nazaj v neke čase, do katerih smo 
zelo kritični, je imelo skoraj vsako podjetje neko 
kulturno zbirko, je kupovalo umetnost in se s tem 
ukvarjalo. Danes zelo težko rečemo, da imamo 
podjetja, ki skrbijo za umetnost, ki imajo občutek 
za umetnost, ki imajo občutek za umetnike, ki 
mogoče še niso tako priznani. Če pogledamo 
zbirko Nove Ljubljanske banke, so bili to zelo 
mladi umetniki, ki so skozi leta pridobili na 
renomeju in postali zelo pomembni umetniki. 
 Kaj je neprecenljivo? Jaz mislim, da je 
glede ocene 1,8 milijona evrov zelo težko reči, 
ali res drži. Pravo tržno vrednost umetnosti 
ugotovimo na trgu, ko se prodaja, ko vidimo, 
koliko je kdo pripravljen za to umetnost plačati. 
Moja naloga je, da ne pride do tega. V situaciji 
Factor banke ali Abanke, teh dveh bank in teh 
kulturnih zbirk smo že v drugi situaciji, tam sploh 
ne bomo mogli več tega nazaj dobiti, ker se 
banka kot taka prodaja. Tukaj mora ministrstvo 
najti določena sredstva in tukaj se tudi 
pogovarjamo glede obeh zbirk skoraj o milijonu 
800 tisoč evrov za obe zbirki, ki ju bo treba 
odkupiti, preden se to proda naprej. In se 
absolutno strinjam, da so bile to državne banke, 
da je bila to državna lastnina in da bi bilo treba 
to urediti, preden se je stvar tako zakomplicirala, 
da odkupujemo nazaj svojo lastnino. Ampak 
odgovornost Ministrstva za kulturo pa sedaj je, 
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da reši situacijo, v kateri je. Jaz se ne morem 
več spraševati za nazaj, kaj se je zgodilo, zakaj 
se je zgodilo, kateri minister ni hotel, ni poskrbel. 
Moja naloga je, da v dani situaciji ta umetniška 
dela zaščitim in jih dam naslednjim generacijam 
v vpogled, da ne bodo, tako kot ste rekli, izginila 
v privatne žepe, v tujino in jih nikoli več ne bomo 
videli. Poskušali bomo vse, da to uredimo v 
naslednjem letu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Imate zahtevo za postopkovni predlog. 
 Izvolite, gospa Tomić. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Minister je lepo 

povedal, nekdo je bil zelo malomaren pri svojem 
delu in ni zaščitil umetniških del, ki so 
neprecenljive vrednosti; in s tem je zelo 
oškodoval naše premoženje, kajti mi še enkrat 
kupujemo umetniška dela izjemnih likovnih 
ustvarjalcev. Vi ste rekli, da v enem sistemu, ki 
ga nekateri zelo kritizirajo; ja, v socializmu je bila 
družbena odgovornost in ljudje oziroma 
predvsem državne firme so kupovale umetniška 
dela, da so pomagali takrat mladim umetnikom. 
Žal danes v sistemu, v katerem živimo, vlada 
samo diktat trga. Pomemben je samo nek profit, 
ki je popolnoma imaginaren, ampak umetnost pa 
hira. Takrat so mladi in komaj znani Stojan Batič, 
Mirsad Begić, Janez Bernik, Janez Boljka, 
Ciuha, Avgust Černigoj, Zoran Didek, Alenka 
Gerlovič, Irwin, Božidar Jakac, Rihard Jakopič, 
da ne naštevam naprej, bili tisti, ki jim je država 
skozi svoja državna podjetja pomagala, da so 
lahko ustvarjali, da so lahko svoja dela 
razstavljali, prodajali. Tako si je država ustvarila 
neverjeten kulturni kapital, neverjetno zbirko 
umetniških del 20. in 21. stoletja, ki smo jo zdaj, 
poglejte si, podarili nekomu, sploh ne vemo, ali 
je špekulant ali bo odgovorno delal pri tej banki. 
Tako in tako veste, da smo v Levici vedno bili 
proti prodaji NLB, ampak če smo zdaj postavljeni 
pred dejstvo, bi želela, da opravimo razpravo o 
tem, kdo je odgovoren za ta zločin. Kajti to je 
zločin proti umetnosti, to je zločin proti 
državljanom in državljankam Slovenije, kajti to je 
metanje stran denarja, kulturne dediščine. To je 
popolnoma nedržavotvorno in neodgovorno 
ravnanje. Zato predlagam, da se o tem na 
naslednji seji opravi razprava. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj. 
 Naslednji ima besedo dr. Darij Krajčič, 
ki bo postavil vprašanje ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. 
 Izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

spoštovani predsedujoči, za besedo. Spoštovani 
kolegice, kolegi, ministri! 

 V Sloveniji se poleg zapiranja 
poslovalnic Nove Ljubljanske banke dogaja še 
precej bolj dramatičen proces, to je zapiranje 
poslovalnic Pošte Slovenije. Dramatičen zato, 
ker gre pri tem za bistveno bolj javno storitev, 
kot je to pri bankah. Poslovalnice Pošte 
Slovenije izvajajo tudi bančne storitve. 
Večinoma se to dogaja v marginalnih območjih. 
Tako marginalna območja ponovno izgubljajo na 
kvaliteti življenja in po moji oceni povsem po 
nepotrebnem. Kaj danes na nekem poštnem 
uradu vidite, preden se sploh začnete ukvarjati s 
poštnimi storitvami? Vidite eno navadno trgovino 
z izdelki, ki s pošto in poštnimi storitvami nimajo 
prav nobene povezave. Zato se mi zdi, da je 
takšno ravnanje Pošte Slovenije, ki je verjetno 
zaradi stremenja po čim večjem dobičku, in je to 
edini kriterij, napačno. Naj navedem en primer. V 
mojem volilnem okraju obstaja občina Rečica ob 
Savinji, ki ni ravno žepna občina, ima 2 tisoč 300 
prebivalcev, od tega ima 240 oseb, starejših od 
75 let, ter 23 oseb, starih nad 90 let. Seveda je 
to generacija ljudi, ki ni navajena na današnjo 
digitalno družbo in je dolgoletno lokalno, 
čustveno in kulturno močno navezana na neko 
pošto. In zdaj pride nekdo z idejo, da bi to pošto 
zaprl. S tem močno poseže v to lokalno okolje, 
kar se mi zdi povsem neprimerno.  
 Zato ministra Počivalška sprašujem: 
 Ali ima namen država s takšno 
aktivnostjo nadaljevati tudi v prihodnje?  
 Predlagam mu, da se nemudoma 
skličejo deležniki. Ko sem malo poklical 
potencialne deležnike, to je lokalna skupnost, 
Pošta Slovenije, AKOS, celo Ministrstvo za 
gospodarstvo, so rekli, da tudi sami pogrešajo 
tak skupen sestanek. Če ga težko organizirajo, 
smo ga pripravljeni organizirati tudi v Državnem 
zboru in jih bomo poklicali vse skupaj, da se 
končno pogovorimo, kaj od pošte pričakujemo – 
ali zgolj trgovino ali kakovostno javno storitev.  
 Ker ministra tukaj ni, predlagam, da mi 
odgovori na naslednji seji Državnega zbora.  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Eva Irgl bo postavila vprašanje 
ministrici za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Kseniji Klampfer.  
 Izvolite.  
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za besedo. 

Spoštovani kolegice, kolegi, spoštovana gospa 
ministrica! 
 Jaz sem že v prejšnjem mandatu 
zastavila kar nekaj vprašanj na to temo, ampak 
to kaže, da še vedno nismo naredili bistvenega 
koraka naprej. Mogoče se bo pod vašim 
ministrovanjem kaj spremenilo na bolje. Ampak 
dejstvo je, čeprav se je dvignila gospodarska 
rast, imamo še vedno v tej državi približno 270 
tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Zelo 
veliko je tudi brezposelnosti, da ne govorimo o 
tem, da je zelo problematična dolgotrajna 
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brezposelnost. Posamezniki se torej soočajo s 
hudimi socialnimi stiskami. Ni odveč pripomniti, 
da je približno 350 tisoč ljudi izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti, in to ravno 
zaradi tega, ker država ne omogoči človeka 
dostojno življenje. In tukaj imamo tudi zimo, 
zimske mesece. Mislim, da sem že v prejšnjem 
mandatu začela kot poslanka prva opozarjati na 
tako imenovano energetsko revščino, nevladne 
organizacije so velikokrat govorile o tem in na to 
opozarjale. Dejstvo je, da je v Sloveniji čedalje 
več revnih gospodinjstev, saj rast cen energije 
prehiteva rast dohodkov. In če je zima dolga, 
potem imamo velikokrat velik problem. 
Energetska revščina, kot veste, pa najbolj 
prizadene gospodinjstva z nizkimi dohodki, ki se 
obenem zaradi finančnih in materialnih stisk 
potem soočajo še s tako imenovano socialno 
izključenostjo. Osebno sem večkrat opozorila, 
da je za učinkovitejše spopadanje z energetsko 
revščino nujno treba povezati energetski, 
socialni, okoljski in zdravstveni sektor. 
 Spoštovana ministrica, zato vas 
sprašujem, čeprav je nekaj na to temo 
odgovarjala prej enemu od poslancev tudi 
ministrica za infrastrukturo: 
 Ali smo se od točke A premaknili že k 
točki B in se je že kaj dejansko naredilo na tem 
področju?  
 Ali imate že kakšne novejše podatke o 
tem, koliko gospodinjstev v Sloveniji se dejansko 
sooča z energetsko revščino?  
 Ko sem nazadnje ministrico o tem 
spraševala, je imela podatke še iz leta 2016 
oziroma so bazirali na situaciji iz leta 2015.  
 Kakšne spremembe kot ministrica, 
zadolžena za ta resor, načrtujete na področju 
socialne, stanovanjske in pokojninske politike za 
zajezitev energetske revščine?  
 Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospa ministrica, izvolite, imate besedo za 
odgovor. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za 

vprašanje. 
 Uvodoma bi želela pojasniti, da lahko 
gospodinjstva opredelimo kot energetsko revna, 
če za zagotavljanje primerno toplega stanovanja 
in druge energetske storitve porabijo več kot 
10 % svojih dohodkov. Enotna mednarodno 
sprejeta definicija energetske revščine trenutno 
še ne obstaja. Energetska revščina se pojavi 
takrat, ko si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti 
primerno toplega stanovanja in drugih 
energetskih storitev, kot je topla sanitarna voda 
ali razsvetljava. Na pojav energetske revščine 
najbolj vplivajo dohodki, cene energentov in 
njihova poraba, ta pa je odvisna od ravnanja 
stanovalcev in energetske učinkovitosti 
stanovanj. Posebej poudarjam, da so bili na 
ministrstvu sicer v času krize sprejeti nekateri 
ukrepi, s katerimi se je blažila socialna stiska 
najbolj ranljivih kategorij prebivalstva. Eden od 

takih ukrepov je bil tudi projekt odpisa dolgov. 
Posameznikom oziroma družinam, ki izkazujejo 
izredne stroške, vezane na plačilo stroškov 
ogrevanja oziroma elektrike, in jih z lastnim 
dohodkom ne morejo pokriti, država zagotavlja z 
denarno socialno pomočjo oziroma z njeno 
posebno obliko, to je z izredno denarno socialno 
pomočjo. Največ izredne denarne socialne 
pomoči za ogrevanje se dodeli v jesenskih in 
zimskih časih. Dodatno lahko izpostavim, da 
ministrstvo na področju povečanja učinkovitosti 
rabe energije in s tem nižjim stroškom za 
energente v okviru Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike do leta 
2020 sodeluje tudi pri izvedbi ukrepov 
energetske prenove stavb. Nadalje pojasnjujem, 
da se je ministrstvo v zadnjih nekaj letih 
vključevalo v aktualne projekte reševanja 
problema energetske revščine predvsem z 
vidika zagotavljanja kriterijev dostopnosti ciljnih 
skupin do resursov za zmanjšanje energetske 
revščine, v sodelovanju centrov za socialno 
delo.  
 Omenila bi, da se v okviru Eko sklada 
izvajajo projekti, kot sta ZERO in ENSVET, kjer 
gre za svetovanje z namenom racionalizacije 
stroškov uporabe ter bolj učinkovito uporabo 
energije in vode, kar pomeni obisk energetskega 
svetovalca z oceno porabe energije in potrebnih 
ukrepov, izobraževanje o rabi energije in paket 
za manjšo uporabo. Poleg tega Eko sklad 
prejemnikom denarne socialne pomoči dodeluje 
subvencijo za zamenjavo kurilnih naprav in 
subvencijo pri ukrepih energetske prenove 
stavb. Kot sem seznanjena, so za odpravo 
energetske revščine predvidena še dodatna 
kohezijska sredstva, in sicer v višini 5 milijonov 
evrov, ki so pa v pristojnosti Ministrstva za 
infrastrukturo, ter aktivnosti, s katerimi bo 
mogoče doseči čim večje število gospodinjstev, 
v katerih bo dvig kakovosti bivanja. Ob zaključku 
bi želela sporočiti, da se na ministrstvu 
zavedamo kompleksnosti in pomena vprašanja 
energetske revščine ter se zavzemamo za bolj 
celovito obravnavo ciljnih skupin, zagotavljanje 
ustreznih pogojev za učinkovito doseganje ciljev 
aktualnih projektov ter povezovanje in ustrezno 
promocijo ukrepov v okviru finančnih možnosti. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Naslednji je na vrsti dr. Milan Brglez, ki 
bo postavil vprašanje ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšku, ki pa je 
odsoten.  
 Izvolite.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala lepa, 

gospod podpredsednik.  
 Zastavil bom vprašanje, na katerega 
želim ustni odgovor.  
 Vprašanje je pa naslednje. Gre za 
Marakeško pogodbo. Slepe in slabovidne osebe 
ter osebe, ki zaradi drugih motenj ne morejo 
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samostojno brati običajnega tiska, so že dolga 
leta prikrajšane za pravico do branja in s tem 
pravico do izobraževanja, uživanja v 
umestnostih in dosežkih znanstvenega 
napredka. Dolgoletno diskriminacijo teh oseb 
vsaj delno odpravlja Marakeška pogodba o 
olajšanju dostopa do književnih del za slepe, 
slabovidne in osebe z drugimi motnjami branja, 
ki jo je pod okriljem Svetovne organizacije za 
intelektualno lastnino junija 2013 v Marakešu 
potrdilo več kot 180 držav, med njimi tudi 
Slovenija. Namen pogodbe je zagotoviti 
upravičene izjeme od avtorskih in sorodnih 
pravic, da bi dela postala bolj razpoložljiva in v 
ustreznem formatu – s prilagojeno velikostjo 
pisave, v Braillovi pisavi, kot zvočna knjiga, 
radijska oddaja ali karkoli podobnega – 
dostopna slepim in slabovidnim ter drugim 
osebam z drugimi motnjami branja, recimo 
osebe s hudo obliko disleksije, hudimi gibalnimi 
ovirami in podobno. Evropska unija je jeseni 
2017 končno sprejela potrebno zakonodajo, da 
se lahko določbe Marakeške pogodbe začnejo 
uporabljati tudi na območju Evropske unije. Z 
uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 
2017/1563 z dne 13. septembra 2017 se 
omogoča čezmejna izmenjava izvodov slepim in 
drugače oviranim osebam v dostopnem formatu 
med Evropsko unijo in tretjimi državami; hkrati 
pa Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 
zagotavlja harmonizacijo izvajanja določb 
Marakeške pogodbe na notranjem trgu 
Evropske unije. In to je tisto, kar je pomembno. 
Da bi se lahko pogodba začela izvajati, je nujno, 
da vse države članice direktivo čim prej 
prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo.   
 Zanima me:  
 Ker je rok za prenos omenjene 
direktive, to je 11. oktober 2018, že pretekel, me 
zanima, zakaj direktiva še ni bila prenesena v 
naš pravni red? 
 Kdaj lahko pričakujemo, da bo Vlada 
Državnemu zboru v obravnavo predložila 
ustrezni predlog sprememb oziroma dopolnitev 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Dr. Anže Logar bo postavil vprašanje 
ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu. 
 Izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči. 
 Čista pitna voda in pravica do čiste 
pitne vode je bila v preteklem mandatu vpisana 
v Ustavo Republike Slovenije, je ustavna 
kategorija, ki jo je treba varovati. Kot taka 
zavezuje verjetno tudi vas, gospod minister, ne 
samo kot Ljubljančana – če se ne motim, ste 
rojeni v Ljubljani –, ampak tudi kot odločevalca, 
ki lahko ali pa tudi vpliva na kakovost vode v 
Sloveniji in tudi v Ljubljani. V Ljubljani poteka 

projekt izgradnje kanalizacijskega voda čez 
vodovarstveno območje.  
 Naprej me na deklarativni ravni zanima:  
 Ali vi kot minister za okolje in prostor 
podpirate postavitev kanalizacije nad zbiralnik 
čiste pitne vode?  
 Zelo enostaven odgovor. 
 Kaj kot minister lahko in kaj boste 
naredili za ohranitev čiste pitne vode?  
 Med drugim vode, ki jo pijemo v 
državnem zboru, ki jo pijete na ministrstvu, ki jo 
pijete doma.  
 Ena zelo preprosta stvar je, zakaj to 
sprašujem v okviru poslanskih vprašanj. 
Organizacija Alpe Adria Green je pripravila 
precej obširno analizo postavitve kanala C0 čez 
vodonosnik v Ljubljani, s katerega se napaja 300 
tisoč ljudi. Tam med drugim piše, citiram: 
»Grožnja onesnaževanja vodonosnika iz kanala 
C0 je objektivno prisotna. Poškodbe kanala C0 
in iztekanje nevarnih odpadnih voda v 
vodonosnik bi oslabilo njegovo funkcijo 
prečiščevanja vode iz reke Save. Ljubljana bi 
lahko izgubila ta nenadomestljivi vodni vir in 
ostala brez pitne vode.« 
 Zanima me:  
 Kaj boste naredili kot minister, ki ste 
prvi odgovorni za to, kot človek v izvršilni veji 
oblasti, ko ste bili tu v času, ko se je sprejela 
pravica do čiste pitne vode v Ustavo, da boste 
zaščitili čisto pitno vodo v konkretnem primeru in 
tudi na splošno? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 
JURE LEBEN: Hvala, spoštovani poslanec 

Logar, za to vprašanje. 
 Odgovor je ne; niti ministrstvo niti jaz 
ne podpiram gradnje kanalizacijskih vodov na 
zaščitenih vodovarstvenih območjih brez 
nujnega vodnega soglasja in drugače, kot so 
pripravljeni projekti. Naj to tudi obrazložim. Kot 
ste tudi že sami povedali, leta 2016 je bila v tem 
prostoru vpisana pravica do pitne vode v 
slovensko ustavo. S tem zapisom v ustavi smo v 
Evropi in svetu orali ledino v tistem času. Ustava 
pa določa tudi, da so vodni viri javno dobro ter 
da služijo prednostni in trajnostni oskrbi 
prebivalstva s pitno vodo in z vodami za oskrbo 
gospodinjstev. Kar pa je še bolj ključno in tudi 
naša zakonodaja na tem področju je jasna – 
vidik trajnosti in varovanja okolja ter upravljanja 
voda je namreč že neposredno vpet v veljavno 
okoljsko in vodno zakonodajo. Denimo Zakon o 
vodah določa, da se vsak poseg v prostor, ki bi 
lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali 
stanje voda, lahko izvede samo na podlagi 
vodnega soglasja oziroma vodnega mnenja. To 
je prva varovalka, ki velja tudi za kanalizacijske 
vode. Druga varovalka je določitev 
vodovarstvenih območij. Država je pred leti z 
namenom, da bo zavarovala slovensko vodo, 
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določila vodovarstvena območja. Tudi v tem 
primeru, o katerem govorimo zdajle, so gradnje 
cevovodov z odpadno vodo na teh 
vodovarstvenih območjih dovoljene, če se 
upošteva take in take projektne rešitve. Tretja 
varovalka pa je veljavna zakonodaja s področja 
varstva okolja, natančneje Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode. Ta določa, 
da je treba v aglomeracijah in na območju izven 
meje aglomeracije zagotoviti ustrezen način 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.  
 Opozarjam tudi, da se lahko s 
posameznim predpisom o vodovarstvenem 
območju in vodovarstvenem režimu glede na 
značilnosti konkretnega območja določajo strožji 
pogoji, kot veljajo po Uredbi o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode, kar je po 
naše četrta varovalka. Naj zaključim. 
Kanalizacijski vodi na vodovarstvenih območjih 
niso dovoljeni, razen če se pridobi vodno 
soglasje in prave projektne rešitve za izvedbo na 
tem območju. Ob pridobljenem vodnem soglasju 
obstajajo še nadaljnje ključne varovalke, da se 
potem na vodovarstvenem območju zares pazi, 
kako se varuje našo slovensko vodo. Za dotični 
primer lahko še povem, da smo dobili nekaj 
prijav s terena. Ogled je bil narejen, jarki so bili 
zakopani. Ker se je velik del tega projekta 
financiral iz evropskih virov, smo na ministrstvu 
tudi prosili za projektno dokumentacijo. 
Projektna dokumentacija se bo pogledala. In tudi 
na tistih koncih, kjer je bila prijavljena nepravilna 
izvedba, se bo stvar pogledala. Če zadeva ni 
narejena po projektu, za katerega so pridobljena 
evropska sredstva, bo zadevo treba sanirati. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči.  
 Vaša predhodnica je gledala stran, ko 
se je delal ta projekt. Naredila ni nič. Gradbeno 
dovoljenje je bilo, lahko rečem, pridobljeno s 
prevaro. To verjetno veste, ker ste si verjetno 
tudi ogledali to dokumentacijo. Zdaj ste sicer 
povedali precej na splošno, ampak situacija je 
bistveno bolj resna, kot bi morda na podlagi 
današnjega izvajanja lahko kdo sklepal. Kot 
veste, prvotno gradbeno dovoljenje iz leta 2014 
je bilo izdano, kot da je nezahteven objekt, s 
čimer se je doseglo, da ni bila izvedena presoja 
vplivov na okolje. Predstavljajte si, gradite 
kanalizacijo čez vodovarstveno območje, pa 
upravna enota, ki izdaja gradbeno dovoljenje, ne 
zahteva presoje vplivov na okolje. Tudi z drugim 
gradbenim dovoljenjem, kjer je bilo potem 
dorečeno, da gre za zahtevni objekt, so vsi ostali 
pogoji ostali enaki. Vi to veste, ste verjetno to 
dokumentacijo že pogledali. In vse, kar je bilo do 
danes narejeno, je narejeno v nasprotju z 

izgradnjo zahtevnega objekta in presojo vplivov 
na okolje na vodovarstvenem območju. Rekli 
ste, da se lahko zahteva tudi strožji pogoj od 
prej štirih naštetih.  
 Moje zelo enostavno vprašanje je: 
 Ker gre za vodonosnik za Ljubljano, za 
300 tisoč ljudi, za vašo pitno vodo, ali boste še 
bolj strožji?  
 Ne samo pregledali, kaj je narobe; ker 
vam že danes povem, da je narobe, ker je trasa 
narobe, ker so tudi procesne napake pri tem 
delu.  
 Ali se boste kot minister osebno 
zavzeli, glede na to, da je bila v vaši vladi v 
Ustavo sprejeta pravica do čiste pitne vode, 
glede na to, da to spada pod vaš resor.  
 Ali boste osebno pregledali ta projekt, 
če je dokumentacija skladna z zahtevami in če 
so izpolnjeni vsi prej omenjeni štirje pogoji, da 
dopuščajo potem tako gradnjo? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
JURE LEBEN: Hvala za dodatno vprašanje. 

 Jaz se opravičujem, mislim, da niti jaz 
niti vi nimava pravih strokovnih mnenj, da bi 
lahko celotno projektno dokumentacijo 
pregledala in povedala, kaj je na koncu prav ali 
narobe. Sem vam pa povedal, ker je velik del 
tega projekta financiran iz evropskih sredstev, so 
moji kolegi na ministrstvu, ki se na to spoznajo, 
že prosili Voko za dostavo projektne 
dokumentacije. Mi bomo pogledali, ali je ta 
projektna dokumentacija, za katero je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje, to pomeni, da je 
bilo tudi soglasje in tako naprej pridobljeno, v 
skladu s tem, kar je bilo narejeno na terenu. 
Tisto, kar na terenu ni bilo narejeno, bomo 
zahtevali, da se povrne; ali pa ne bomo izdali 
dopisov za črpanje evropskih sredstev. Jaz se 
tega zavedam. Ne glede na to, kdo; vsak projekt 
je treba resno pogledati. In ne vem, zakaj tudi v 
tem primeru stvari niso bile narejene. Mi smo se 
že odzvali, bili na terenu, se odzvali na pobude 
ljudi s terena. Pregleduje se dokumentacija in se 
bomo na to odzvali, če kaj ni bilo narejeno tako, 
kot je bilo v projektih. Če ne bomo tega zahtevali 
mi, bo to zahtevala komisija, ko bo kontrolirala 
projekt, ko bo rekla, kaj ste naredili – prijavili ste 
nekaj drugega, sedaj imamo pa problem. Se 
zavedam. Moji kolegi, ki imajo pravo strokovno 
znanje, bodo zadevo pogledali in potem 
povedali, kako naprej. Kako pa naprej glede 
odločb, pa tudi vemo, da imamo inšpekcijo, ki se 
bo morala pravilno na to odzvati. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanec, imate besedo za zahtevo za 
postopkovni predlog. Izvolite.  
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DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči.  
 Jaz cenim to angažiranost ministra. 
Tudi vidim, da ne nasprotuje razpravi o tej temi. 
Ker gre za zelo pomembno vprašanje, do 
katerega se opredeljujejo številne organizacije in 
ki se konec koncev dotika vseh nas, ki pijemo 
čisto pitno vodo, predlagam, da se razprava o 
tem opravi na eni od naslednjih sej. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj.  
 Naslednji je na vrsti Žan Mahnič, ki bo 
postavil vprašanje ministru za obrambo Karlu 
Erjavcu.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Spoštovani gospod minister!  
 Sedaj mineva sto dni, odkar ste 
prevzeli Ministrstvo za obrambo. Niste prvič tam, 
v času prve Janševe vlade ste bili celoten 
mandat. Verjamem, da je teh sto dni ravno prav, 
da ste se seznanili z aktualno situacijo. 
Verjamem, da ste primerjali, kakšno je stanje od 
takrat, ko ste leta 2008 odšli z ministrstva, in 
kakšno je stanje sedaj, ko ste prišli. In 
verjamem, da ste zgroženi nad tem, kar tam 
vidite. V tem času se zaenkrat še ni zgodilo nič; 
z izjemo zamenjave šefa Obveščevalno 
varnostne službe, nekaj povišanj in zamenjave 
načelnika Generalštaba Slovenske vojske 
generala Gedera, o katerem danes tukaj ne bom 
spraševal, ker sem v ta namen napisal pisno 
poslansko vprašanje. Pomembno je bilo tudi to, 
da ste nekako zamrznili oziroma ustavili iz 
takšnih ali drugačnih razlogov nakup kolesnikov 
8x8 za izgradnjo prve srednje bataljonske bojne 
skupine, ki bi jo morala Slovenija, če želimo 
slediti ciljem zmogljivosti v aktualnem obdobju, 
doseči do leta 2022.  
 Spoštovani gospod minister, moje 
vprašanje je: 
 Kakšna je vaša vizija razvoja in 
opremljanja Slovenske vojske? 
 Kdaj lahko pričakujemo, da bodo 
oklepniki 4x4 Oshkosh dobavljeni? 
 Kdaj lahko pričakujemo, da bodo 
dobavljena vozila 8x8 za prevoz pehote, ki bodo 
jedro srednje bataljonske bojne skupine? 
 Kako je z nakupom samohodnih 
havbic, ki jih prav tako potrebujemo za srednjo 
bataljonsko bojno skupino? 
 Ali nameravate v Beli knjigi o obrambi 
in potem v dokumentih, ki se jih bo sprejemalo z 
dolgoročnim in srednjeročnim načrtom razvoja 
Slovenske vojske in opremljanja, številko, ki je 
trenutno zapisana, to je 8 tisoč pripadnikov 
stalne sestave in 2 tisoč pripadnikov poklicne 
rezerve, znižati na ta način, da boste lahko rekli, 
da ni več problema?  

 Ali nameravate številko stalne sestave 
znižati na 6 tisoč pripadnic in pripadnikov in 
boste potem lahko rekli, da jih imamo 6 tisoč 
650, kar pomeni, da je Slovenska vojska s 
svojimi enotami popolnjena v skladu z 
dokumenti? 
 Ali boste naložili novi načelnici 
Generalštaba, da spremeni kriterije oziroma 
metode ocenjevanja Slovenske vojske tako, da 
morebiti prihodnje leto verjetno ocena še ne bo 
izboljšana; za leto 2020 pa lahko pričakujemo, 
da bo na podlagi novih kriterijev, ki bodo 
izkrivljali realno sliko, Slovenska vojska pozitivno 
ocenjena za delovanje v miru in za primer 
delovanja v vojni? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor.  
 Izvolite.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Še enkrat vsem lep 

pozdrav! Hvala lepa za vprašanja. 
 Moram reči, da gre za zelo kompleksna 
vprašanja in bom verjetno v teh treh minutah in v 
naslednjem odgovoru težko na vse odgovoril. 
Strinjam se z vašo ugotovitvijo, da je finančna in 
gospodarska kriza zelo prizadela obrambni 
sistem. Mislim, da je to proračunska postavka, 
kjer je bilo največ denarja odvzetega. Zato tudi 
ni čudno, da v zadnjih desetih letih pravzaprav ni 
bilo v Slovenski vojski nobene večje investicije. 
Tudi drži, da zaradi slabih pogojev v tem času, 
zaradi ZUJF in drugih ukrepov, so se znižale 
plače v Slovenski vojski in zlasti najbolj prizadeti 
so vojaki. Zaradi tega se tudi ves čas soočamo s 
kadrovsko podhranjenostjo. 
 Moram reči, da po treh mesecih 
ugotavljam, da je stanje slabše, kot sem si mislil, 
zlasti če primerjam to stanje z obdobjem 2004–
2008. Danes, recimo, praznujemo 20. obletnico 
prve brigade Slovenske vojske. Vi ste se 
udeležili te slovesnosti. Na vpogled je bila tudi 
vsa vojaška oprema, ki jo ima prva brigada. 
Moram pa reči, da je to pravzaprav steber 
Slovenske vojske, ki ga predstavlja prva 
brigada. Lahko ste videli, da gre za opremo, ki je 
v tem trenutku že zastarela, da gre za opremo, 
ki je bila v glavnem nabavljena v mandatu 2004–
2008. To kaže na to, da bo treba velik napor 
vložiti predvsem v pridobivanja kadra – zato sem 
tudi odločil, da ustanovimo projektno skupino, ki 
ne bo sestavljena samo iz strokovnjakov znotraj 
Ministrstva za obrambo, ampak tudi zunaj 
ministrstva. Ker tukaj moramo, po mojem, iti v 
privabljanje v ta poklic tudi z bolj sodobnimi 
metodami. Potrebno bo več kadrovskega 
marketinga in seveda treba bo vložiti tudi več 
sredstev v samo promocijo Slovenske vojske in 
tudi več sredstev za pridobivanje novih kadrov. 
Na vsak način bo treba izboljšati materialni 
položaj, ker sicer ne bomo dosegli popolnjenosti 
Slovenske vojske. 
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Vprašali ste me, če bomo kaj spreminjali številke 
glede 8 tisoč stalnega sestava in 2 tisoč 
pogodbene rezerve. V tem trenutku vam tega 
odgovora ne morem dati, zato ker na ta 
vprašanja bo odgovorila bela knjiga. Zakaj sem 
se odločil, da se pripravi bela knjiga? Zato ker 
imamo vrsto odprtih vprašanj. Zlasti je glavno 
vprašanje, kakšen koncept zagotavljanja 
nacionalne varnosti si želimo. Tukaj vemo, da 
tudi v tem državnem zboru imamo razprave, ko 
nekateri menijo, da pravzaprav Slovenske 
vojske ne potrebujemo, da vsako vlaganje v 
obrambni sistem, v Slovensko vojsko je metanje 
denarja proč. Zato menim, da je prav, da 
pripravimo belo knjigo, ki bo najprej morala 
odgovoriti, katere so tiste konkretne grožnje, ki 
ogrožajo naše državljane. Ena od groženje je, 
da mora Slovenska vojska v vsakem trenutku 
zagotavljati obrambo države, druge grožnje so 
pa tudi s področja tako imenovane civilne 
zaščite. Vidimo, da največ škod nas prizadene 
zaradi naravnih nesreč, poplav, plazov, žleda in 
tako dalje in tukaj moramo pač te zmogljivosti 
povezati. Bela knjiga mora tudi odgovoriti na 
vprašanje, kakšno Slovensko vojsko želimo, 
katere rodove, če se smem tako izraziti, bomo 
razvijali. Na vsak način srednja bojna 
bataljonska skupina je zaveza, ki izhaja tudi iz 
zavezništva. Bi pa zelo jasno rad povedal, da mi 
ne razvijamo in ne moderniziramo Slovenske 
vojske zaradi zveze Nato ali pa zaradi Evropske 
unije. Vemo, da sedaj govorimo o obrambi in 
vojski Evropske unije, ampak zlasti moramo 
razvijati in modernizirati Slovensko vojsko za 
našo lastno varnost.  
Prepričan sem, da mi boste dali dopolnilno 
vprašanje, in bom nadaljeval svoj odgovor, ker 
je nemogoče v petih minutah vsega povedati.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Hvala ministru tudi za iztočnico, da vam 
bom dal tudi postopkovni predlog, da se opravi 
razprava, ker kot ste sami rekli – pet minut plus 
tri minute je premalo, da se o tem pogovorimo in 
če bodo tudi poslanci za to, naj opravimo širšo 
razpravo, sicer pa tako ali tako se lahko skliče, 
če bodo zavrnili, sejo Odbora za obrambo. Tudi 
to, gospod minister, veste, da smo bili v naši 
stranki najbolj aktivni v prejšnjem mandatu glede 
stanja v Slovenski vojski.  
 Zaenkrat nismo sklicali še nobene seje, 
trije meseci so mimo. Damo vam še tam nekje 3, 
4 mesece, da vidimo, kaj se bo dejansko 
naredilo s proračunom, z vašo strategijo, z 
nekaterimi konkretnimi ukrepi, potem pa lahko 
pričakujete politiko in angažma naše stranke 
oziroma z moje strani konkretno ravno tako, kot 
je bil pri ministrici Katičevi, če seveda ne bo 
prišlo do stvari, ki bi stanje izboljšalo. 

 Ravno to, kar ste rekli; ja, danes sva 
bila oba tam, spoznala sva se z opremo, z 
žalostjo oba ugotovila, da je praktično neki 
zadnji omembe vredne nakupi, tudi za JRKBO, 
takrat iz časa prve Janševe vlade, ko ste bil 
prvič minister. Sicer sva pa tam gledala spajke, 
ki jim v roku letu, dveh preteče življenjska doba. 
Gledala sva igle, ki jih imamo že od 
osamosvojitve naprej, kar pomeni, da je naša 
protizračna obramba maksimalno tam do 6–7 
kilometrov nadmorske višine. Videla sva statične 
havbice, ki so lahko tarča in jih žal za neko 
resno bojevanje ne moremo uporabljati, in neko 
osebno opremo. 
 Tako me, minister, predvsem zanima – 
sami ste dejali, kaj vse bo treba: 
 Na kakšen način nameravate privabiti 
nove kadre v Slovensko vojsko? 
 Predvsem pa me zanima glede 
obrambnega proračuna, ki si ga obetamo. 
Resnično si želim, da bo 1,1 % BDP za 
naslednje leto, ne šele 2023. 
 Ali boste že v naslednjem letu in v 
kateri smeri uredili spis, kar se vojske tiče, plače 
in pa beneficije?  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa. 

 Najprej bi to povedal, da pričakujem, da 
bomo imeli razprave o beli knjigi, ki naj bi bila 
pripravljena nekje konec januarja, začetek 
februarja, na Odboru za obrambo, ker tukaj gre 
najprej za nekatera strokovna, konceptualna 
vprašanja. Mislim, da tisti, ki so člani Odbora za 
obrambo, so pravi naslovniki, da opravimo 
široko razpravo, kakšno Slovensko vojsko 
želimo in kaj pravzaprav potrebujemo za našo 
učinkovito obrambo in zlasti za to, da bomo kos 
vsem varnostnim izzivom. 
 Vemo, da mednarodna situacija je 
dokaj občutljiva, ne bom govoril o Zahodnem 
Balkanu, kaj se dogaja, ukrajinska kriza, 
kibernetski napadi, hibridne grožnje, terorizem – 
smo bili priča pred kratki. Tako gre tukaj za eno 
resno razpravo.  
 Kar se tiče proračuna mislim, da je že 
danes predsednik Vlade, ko je odgovarjal na 
vprašanja, povedal, da so bila dana zagotovila 
generalnemu sekretarju zveze Nato, da do leta 
2024 dosežemo 1,5 %, kljub temu da je seveda 
zaveza 2 % . 
 Ocenjujem, da s to postopno rastjo 
obrambnih izdatkov bomo tudi izboljšali 
razmerje, ki vlada trenutno. Moram reči, da 
praktično 80 % sredstev iz obrambnega 
proračuna v tem trenutku gre zgolj za plače, 
ostalo so pa materialni stroški, in mislim, da 2 do 
3 % so pa investicije. Po standardih sodobnih 
vojsk bi to razmerje moralo biti 50 procentov za 
plače, 30 % za materialne stroške in 20 % za 
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investicije. Zaradi tega moramo povečevati 
sredstva v obrambni sistem, zato da bomo ta 
delež izboljšali, ker vsa zmanjšanja so šla 
predvsem na račun investicij in materialnih 
stroškov. V materialnih stroških morate pa 
vedeti, da tam so tudi urjenja, potem vojaške 
vaje, ki jih mora vsaka vojska izvajati. 
 Kar se pa tiče metodologije, mi je ne 
bomo spreminjali, zato da bo Slovenska vojska 
dobila pozitivno oceno. Mi moramo storiti vse 
tisto, da bo Slovenska vojska, ko gre za vojno 
pripravljenost, to pomeni, ko nastopi vojna 
situacija, da je polno pripravljena.  
 Ker kar se tiče situacije v mirnem 
obdobju, tukaj Slovenska vojska ima dobre 
ocene. Želim si, da ne bi bilo nobene vojne in da 
nikdar ne bi bilo treba doseči končnih 
zmogljivosti Slovenske vojske tudi za primer 
vojne. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod Mahnič, imate besedo za 
postopkovni predlog. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Predlagam, da se 

glede mojega poslanskega vprašanja in tem, ki 
smo jih odprli z ministrom, opravi razprava. Ne 
da mi potrebujemo polno formacijo takrat, ko bo 
vojna, ampak mi tudi v miru potrebujemo 100-
odstotno popolnjenost naših enot, da se lahko 
izvajajo vse naloge, ki so določene z zakonom. 
 Kar se bele knjige tiče oziroma številke 
8 tisoč, 2 tisoč; to drži, da – kaj jaz vem – bo 
prišla neka številka ven, ampak zagotovo pa vi 
kot minister lahko daste neke smernice, kaj si 
želite, da v beli knjigi piše oziroma ne nazadnje, 
kaj si Vlada želi. 
Prej, ko ste rekli –se močno strinjam z vami –, 
da je pri nas neko napačno mišljenje, da mi 
vojsko potrebujemo za zvezo Nato. Mi vojsko 
potrebujemo za nas. Že takrat sem vam, 
minister, rekel, da naženite vse piarovce iz 
Morsa in Slovenske vojske, zaradi tega ker so 
očitno nesposobni, ker stranka Levica konkretno 
uspe prepričati dobršen del slovenskih 
državljanov, da mi vojsko gradimo za potrebe 
zveze Nato, celotna mašinerija z Morsem in 
Slovensko vojsko na čelu pa očitno ne najde 
odgovora oziroma ne zna najti primerne 
strategije komuniciranja s slovensko javnostjo, 
da bi se to mnenje, da je Nato nekaj 
nebodigatreba in da se mi oborožuje za potrebe 
Nata, spremenili. Dokler ne bosta Slovenska 
vojska in ministrstvo uspešna na tem področju, 
potem bodo pač uspešni tisti, ki javnost 
prepričujejo, da tega ne delamo za lastno 
obrambo, ampak da to potrebujemo za potrebe 
zavezništva. Zdaj slovenska javnost že misli, da 
je ta Oshkosh nekaj novega, da ni bilo nikjer 
testirano, v bistvu je pa to eno najboljših 4x4 
vozil, ki ga je ameriška vojska preizkusila v 
praksi in zadeva deluje. Ampak, če greš nekoga 
vprašati, XY, zdaj pred parlament, bo rekel, da 

to kupujemo: prvič, za Nato, kupujemo, drugič, 
neuporabne oklepnike in tretjič, zadevo, ki bo 
bistveno preplačana. 
Ampak, njim je treba čestitati – kajne? Ker 
uspejo to narediti. Vlada pa ne uspe oziroma v 
tem konkretnem primeru, komunikacijska služba, 
piar služba ministrstva in Slovenske vojske ne 
uspe strategije komuniciranja izpeljati na ta 
način, da bi slovenska javnost videla, kaj so 
dejansko potrebe naše države za našo lastno 
obrambo. Kajti logično je, da najprej definiramo 
naše lastne potrebe, da najdemo odgovore na 
naša vprašanja in potem tisto ponudimo seveda 
tudi zavezništvu. Resnično upam, da bo ta 
srednja bataljonska bojna skupina zgrajena čim 
prej in da se bo nehal ta osip. 
Tudi glede plač bo treba nekaj reči. Zadnjič, ko 
smo bili na ministrstvu, v zadnjih letih, ob 
dejstvu, da imamo praktično za en bataljon manj 
vojakov, plačna masa se je pa povišala za 30 
milijonov evrov, pa ni bilo odgovora, na kakšen 
način je to mogoče. 
Zaradi tega predlagam, da se opravi razpravo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj. 
 Naslednji ima besedo Samo Bevk, ki bo 
postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik! Spoštovani zbor! 
 Postopek sprejemanja državnega 
prostorskega načrta za državno cesto Cerkno–
Hotavlje, se je začel že leta 2006. Predlog 
najustreznejše variante, cestne povezave med 
Cerknim in Hotavljami, Sever 2, je bil 
obravnavan in potrjen na Vladi Republike 
Slovenije junija 2010, žal pa se občina Gorenja 
vas-Poljane s to traso ni strinjala. Junija 2011 je 
bil izveden terenski ogled, septembra istega leta 
pa je o tem razpravljal tudi državnozborski odbor 
za promet. 
 Žal vsi ti sestanki niso pospešili 
priprave državnega prostorskega načrta. Celo 
več, tik pred koncem vlade Janeza Janše je bil 
postopek na 55. seji Vlade Republike Slovenije 
19. marca 2013 presenetljivo ustavljen. Iz 
skromne obrazložitve je bilo razvidno, da naj bi 
se Vlada za to odločila zaradi visoke 
investicijske vrednosti, slabe prometno-
ekonomske sprejemljivosti predlagane variante 
ter predvsem zaradi nasprotovanja občine 
Gorenja vas-Poljane. 
 Bolj kot strokovni so tej odločitvi 
botrovali politični argumenti, zato sem konec 
aprila 2013 v parlamentarno proceduro vložil 
poslansko pobudo novi vladi, ki ste jo takrat 
vodili, da nadaljuje z optimizacijo variante Sever 
1 in Sever 2 oziroma nove cestne povezave 
med Cerknim in Hotavljami. In res, po začasni 



                                                                                                                          

  159  

prekinitvi projekta se je avgusta istega leta z 
novim sklepom Vlade začela ponovna študija 
variant z namenom posodobitve cestne 
povezave med Posočjem in Gorenjsko oziroma 
osrednjo Slovenijo kot enim izmed ključnih 
projektov na trasi četrte razvojne osi. V 
odgovoru Vlade Republike Slovenije na moje 
poslansko vprašanje 11. septembra 2018 je bilo 
rečeno, da bodo izbrano traso konec tega leta 
predstavili tudi občinama Cerkno in Gorenja vas. 
 Sprašujem vas:  
 Ali lahko predstavite, gospa ministrica, 
kako potekajo priprave in umeščanje nove 
cestne povezave med Cerknim in Hotavljami ter 
terminski načrt za njeno izgradnjo? 
 Prav tako me zanima: 
 Ali ste novo traso občinam tudi že 
predstavili?  
 Ministrici mag. Alenki Bratušek se za 
njen odgovor že v naprej najlepše zahvaljujem. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

 Kot ste, spoštovani poslanec, povedali 
že sami, 11. 9. 2018 vam je Vlada, sicer 
prejšnja, res, ampak podala kar podroben 
odgovor, povezan z enakimi vprašanji, kot jih 
postavljate danes. Tako se bo tudi moj odgovor, 
bom rekla, nekoliko ponavljal s tistim, kar ste 
dobili zapisano. 
 Med drugim je v odgovoru, ki ste ga že 
dobili, pojasnjeno, da je Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo v letu 2017 ponovno 
pristopila k preverbi vseh do sedaj proučevanih 
variant poteka ceste in da rezultati kljub 
korekcijam nekaterih delov tras niso bistveno 
drugačni od tistih iz preteklih let. Podana vam je 
tudi že bila informacija, da je za južne variante, 
ki v glavnem potekajo po koridorju obstoječe 
ceste, zaradi zelo slabih geoloških razmer 
naročeno inženirsko geološko kartiranje ter da 
se bo po kartiranju nadaljevala izdelava študija 
variant v okviru priprave državnega prostorskega 
načrta. Rezultati kartiranja narekujejo dodatno 
preverbo v idejni zasnovi predvidenih ukrepov v 
območju Kladja, predvsem preverbo temeljenja 
objektov kot so zidovi, viadukti, mostovi in 
podobno. Eventualno zahtevani dodatni ukrepi 
lahko znatno vplivajo na investicijsko oceno 
proučevanih variant, saj se že po sedaj znanih 
ocenah stroški južnih variant gibljejo med 100 in 
120 milijonov evrov, severnih pa od 160 do 200 
milijonov evrov. 
 Zaradi navedenega preverjanja je 
predstavitev rezultatov dopolnjene idejne 
zasnove občinama Cerkno in Gorenja vas, ki je 
bila predvidena za konec leta 2018, prestavljena 
okvirno za dva meseca. Ob tem želim poudariti, 
da gre za predstavitev idejne zasnove, ki kot 
ena od strokovnih podlag služi za oblikovanje 
predloga najustreznejše variante. Priprava 
terminskega plana za gradnjo pa bo seveda 

mogoča šele po zaključenem postopku 
prostorskega umeščanja, torej po sprejemu 
državnega prostorskega načrta. Okvirni 
terminski plan, ki je tudi podan v omenjenem 
odgovoru Vlade Republike Slovenije, je za 
pripravo študije variant s predlogom 
najustreznejše variante in sprejemom na Vladi 
Republike Slovenije dve leti in pol. Nadaljnji dve 
leti in pol pa bosta potrebni za pripravo in 
sprejem državnega prostorskega načrta.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Samo Bevk bo dal zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Zahvaljujem se ministrici za odgovor. 
Upam, da bo res čez dva meseca pristojni organ 
oziroma verjetno Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo obema občinama predstavila ta 
načrt oziroma ta idejni načrt o tej novi povezavi, 
ki je eden ključnih projektov na trasi četrte 
razvojne osi. 
 Namreč, zakaj je ta cestna povezava 
tako pomembna? Ne gre samo za to novo 
povezavo in novo cesto, gre tudi za obstoječo 
državno cesto. Namreč, med letošnjo 
enomesečno zaporo ceste med Idrijo in 
Godovičem je bil za največja tovorna vozila 
predviden obvoz po državni cesti – poslušajte 
natančno – Logatec, Nova Gorica, Tolmin, Idrija, 
kar je prometne tokove podaljšalo za 6 ur 
oziroma za 280 kilometrov. Kot alternativo pa je 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo 
za traso Logatec–Idrija, ki sicer znaša 27 
kilometrov oziroma 40 minut vožnje, predlagala 
tudi obvoz čez Kladje na državni cesti Cerkno–
Hotavlje, vendar pod posebnimi pogoji, v 
določenem časovnem intervalu in izmenično. 
Dejstvo namreč je, da obstoječa državna cesta 
med Cerknim in Hotavljami, da je preozka in 
prenevarna ter ne omogoča srečevanje največjih 
tovornjakov pa tudi avtobusov. Zato je poleg 
posodobitve ceste Želin–Idrija–Logatec nujna 
tudi modernizacija ceste Cerkno–Hotavlje. 
 Ker se v letu 2019 ponovno obeta 
popolna zapora državne ceste med Idrijo in 
Godovičem, me zanima: 
 Kaj boste storili, da ne bo več potreben 
280 kilometrov dolg obvoz čez Novo Gorico in 
Tolmin do Idrije? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Sem ministrica, 

nisem pa toliko prometna strokovnjakinja, da bi 
si dovolila določati, kje lahko potekajo obvozi. 
Zavedam se, da pri vseh zaporah cest, celovitih, 
prihaja do težav in problemov. Upam pa, da se 
tudi mi skupaj zavedamo, da če je zapora 
potrebna zaradi varnosti, zato da se dela lahko 
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opravijo, tako kot je treba, je verjetno prav, da je 
izvedena tako, kot tisti, ki so odgovorni za 
investicije, predlagajo. 
 Kot sem povedala v odgovoru, zaenkrat 
nimam razlogov, da dvomim v to, da bo čez dva 
meseca ali pa vsaj približno dva meseca ta 
predstavitev občinam narejena. To je to, kar vam 
lahko v tem trenutku povem. 
 Pa še enkrat, kar se tiče zapor cest. 
Veliko je negodovanja, ampak je tudi na koncu 
te investicije toliko več zadovoljstva, ker je cesta 
boljša in predvsem bolj varna. Verjamem, da tudi 
v vašem primeru bo na koncu tako. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na drugi krog vprašanj 
poslank in poslancev. 
 Prvi je na vrsti poslanec Žan Mahnič, ki 
bo postavil vprašanje ministru za okolje in 
prostor Juretu Lebnu. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Spoštovani gospod minister! 
 Moje poslansko vprašanje se nanaša 
na neumnost, ki jo je storilo Upravno sodišče, ko 
je prepovedalo odstrel volkov za naslednje 
obdobje, in sicer z utemeljitvijo, da ni bilo 
dovoljšne utemeljitve po družbeni sprejemljivosti 
njihovega odstrela. 
 Sam sem tudi lovec in tematiko dobro 
poznam. Z volkom se v zadnjih letih soočamo 
čedalje bolj pogosto. Kar se tiče odvzemov 
nekje od leta 2010 do letos, vidimo, da se 
odvzem, predvsem pa tudi sam odstrel, 
zmanjšuje. Če je bilo tako leta 2012 odstreljenih 
11 volkov, jih je bilo leta 2017 6, leta 2016 pa 
noben. Kar se tiče škode, so jo leta 2014 naredili 
za 135 tisoč, leta 2015 za 92 tisoč, 2016 za 65 
tisoč in 2017 za 155 tisoč evrov. Čedalje bolj so 
upravičeno nezadovoljni kmetje, prav tako pa 
tudi Lovska zveza opozarja na škodo, ki jo volk 
dela po divjadi. Mene kolegi stalno opozarjajo, 
da trop volkov odnese približno en komad 
jelenjadi na noč. Trenutno je glede na vse 
projekcije in glede na ocene, ki so potekale na 
podlagi študij, v Sloveniji 11 tropov volkov. 
Strokovne službe so pripravile, lahko rečem, 
odličen dokument z vsemi raziskavami, z vsemi 
utemeljitvami, ki so ga naslovili Strokovno 
mnenje za odvzem velikih zveri v obdobju 1. 
oktober 2018–30. september 2019, kjer 
predlagajo odstrel 11 volkov, predlagajo odstrel 
enega volka iz vsakega tropa z vsemi 
varovalkami, kot so, da lahko pade samo en volk 
v posameznem lovišču s posebnim namenom, 
da če pade 45 % volkov iz starostnega razreda 
dva plus, da se takoj ta odstrel ustavi. Potem, da 
se ustavi, kadar pade več kot 50 % kvote, in to 
predstavljajo reproduktivne samice. Prav tako se 
odstrela volka ne sme izvajati v treh fazah: v fazi 
parjenja, v fazi poleganja mladičev in v fazi 
socializacije oziroma vzgoje. 
 Spoštovani gospod minister! Na podlagi 
vsega tega me zanima: 

 Kaj boste storili, da bo ob naslednji 
pritožbi, ki jo bodo vložili naravovarstveniki, 
Ustavno oziroma Upravno sodišče pritrdilo 
strokovnim načrtom in argumentaciji, da je 
odstrel volkov v Sloveniji več kot potreben?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
JURE LEBEN: Gospod poslanec Mahnič, hvala 

za to vprašanje. 
 Z odločitvijo sodišč se v preteklosti že 
večkrat dejavno nisem strinjal, vedno sem jih pa 
spoštoval. Tako je bilo tudi tokrat. Upravno 
sodišče je bilo jasno, zato se letos Vlada ni 
uskladila z naravovarstveniki. 
 Naj podam svoje videnje tega 
vprašanja, pri katerem pravzaprav ne moreš 
zmagati. Enkrat imaš ene nasproti, drugič imaš 
druge. Javnost je namreč pri tem vprašanju 
diametralno razdeljena. Na eni strani so večni 
zagovorniki te zavarovane vrste, na drugi strani 
pa strokovna javnost in seveda kmetje ter 
lokalne skupnosti, ki stremijo k večjemu 
uravnavanju številčnosti populacije, kar ste tudi 
že sami omenili. Zame je resnica nekje vmes. 
Volk je v Sloveniji že od poznih 70. let 
zavarovana vrsta. Popolnoma jasno je, da je 
poseg v populacijo mogoč le izjemoma. Izjeme 
določa Uredba o zavarovanih prostoživečih 
živalskih vrstah. Med razlogi so izjeme. Za 
izjeme so: preprečitev resne škode, 
zagotavljanje zdravja in varnost ljudi, za 
uravnavanje številčnosti populacije in tako 
naprej. Na ministrstvu svojo vlogo odstrela te 
plemenite zavarovane živali jemljemo izjemno 
resno. Ker imam redko priložnost, da 
obrazložim, kako stvari postopkovno potekajo, 
dovolite, poslanec Mahnič, da izkoristim to 
priložnost za kratko obrazložitev.  
 Zavod za gozdove Slovenije poda 
strokovno mnenje za odvzem, nam poda svoje 
pripombe in usmeritve Zavod za varstvo narave. 
Nato o zadevi odloča še Strokovna komisija za 
upravljanje z velikimi zvermi v sestavi širokega 
spektra deležnikov. Nato je na podajanje 
pripomb in komentarjev na predlog odvzema s 
strani ministrstva povabljena vsa zainteresirana 
javnost, ministrstvo pa v končnem roku za javno 
obravnavo predloga detajlno prouči vse prejete 
komentarje ter se do njih opredeli po ponovnem 
posvetovanju s Strokovno komisijo za 
upravljanje z velikimi zvermi. Dokončni 
utemeljeni predlog odvzema velikih zveri iz 
narave Ministrstvo za okolje in prostor posreduje 
v sprejetje Vladi. 
 Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 
2018 predlagalo odvzem 11 volkov. Upoštevali 
smo tudi dejstvo, da je zaradi dobre 
reprodukcijske sposobnosti volkov in ugodnih 
naravnih razmer v Sloveniji pričakovati trend 
širjenja območja poseljenosti, zlasti proti Alpam. 
V septembru 2018, kot ste tudi že vi ugotovili, pa 
je Upravno sodišče izdalo sodbo tudi v zvezi s 
predpisom za leto 2018. Sodišče je sicer 
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priznalo družbeno sprejemljivost kot mogoč 
razlog za poseganje v populacijo, vendar po 
presoji sodišča odločitev o posegu v zaščiteno 
vrsto ni natančno in ustrezno obrazložena, saj 
toženka v obrazložitvi izpodbijanega pravnega 
akta niti ni dovolj natančno obrazložila. Na 
podlagi tega in vseh dejstev je Vlada sprejela 
predpis o odvzemu le za medveda in ne tudi za 
volka, saj dosledno spoštujemo odločitev 
sodišča. 
 Se pa z vami strinjam, moramo najti 
ravnovesje, kolikor smo proti volku, tudi za 
volkove in bomo morali na ministrstvu ponoviti 
vajo, da tudi to področje uredimo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Žan Mahnič bo predstavil 
zahtevo za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Lepo, minister, da 

Vlada spoštuje sodbo sodišč, samo če bi to 
počela konstantno, v vseh primerih, ne pa samo 
selektivno. Govorim seveda o primeru sodbe 
Ustavnega sodišča glede Zofvija.  
 Dobro ste povedali; imamo javnost, ki 
zagovarja odstrel volkov, in javnost, ki temu 
nasprotuje, pri čemer je treba še nekaj dodati. 
Javnost, ki temu nasprotuje, je javnost, ki se z 
njimi praktično ne srečuje, z izjemo v živalskem 
vrtu, ko nekdo, ki volka v naravi ne vidi, pelje 
svoje otroke, ti pa rečejo, da kako so tam lepi 
kužki. 
 Potem imaš pa na drugi strani javnost, 
ki se pa z volkom srečuje; lovci, gozdarji, kmetje, 
skratka ljudje, ki ne živijo v urbanih središčih, 
ljudje, ki živijo na podeželju. In glejte, še najmanj 
škode je, ko trenutno volkovi napadajo 
predvsem srnjad in jelenjad – ampak kaj se že 
dogaja? Na območju, kjer je volk stalno prisoten, 
srnjadi več praktično ni. Lovske družine, ki so 
imeli po 50, 60, 70 kosov srnjadi letno za 
odvzem, imajo mogoče zdaj samo še 5 kosov. 
Zakaj? Ker je prišel volk! Ko ne bo več tam 
srnjadi, je že ni, ko ne bo več niti jelenjadi, se bo 
dogajalo – kaj? Volk pač ni rastlinojed in pride 
seveda potem do vasi, naselij, ko bo začel 
napadati govedo, predvsem so tukaj teleta, ko 
bo začel napadati konje, ovce, bolj pogosto, kot 
jih, potem pa bo problem. Bog ne daj, da bi 
napadel kakšnega človeka, otroke, ko grejo v 
šolo tudi skozi gozd in tako naprej. Potem bojo 
pa tisti, ki so danes najbolj zagrizeni 
naravovarstveniki klicali lovce, klicali na Vlado, 
češ, kaj boste storili, da se mojemu otroku to ne 
bo zgodilo. 
 Tako je moje vprašanje, minister: 
 Kakšni so vaši načrti za naprej? 
 Potrdili ste odstrel medveda, sledili ste 
nekako priporočilu, ampak v primeru, da ne bo 
prišlo do legalnega odstrela volka, bo žal 
prihajalo do ilegalnega.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister Leben, imate besedo 
za odgovor. 
 
JURE LEBEN: Z vami se strinjam, zato sem že 

rekel, da bomo na ministrstvu morali ponoviti 
vajo, zadeve glede obrazložitev je boljše spisati 
in pa iti v to kot na področju medveda.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Žan Mahnič ima zahtevo za 
postopkovni predlog. 
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik.  

 Predlagam, da se o poslanskemu 
vprašanju oziroma omenjeni tematiki opravi 
razprava, ker tukaj gre očitno za to – pod ta 
dokument je podpisan Zavod za gozdove 
Slovenije –, da imamo mi edini problem ta, da 
niso pripravili ustrezne obrazložitve. 
 Ampak obrazložitev za odstrel 
medveda je v istem dokumentu kot obrazložitev 
za odstrel volka. Zanimivo je tudi, da organ, ki 
ga imamo nekako za najbolj rigoroznega, Zavod 
za varovanje narave – kaj so napisali? Odstrel 
volkov je mogoč, ker, prvič, je sprejemljiv iz 
razloga selektivnega in omejenega odvzema 
živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji 
in v omejenem številu, ki zagotavlja ohranjanje 
družbene spremenljivosti volka. Drugič. Druge 
možnosti obstajajo, vendar niso zadostne. In pa 
tretjič. Odstrel ne bo ogrozil ugodnega stanja 
populacije.  
 V tem dokumentu, po mojem mnenju, 
je bila obrazložitev prava. Zakaj odstrel? 
Trajnostni odstrel ni v nasprotju s prizadevanji za 
dolgoročno ohranitev populacij volka, če je 
strokovno načrtovan. Pri pripravi so bile 
upoštevane vse strategije: odstrel ne doseže 
količine, ki bi ogrozila populacijo; predlaga se 
odvzem enega osebka na trop – to je približno 
11 volkov; v času parjenja, poleganja in vzgoje 
mladičev odstrela ni. Popolna prekinitev, ko 
odstrel dva plus, se pravi dve leti in več volkov 
doseže 45 procentov celotnega odstrela – se 
pravi, če pade 5 volkov v tem starostnem 
razredu, se jih potem ne bo odvzelo 11. 
Potrebno je za ohranjanje ugodnega stanja 
populacije, za preprečevanje ilegalnega 
odstrela, predvsem pa tudi za preprečevanje 
konfliktov med volkom in lokalnim prebivalstvom. 
 Kaj smo mi stalno delal? Imeli smo 
določeno količino medvedov za odstrel na 
podlagi ocen izpred dvajsetih let, ko so rekli, da 
je v Sloveniji med 350 in 400 medvedov. Na 
podlagi tega se jih je streljalo tam 120. Nove 
ugotovitve, ki so jih opravili neodvisni 
strokovnjaki, so pokazale – kaj? Kljub temu da 
se je streljalo takšno količino medvedov, ob 
predpostavki, da je bila populacija 350 do 400, 
smo danes prišli do uradnih podatkov, da imamo 
v Sloveniji od 750 do 800 medvedov. Nekateri, 
ko govorijo, da je rešitev sterilizacija, odlov ali pa 
namestitev v ujetništvo nekje v Rusiji, kot so 
predlagali nekateri tukaj, to je pač neučinkovito, 
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neetično, nenadzorovano, predvsem pa tudi 
neselektivno. Odstrel, skrbno načrtovan, 
legalen, na podlagi jasnih kriterijev, na podlagi 
teritorialne umeščenosti, na podlagi tega, da se 
izvaja v določenem starostnem razredu 
določeno število, ob dejstvu, da imamo 70 
volkov, in dejstvu, da se jih predlaga enajst za 
odstrel, je edini garant, da bomo lahko z vokom 
sobivali, da ne bo konfliktov na eni strani zvermi 
v Sloveniji in na drugi strani lokalnim 
prebivalstvom.  
 Zato predlagam, da se opravi razprava.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj.  
 Naslednji bo postavil ustno poslansko 
vprašanje Željko Cigler, in sicer ministrici za 
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani, 

spoštovana gospa ministrica!  
 Iz prometnega modela, ki ga je leta 
2016 v sklopu izdelave celostne prometne 
strategije Mestne občine Celje izdelalo podjetje 
PNZ, to je Povezovanje za prihodnost, je 
razvidno, da je obremenitev severne mestne 
vpadnice, Mariborske ceste, v Celju že kritična. 
Takoj je treba iskati rešitve vzporedne prometne 
povezave v smeri sever-jug. Največja 
obremenitev cest in okolja z aerosoli in hrupom 
je prometna obremenitev tovornega tranzitnega 
prometa v smeri tretje razvojne osi. Če opišem 
dobesedno, Mariborska cesta, ki se proti jugu 
nadaljuje v Aškerčevo in Ulico 14. divizije, 
predstavlja osrednjo prometnico v smeri tretje 
razvojne osi, kot sem rekel. Trasa te razvojne 
osi danes poteka neposredno skozi gosto 
poseljeno mestno jedro Celje, kjer so ob cesti 
stanovanja, šole, vrtci, zdravniške ambulante. 
Gre za državno cesto skozi mesto, kjer je 
promet še posebej zgoščen ob dopoldanskih in 
popoldanskih prometnih konicah. Dnevno se 
prevozi več kot 30 tisoč vozil, zlasti tovornih, ki 
povzročajo hudo onesnaženje, hrup, tresenje hiš 
in ogrožanje prometne varnosti občanov. Če ta 
tranzit preusmerimo na vzporedno cesto, rešimo 
dobršni del onesnaževanja Celja, zlasti kot sem 
že prej rekel, s prašnimi delci 2,5, ki so posebej 
agresivni in direktno vstopajo v kri in povzročajo 
obolenja srca in ožilja in tudi rakotvorne so. 
Zdravju škodljiv je zlasti dnevni koncentrirani 
pretok dizelskih vozil, saj se Celje uvršča med 
manj prevetrena območja v Sloveniji, skratka ti 
izpuhi ostajajo. 
 Spoštovana gospa ministrica, 
sprašujem:  
 Kdaj in kako se bo tranzitni promet na 
tretji razvojni osi umaknil iz Celja in uredil na 
ustrezni obvoznici Celja? 
 In še na to bi rad opozoril. Siolnet nas 
je 15. 12., se pravi ta mesec, obvestil, da bodo 
na podlagi razsodbe Evropskega sodišča 

Madrid, Pariz in Bruselj verjetno prepovedali 
promet dizelskih vozil skozi ta mesta. Namreč, 
vseh dizelskih vozil, ki ne dosegajo emisijski 
standard Euro 69M. 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

Spoštovani poslanec! 
 V celoti se strinjam z vami, da gre za 
enega od bolj perečih cestnih problemov v naši 
državi. Lahko vam zagotovim, da na Ministrstvu 
za infrastrukturo dajemo velik poudarek 
upravljanju prometa, s katerim se preusmeri 
določene uporabnike cest na tehnično 
ustreznejšo infrastrukturo, saj se zavedam, da 
se s tem zmanjša zasičenost in 
preobremenjenost mestnega omrežja ter zaščiti 
bivalno okolje pred hrupom in mogoče še 
pomembneje, ostalimi emisijami, ki so posledica 
težkega tovornega prometa. Dejstvo je, da je 
mesto Celje eno od redkih mest v državi, ki ima 
ves tranzitni promet v smeri sever-jug speljan 
skozi, tako rekoč, staro mestno jedro. 
Razbremenitev Mariborske ceste v Celju 
prometa težkih tovornih vozil je pogojena z 
dograditvijo oziroma izgradnjo obvoznih cest, ki 
jih predstavlja načrtovani celjski ipsilon. Ta 
ipsilon sestavljata zahodni krak od Lopate in 
Levca do Tremerij in vzhodni krak od Ljubečne 
in Slanc do Zagrada in Tremerij. Obvozni celjski 
ipsilon je vključen v projekt srednjega dela tretje 
razvojne osi. Iz dopolnjene študije variant tega 
projekta izhaja, da imata v okviru tega projekta 
bistveno prioriteto dograditev odseka med 
Medlogom in Tremerji na zahodnem kraku, na 
vzhodnem kraku pa izgradnja obvozno-
navezovalne ceste od Teharja do Tremerij, s 
katero se razbremeni mestno središče tovornih 
vozil in ustrezno poveže industrijske cone Celje 
in proizvodnjo Štor.  
 Glede na to, da je projekt srednjega 
dela tretje razvojne osi, s katerim se načrtuje 
posodobitev cestne povezave od Celja do 
Novega mesta, časovno dokaj odmaknjen, je 
bila z Mestno občino Celje v mesecu septembru 
letošnjega leta sprejeta odločitev, da se skupno 
pristopi k realizaciji projekta vzhodne obvoznice. 
Za potrebe tega projekta ima občina za del trase 
že pripravljeno projektno dokumentacijo, za 
predor pod Zavodenjskim hribom pa idejno 
zasnovo. Trasa te ceste bo povezovala dve 
državni cesti, G15 in G2-107, in omogočala 
tranzit iz avtoceste, priključka Celje - vzhod v 
smeri Zidanega Mosta. Trasa te obvozne ceste 
tudi približno sovpada s traso vzhodne 
navezovalne ceste iz tretje razvojne osi.  
 V teku je priprava osnovne investicijske 
dokumentacije, tako imenovani DIP, ki je 
potrebna za vključitev projekta v načrt razvojnih 
programov oziroma proračun države, iz katerega 
se bodo zagotavljala sredstva za izdelavo 
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strokovnih podlag, ki so potrebne za pripravo 
prostorskega akta. Postopek prostorskega 
umeščanja pa bo vodila Mestna občina Celje.  
O natančni časovnici gradnje te obvoznice bomo 
lahko govorili oziroma jo naredili po zaključenem 
postopku prostorskega umeščanja. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednja bo postavila ustno poslansko 
vprašanje poslanka Nataša Sukič, in sicer 
ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu. 
Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. Spoštovani minister, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 Pa preidimo od volkov k medvedom. 
26. novembra ali štiri dni po vladni zeleni luči za 
odvzem 200 medvedov iz narave je bil pri Divači 
ubit petletni medved z ovratnico za raziskave 
pod observacijo Univerze Udine. Ustrelil ga je 
slovenski lovec. Raziskovalni medved Eliseo se 
je večkrat povzpel višje od 2 tisoč 100 metrov 
nadmorske višine. V 17 mesecih je opravil več 
kot 2 tisoč 750 kilometrov poti, petkrat preplaval 
jezero Cavazzo, večkrat prehajal avtocesto in v 
Sloveniji preživel trk z vlakom. Ne pa tudi 
srečanja z lovcem. Njegov odstrel v Italiji močno 
odmeva, tudi do parlamenta. Prav je, da ga sliši 
tudi naš državni zbor. 
 Vlada je kljub protestom javnosti 22. 
novembra sprejela odlok, v katerem do 
septembra 2019 določa odvzem 200 medvedov, 
od tega za odstrel 175. Po Zakonu o ohranjanju 
narave, 14. člen, je živali prepovedano namerno, 
brez opravičljivega razloga ubijati. Ubijanje je 
opravičljivo le, če ima koristno posledico in je 
družbeno sprejemljivo. Korelacija med odstrelom 
in družbeno sprejemljivostjo ni v resnici zares 
raziskana. V obrazložitvi tudi ni dokazov, da bi 
imel planirani odstrel koristno posledico. Kakšno 
koristno posledico lahko ima ubijanje strogo 
zaščitenih živali? Vsako leto država odredi 
odstrel večjega števila medvedov, se pa stanje 
na področju škod in konfliktnosti v bistvu ni nič 
bistveno spremenilo. 
 Odlok temelji na strokovnem mnenju 
Zavoda za gozdove in Zavoda za varovanje 
narave, pri čemer je prvi lahko tudi v konfliktu 
interesov, saj izdaja mnenje na področju, ki mu 
je hkrati vir prihodka. Hkrati se strokovnega 
mnenja nevladnih organizacij, ki delujejo v 
javnem interesu za dobrobit živali, ne upošteva. 
Prav tako ne peticij, ki jih državljanke in 
državljani Republike Slovenije, kjer zahtevajo 
ukinitev odstrela in izvajanje ukrepov za dobrobit 
rjavega medveda. 
 Kje je dejanski argument za zvišanje 
odstrela medveda za kar 68 osebkov več v 
primerjavi z lanskim obdobjem? 
 Kje je meja, ki zagotavlja stabilnost 
populacije? 
 Zakaj se nevladnih organizacij z javnim 
interesom na tem področju, ne vključi v 
sooblikovanje politik v tem primeru? 

 Toliko zaenkrat, hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite. 
 
JURE LEBEN: Hvala, poslanka Sukič. 

 No, zdaj smo pa tam; ena in druga 
stran, jaz moram biti pa vmes, kako bomo stvari 
zbalansirali. 
 Rjavi medved je v Sloveniji zavarovana 
vrsta. Popolnoma jasno je, da je poseg v 
populacijo mogoč le izjemoma. Podobno kot 
sem že prej omenil, Uredba o zavarovanih 
prostoživečih živalskih vrstah določa te izjeme, 
ki so preprečitev resne škode, zagotavljanje 
zdravja in varnosti ljudi. 
 Zdaj bom na kratko povzel sistem, ki 
sem ga že prej omenil. Zavod za gozdove, tako 
kot ste že omenili, poda strokovno mnenje, 
Zavod za varstvo narave poda pripombe, nato o 
zadevi odloča še strokovna komisija za 
upravljanje z zvermi. Tukaj se ne bi z vami 
strinjal, da gre za konflikt interesov, ker so v 
strokovni komisiji poleg Zavoda za varstvo 
gozdov še Zavod za varstvo narave, MOP, Arso, 
Biotehnična fakulteta, Oddelek za biologijo, 
Veterinarska fakulteta, tako da mislim, da je notri 
dovolj glasov, da se lahko ravnovesje najde.  
 Ministrstvo za okolje in prostor je po 
tem zahtevnem in vključujočem postopku do 30. 
septembra 2019 predvidelo odvzem 200 
medvedov, 175 v odstrel plus 25 predvidene 
izgube, kar je višina pričakovanega letnega 
prirasta. Lahko povem dve stvari – z nevladnimi 
organizacijami je bila zadeva usklajena, tudi 
glede uredb za izvedbo, bomo pa tako temo 
obravnavali tudi na naslednjih sestankih mojega 
sveta z nevladnimi organizacijami, s katerimi 
sem že začel delati. 
 Kot sem že povedal, ta številka temelji 
na strokovni oceni in dejstvih; v decembru 2017 
objavljeni rezultati – ocenjena številčnost 
populacije rjavega medveda v Sloveniji z 
metodo molekularne genetike – namreč kažejo, 
da se je populacija medvedov v Sloveniji v 
zadnjih desetih letih povečala za 41 % in da je 
ob koncu leta 2015 štela že med 545 in 655 
živali ob 95-odstotnem intervalu zaupanja. Temu 
je sledilo tudi mnenje stroke, ki smo ga 
upoštevali pri določitvi števila, Vlada je pa 
seveda mnenju MOP sledila. 
 V tem primeru, malo se tudi na lovstvo 
spoznam, bi bila lahko identifikacija, če gre za 
medveda za raziskovalne namene, drugačna. 
Določenega primera ne poznam, sem pa tisti, ki 
moram nekako skrbeti za ravnovesje med kmeti, 
med tistimi, ki upravljajo gospodarsko dejavnost, 
in med tistimi, ki hočejo naravo zavarovati. 
Mislim, da ne smemo delati neke umetne delitve, 
ampak da se moramo skupaj usesti – ja, z 
nevladnimi organizacijami, tako kot smo se – in 
najti neko rešitev, da je lahko ena in druga stvar 
v določeni temi zadovoljna. Hvala. 
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanka Nataša Sukič ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa.  

 Poglejte, pogoj za odstrel je med 
drugim tudi, da se ne škoduje ohranitvi 
ugodnega stanja populacije. Stroka opozarja na 
nujnost omejitve krmljenja, ki uspešno omejuje 
rodnost. Raziskave na področju biologije 
medveda kažejo, da je rodnost zelo odvisna od 
količine hrane. Tako denimo Italija, Francija in 
Španija ne izvajajo krmljenja medvedov in tudi 
ne odstrela. Med preventivnimi ukrepi je torej 
pomembna kontrola rojstev živali. Narava 
vsebuje mehanizme, s katerimi lahko uravnava 
naravno ravnotežje, tudi če gre za urbano 
področje, dokaz je kanton Ženeva, kjer je bil lov 
prepovedan že davnega 1974. Predvideni 
odstrel 175 medvedov bo poškodoval številčno 
in kakovostno strukturo vrste, istočasno pa bo 
zelo negativno vplival na ekosistem, katerega 
del je ta zaščitena vrsta. 
 S ciljem uresničiti finančno korist 
odlova na medvede se namerno dopušča rast 
populacije in veča številčno stanje in s tem 
zagotavlja pravico na večji odstrel. V to smer gre 
to krmljenje medveda. Večji odstrel je tudi 
posledica subvencij, namesto da bi se te ukinile 
in dale možnost za preusmeritev v nekonfliktne 
dejavnosti ter odškodninske politike.  
 Zakaj torej ne razmišljate o 
neizkoriščenih oblikah uravnavanja populacije, 
kot je odlov živih medvedov in preselitev, 
urejanje deponij odpadkov, odvračanje 
medvedov od naselij, pravilno krmljenje, 
zaščitne ograje in tako naprej? 
 Ali je torej v ozadju interes lovskega in 
kmetijskega lobija, da tako ravnamo? 
 Pa še en podatek. Smo na svetovnem 
vrhu po podatkih Biotehniške fakultete po 
odstrelu medvedov v svetu; torej prvi v svetu, 
največ medvedov ustrelimo pri nas. 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister, imate besedo za odgovor. 
 Izvolite. 
 
JURE LEBEN: Tako kot sem že omenil, gre za 

zelo nehvaležno temo, ki v javnosti vzbuja veliko 
nemira, pa ne samo v Sloveniji, tudi recimo v 
Franciji, kamor smo po dogovoru med vladama 
skušali preseliti dva medveda, pa je bil tak upor, 
da so ceste zapirali in je bila specialna akcija, da 
so sredi noči enega medveda preselili. 
 Moram vam povedati, da moja naloga 
je, da poslušam in upoštevam stroko. Stroka v 
Sloveniji sodeluje. Ja, seveda! V naslednjem 
letu, ko gremo v Zakon o varstvu okolja, ko 
gremo v Zakon o varovanju narave, seveda tudi 
s Svetom za nevladne organizacije se bomo 
pogovarjali, ali so dodatne druge rešitve, ampak 
za uravnoteženo polje med naravovarstvom in 

med tistimi, ki izvajajo gospodarsko javno 
službo, bom jaz sledil stroki. In tukaj druge 
rešitve ne vidim kot pa številčen odstrel – 
določen odstrel, se opravičujem. 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednja bo postavila ustno poslansko 
vprašanje poslanka Violeta Tomić, in sicer 
ministru za kulturo Dejanu Prešičku. 
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. 
 Vlada je na svoji seji dne 13. 11. 2018 
prerazporedila sredstva v okviru Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom 
dodeliti sredstva za izstrelitev satelita NEMO-
HD, ki ga razvija Center odličnosti vesolje, 
znanost in tehnologije. Gre za interaktivno 
satelitsko misijo za daljinsko zaznavanje z 
visoko natančnostjo, ki bo omogočala zajem 
multispektralnih podob zemeljske površine ter 
snemanje HD videa. Vesolje-SI ta satelit in 
celotno misijo razvija v sodelovanju s kanadskim 
Space Flight Laboratory Inštituta za vesoljske 
študije Univerze v Torontu. Hkrati pa že od 
lanskega leta potekajo priprave za izstrelitev 
prvega evropskega umetniškega satelita 
UMBOT MG. Slovenski postgravitacijski 
umetniki Dunja Zupančič, Miha Turšič in Dragan 
Živadinov so v sodelovanju z rusko vesoljsko 
agencijo Roskozmos zaključili prvo fazo projekta 
za namestitev umetniško-znanstvenega satelita 
UMBOT MG, ki bo poletel v vesolje. V sklepni 
fazi bo satelit iz ruskega modula mednarodne 
vesoljske postaje nameščen v orbito. Projekt 
UMBOT MG razširja razumevanje vesolja s 
kulturalizacijo vesolja in kozmifikacijo umetnosti. 
Podprt z vesoljsko znanostjo in tehnologijo, 
umetniško-znanstveni satelit bi bil prvi takšne 
vrste v Evropi – prvi v svetu je bil japonski. 
 Z vidika prepoznavnosti Slovenije bi 
bila bolj učinkovita kombinacija umetniškega in 
znanstvenega satelita kot samo znanstvenega, 
ki bi, kot je razbrati, služil v večji meri samo 
opazovanju. Z izstrelitvijo znanstvenega satelita 
je Slovenija samo ena od 6 tisočih podobnih 
primerov, z umetniškim satelitom, ki dodaja 
umetniško dimenzijo kulturalizacije vesolja, pa bi 
Slovenija bila prva v Evropi in seveda druga na 
svetu. Odpira se vprašanje, zakaj Vlada podpira 
samo novi projekt, satelit NEMO-HD in ne tudi 
umetniškega satelita. Zakaj ne vidi možnosti 
združitve obeh projektov, kajti ustvarjalci 
umetniškega satelita UMBOT MG z združitvijo 
obeh satelitskih projektov ne vidijo nobenih 
težav. 
 Zato vas sprašujem: 
 S kakšnim namenom se podpira novi 
projekt brez umetniške in kulturne dimenzije in 
brez kulturne dodane vrednosti, ne pa tudi 
umetniškega projekta, ki bi bil prvi v Evropi?  
 Hvala. 
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister Prešiček, imate 
besedo za odgovor. 
 Izvolite. 
 
DEJAN PREŠIČEK: Spoštovani predsedujoči, 

hvala. Spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci! 
 Mogoče bom začel, ko sem se prvič 
srečal na zadnjem srečanju v Vitanju z enim od 
ruskih kozmonavtov, ki je bil – mislim da – 
štirikrat v vesolju, preživel, mislim da, 50 dni na 
postaji Mir. Mi je povedal zelo zanimivo zadevo. 
Rekel je, da v času, ko je gospod Živadinov 
začel s tem projektom kulturalizacije vesolja, da 
smo imeli na svetu edini vesoljsko agencijo, ki je 
bila sestavljena iz dveh delov. Ponavadi je bila 
vesoljska agencija sestavljena iz tehnično-
razvojnega dela, oddelka, ki je pač seveda 
razvijal to, da so rakete letele. Nobena vesoljska 
agencija pa ni imela kulturnega oddelka. V 
Sloveniji smo ga imeli in smo bili prvi, ta projekt 
zanemarili, prav gotovo tudi zaradi finančnih 
sredstev, ki so za to potrebna. 
 Kaj hočem s tem povedati? Da seveda 
zamisel skupine postgravitacijskih umetnikov 
ima svojo veljavo. Ministrstvo za kulturo ta 
projekt seveda podpira, ker je umetniški projekt, 
ker pomisli še na druge aspekte kot samo 
tehnične, ki jih seveda taki sateliti prinašajo.  
 Težava, ki jo Ministrstvo za kulturo ima, 
je, da so to zelo dragi projekti, da Ministrstvo za 
kulturo že sedaj ne zadošča vsem zakonskim 
obvezam, ki jih imamo do svojih kulturnih 
ustanov tako državnih kot tudi nevladnih in si 
takega projekta ne moremo privoščiti v trenutni 
finančni situaciji. Se bom pa kot minister 
vsekakor zavzel, da se bova z ministrom za 
gospodarstvo gospodom Počivalškom dobila, 
pogovorila, mu bom omenil, bom vprašal, kaj bi 
to vse pomenilo, poskušal vzpostaviti stik, da bi 
mogoče do te – se mi zdi vseeno zelo zanimive 
in vsekakor ideje, ki bi jo bilo treba podpreti. 
Sedaj težko, nimam toliko tehničnih podatkov, 
da bi lahko ocenil, kaj to pomeni za trenutni 
projekt, ki ga imamo, ki je v zaključni fazi. 
Mislim, da naj bi šel v vesolje naslednje leto. 
Finančna sredstva so za ta projekt zagotovljena. 
Tako, kot pravim, se bom zavzel, vprašal in bom 
poročal, ali ko se bova naslednjič videla ali ko 
boste naslednjič postavili v parlamentu 
vprašanje, kaj se dogaja s tem kulturnim 
projektom. Vsekakor se zahvaljujem za pobudo 
in bom naredil maksimalno, kar se da, da bi do 
tega projekta prišlo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Še zadnji na listi je poslanec Miha 
Kordiš, ki bo postavil vprašanje ministrici za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Kseniji Klampfer.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  

 Vsako leto se v jesenskih mesecih 
soočamo z zamudami na Ministrstvu za delo 
oziroma na centrih za socialno delo, ker so ti 
praviloma preobremenjeni z vlogami za letne 
pravice, ker ravno v jeseni potečejo. Letos je 
situacija še posebej pereča. Vloge ostajajo že 
po več mesecev neodgovorjene. So starši, ki 
čakajo že od septembra na odločbe o znižanem 
plačilu vrtca in zato nekateri sedaj plačujejo 
polno ceno, pa ne vedo, ali bodo ta sredstva 
dobili nazaj ali ne. Potem so tukaj študentje, za 
katere ni dovolj postelj v študentskih domovih, 
bivajo pri zasebnikih. Ti zasebniki jih seveda 
lupijo, pa ne vedo, ali si lahko to lupljenje v 
resnici sploh privoščijo in tako naprej. So starši z 
otroškimi dodatki, ki so jih nazadnje videli 
avgusta oziroma septembra, pa verjetno jih ti 
otroški dodatki do božiča ne bodo dosegli, pa 
vemo, da ti otroški dodatki gredo za potrebe 
otroka, verjetno v tem letnem času za kakšna 
božična darila za otroke.  
 Po informacijah, ki jih imamo v Levici, 
je bilo v začetku septembra 6 tisoč nerešenih 
vlog. Iz prve roke pa sem dobil informacijo, da 
so še konec prejšnjega tedna na odločbe čakali 
tudi tisti, ki so vloge oddali septembra. Dogaja 
se celo, da so vloge, ki so prišle oktobra, niso 
našle še svoje poti sploh v sistem. Vlada neka 
vsesplošna zmeda kot posledica reorganizacije, 
ki ste jo podedovali od prejšnjih gospodarjev 
Ministrstva za delo. Niso pa samo upravičenci 
tisti, ki so potegnili ta kratko; tukaj imamo kader, 
tukaj imamo zaposlene, ki izgorevajo na 
delovnem mestu, delajo za vikende, cepajo 
nadure, so celo taki, ki so zapustili svoja delovna 
mesta, so rekli, jaz ne morem več, to ne gre več. 
Kot rečeno, vse to je posledica slabe 
reorganizacije, ki so jo skuhali v Socialnih 
demokratih, potem so pa vam prepustili 
mineštro, da jo pospravite. 
 V luči tega me zanima: 
 Koliko vlog za posamezne pravice – se 
pravi, otroški dodatek, subvencija vrtca, državne 
štipendije – še ostaja nerešenih? 
 Kdaj se predvideva, da bi bile te vloge 
rešene in kdaj bodo potem te pravice tudi 
izplačane? 
 Kako bo ministrstvo ukrepalo v smeri 
razbremenitve delavcev na centrih in enotah 
centrov za socialno delo? 
 Kako bo zagotovilo enakomerno 
obremenjenost v različnih centrih in kdaj bo 
kadrovsko okrepilo področje socialnega dela? 
 In navsezadnje, pod črto neke 
diagnostike: 
 Kaj je šlo pri organizaciji, ki je naredila 
hud, hud problem, narobe, da smo se sploh 
znašli v tej katastrofalni situaciji? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor.  
 Izvolite. 
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MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

ter hvala za vprašanje. 
 Glede vprašanja pojasnjujem, da je 
število vlog za uveljavljanje pravic iz javnih 
sredstev ravno v mesecu avgustu, septembru in 
oktobru vsako leto večje kot v ostalih mesecih. V 
teh mesecih je namreč vložena večina vlog za 
pravico do državne štipendije, saj je začetek 
šolskega leta oziroma študijskega leta, poleg 
tega pa so v mesecu septembru prvi vpisi otrok 
v vrtec, zaradi česar se močno poveča število 
vlog za uveljavljanje pravice do znižanega 
plačila programe vrtca. 
 Posebej poudarjam, da na trajanje 
postopkov vpliva tudi odzivnost strank; da 
morajo pri ugotavljanju dejanskega stanja tudi 
same priložiti določena dokazila, na primer, 
dokazilo o dohodkih ali premoženju v tujini 
oziroma so zamude pri odločanju povezane s 
čakanjem na dopolnitev s strani strank za 
nadaljevanje postopka. 
 Pomembno je izpostaviti, da centri 
praviloma odločbe izdajo v zakonsko določenem 
roku, to je v dveh mesecih, pri reševanju vlog pa 
imajo prednost družine, ki so hkrati tudi 
prejemnice denarne socialne pomoči oziroma v 
socialni stiski. V letošnjem letu pa je bila 
izvedena nadgradnja informacijskega sistema v 
mesecu avgustu zaradi sprejetja novele Zakona 
o štipendiranju. V prvem tednu oktobra je bil 
informacijski sistem zaprt zaradi reorganizacije 
centrov. Z namenom, da te zamude ne bi 
povzročale prikrajšanje upravičencev, sem v 
mesecu oktobru odredila dodaten rok za plačilo 
državne štipendije, kar pomeni, da v mesecu 
oktobru so bile štipendije izplačane dvakrat. 
Delo centrov na področju zaostankov pri 
pravicah iz javnih sredstev spremljamo redno. 
Centri so pripravili načrte odprave zaostankov in 
nas redno obveščajo o poteku reševanja. 
Ministrstvo je bilo ves čas pred izvedbo 
reorganizacije in tudi po njej v rednem kontaktu 
z v. d. direktorji vseh centrov in smo jim bili ves 
čas v oporo in pomoč. Iz prejetih poročil izhaja, 
da so vloge za avgust in september praviloma 
rešene. Razlog za nekatere vloge za to obdobje, 
da še niso rešene, je praviloma v tem, da se 
čaka na dopolnitve, ki jih morajo podati stranke, 
kot je dokazilo o višini dohodka iz tujine. 
 Bi pa želela še konkretneje odgovoriti 
na vaše vprašanje, kako je sama reorganizacija 
vplivala na zaostanke. Prav gotovo, 
reorganizacija je bila postavljena, milo rečeno, v 
neroden čas; ravno v čas, ko centri prejmejo 
največ vlog. Prav tako informacijski sistem ni 
deloval v prvem delu oktobra in tudi prejšnji 
teden štiri dni ni bilo mogoče dostopati do 
Finančne uprave in zaradi tega se je nabralo 
število zaostankov. Večina centrov za socialno 
delo trenutno ne beleži zaostankov. Največji 
center je center Ljubljana, tam pa so zaostanki 
in tega problema smo se lotili na ta način, da 
sem izdala sklep o prenosu teritorialne 
pristojnosti – kot veste, za centre velja 
teritorialna pristojnost glede na stalno 

prebivališče –, tako da smo pogledali, kateri 
centri za socialno delo trenutno ne beležijo 
zaostankov, in smo te vloge prenesli na te 
centre iz CSD Ljubljana. Tako računamo, da 
bodo vsi ti zaostanki rešeni v najkrajšem 
možnem času. 
 Je pa zaradi izpada Fursovega vira v 
prejšnjem tednu tudi prišlo do zamude pri 
denarni socialni pomoči, za kar se odredila 
zopet dodaten dan izplačila še v mesecu 
decembru. 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Kordiš bo postavil zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za odgovor, 

gospa ministrica. 
 Vendarle me zanima konkreten 
podatek: 
 Koliko vlog za posamezne pravice – se 
pravi še enkrat, za otroški dodatek, subvencije, 
vrtce, državne štipendije –, koliko tega je še 
ostalo nerešenega? 
 Kar se tiče teritorialnega reševanja 
oziroma primernega razporejanja obremenitve, 
na to ste odgovorili. 
 Zanima me pa ta podatek: 
 Koliko je še čisto kvantitativno tega? 
 Nadalje me zanima tudi: 
 Kaj pomeni reševanje v najkrajšemu 
možnemu času? 
 Ker tukaj se pogosto pogovarjamo o 
ljudeh, ki so v socialni stiski, o ljudeh, ki nimajo 
nekega hudega gmotnega položaja. Večina 
študentov tolče zelo slabo, ne živi v nekemu 
luksuzu, tudi prejemnikom otroških dodatkov, 
tistim, ki so iz nižjih dohodkovnih skupin, ni 
najbolj luštno znižanje plačila vrtcev, prav tako 
nižji dohodkovni razredi so tisti, ki potegnejo 
tukaj ta kratko. 
 Zato me zanima: 
 Kdaj lahko pričakujemo, da bojo te 
vloge rešene? 
 Pa tudi: 
 Kaj bo ministrstvo storilo za to, da se ti 
centri razbremenijo, da se usposobi dodaten 
kader in tako naprej?  
 Omenili ste neke načrte, da se 
pripravljajo, da so se pripravili, da se sedaj 
izvajajo – ali kako: 
 O kakšnih časovnih okvirih se tukaj 
pogovarjamo in o kakšnem obsegu kadrovskih 
okrepitev? 
 Koliko se s tem v zvezi pogovarjamo? 
 Ker mimo tega na gre, mimo 
kadrovskih okrepitev ne gre.  
 Nadalje me zanima poračun za nazaj. 
Prejeli ste poziv Zveze prijateljev mladine Moste 
Polje, ki pravi, da bi morali predpisati pavšalni 
znesek, ki bi se prosilcu izplačal, če CSD o 
njegovi pravici ne odloči v razumnem roku. 
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 Ali je to nekaj, kar vidite mogoče kot 
rešitev za kompenzacijo za te, ki so čakali 
predolgo? 
 Kot rečeno, zaradi izpada otroških 
dodatkov otroci v nekaterih revnejših družinah 
ne bodo dobili božičnega darila in tako naprej. 
 Navsezadnje: 
 Kaj se je zgodilo s 300 tisoč evri, ko so 
šli podjetju A. T. Kearney za podporo te 
reorganizacije, kar so spet SD, predhodniki na 
vašem ministrstvu naredili, pa … / izklop 
mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, imate besedo za 
dopolnilni odgovor. 
 Izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za 

dodatna vprašanja. 
 Trenutno pri sebi nimam konkretnih 
podatkov, ker se spreminjajo iz dneva v dan, 
glede zamud vam pa lahko takoj jutri zjutraj 
pošljemo ažurirane podatke, tako da jih boste 
dobili na elektronsko pošto.  
 Če prihaja do zamude, ima center za 
socialno delo tudi diskrecijsko pravico, da lahko 
določene pavšalne zneske, kot ste jih navajali, 
seveda nakažejo taki družini. Tega se tudi 
mesečno na ta način poslužujemo takšnih praks, 
to je že stalna praksa na centrih, če se zaostaja 
z reševanjem vlog, da na ta način seveda 
poskušamo gasiti požare, ki so nastali v tej 
reorganizaciji, in takim družina predhodno, 
vnaprej nakažemo znesek, ki se pa potem 
ustrezno, ko je izdana odločba, tudi poračuna. 
 Kar se tiče kadrov, moram povedati, da 
v skladu s finančnimi možnostmi so bili centri za 
socialno delo v zadnjem letu kadrovsko 
okrepljeni kar za 11 procentov, to je približno 
140 javnih uslužbencev, tako strokovnega kot 
administrativnega kadra. Mislim, da je izziv pred 
nami ta, da tudi poskušamo to reorganizacijo 
sedaj tudi vsebinsko nadgraditi, kar pomeni, da 
tudi optimiramo določene procese. Ne nazadnje 
tudi sam informativni izračun bo to omogočal, 
kar pomeni že v mesecu decembru, da za te 
letne pravice, kot so otroški dodatki in štipendije, 
starši ne bodo potrebovali ponovno vlagati vlog, 
ampak se bodo te kreirale v sistemu 
avtomatsko. To pomeni, da centri za socialno 
delo ne bodo imeli več stika s samimi strankami 
in te vloge tudi vnašali v sistem – v mesecu 
decembru je teh približno 25 tisoč. Tako bodo 
centri za socialno delo prav gotovo 
razbremenjeni tega administrativnega dela in v 
skladu s temi cilji bomo nadaljevali tudi v 
prihodnosti in poskušali čim bolj centre za 
socialno delo opremiti, da bodo sposobni 
elektronskega načina poslovanja. Zato bomo 
tudi s 1. januarjem uvedli informacijski sistem 
Krpan, če bodo testiranja v prihodnjih dneh 
pokazala, da je informacijski sistem že 
sposoben, da ga lahko vpeljemo brez večjih 
težav. Tako bodo tudi tukaj centri razbremenjeni 

določenega administrativnega dela, ker mislim, 
da je tudi čas, da se začnejo ukvarjati s 
strokovnim delom. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec Kordiš želi postaviti 
postopkovni predlog. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Da, podajam zahtevo za splošno 
razpravo iz preprostega razloga. Centri za 
socialno delo so se znašli v strmem padu kot 
posledica nepremišljene, posiljene, da ne rečem 
vsiljene, reorganizacije, ki jo je sprejela prejšnja 
nomenklatura Ministrstva za delo.  
 Izpad občutijo vsi, ki jih delokrog 
Ministrstva za delo oziroma centrov za socialno 
delo, zadeva. Občutijo ga starši, ki so ostali brez 
otroškega dodatka oziroma ta zaostaja, takisto 
tisti starši, ki čakajo na znižano plačilo vrtca. 
Čutijo ga študenti, ki ne vejo, ali bodo imeli 
subvencionirano bivanje, ali je to obremenjeno 
ali ne. Čutijo ga tudi tisti, ki so zaposleni na 
centrih za socialno delo, ker gre za kadrovsko 
podhranjene inštitucije, ki obstoječih nalog niti 
približno ne morejo resno izpeljati. Dodatno jih 
pri tem ovira tudi informacijski sistem. In potem 
so ljudje izgoreli, odhajajo na bolniške, celo 
zapuščajo svoje službe. To ni posledica dela 
aktualne ministrice, to je posledica dela njenih 
predhodnikov. Zdaj postaja jasno, zakaj je v 
koalicijskih pogajanjih SD rekel, ne, mi 
Ministrstva za delo nočemo – ker so vedeli, kaj 
so naredili –, bomo to nekomu drugemu pustili. 
Mislim, da bi splošna razprava prispevala k 
lažjemu reševanju problematike centrov za 
socialno delo in da se krilatica, pod katero se je 
reorganizacija CSD promovirala, dejansko začne 
uresničevati, to je – več na teren, bliže k ljudem. 
Zdaj je tako, da so socialni delavci bolj birokrati 
pa administratorji kot dejansko socialni delavci, 
ki bi se gibali v skupnosti in bi dejansko lahko 
pomagali.  
 V sklopu te splošne razprave bi želel 
razčistiti tudi, kaj se je zgodilo v zvezi z izvedbo 
storitev in svetovanjem podjetja A. T. Kearney. 
Prejšnja nomenklatura na ministrstvu je sklenila 
s tem podjetjem pogodbo v vrednosti 340 tisoč 
evrov, potem je pa Anja Kopač Mrak na koncu 
prejšnjega mandata pojasnjevala, da to zato, ker 
ministrstvo lastnoročno ne more izpeljati tako 
zahtevnega projekta, kakor je reorganizacija 
CSD. No, zdaj smo se pa znašli v situaciji, ko od 
te učinkovito izpeljane reorganizacije ni nič. 
 Kam je šel torej denar? 
 Ali je teh 340 tisoč evrov končalo zgolj 
in samo v piarju? 
 Ker če je to tako, je treba to tudi 
raziskati. Seveda je pa pač prednostna sanacija 
mreže centrov za socialno delo, pomoč 
uporabnikom socialnih transferjev pa seveda 
kadrovska okrepitev in pomoč tistim, ki se tam 
že trudijo in tam delajo.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 19. decembra 2018, v okviru 
glasovanj.  
 Kot rečeno, lista postavljavcev 
poslanskih vprašanj je izčrpana. Predsedniku 
Vlade, ministricam in ministrom se zahvaljujem 
za podane odgovore. 
 
 S tem prekinjam 1. točko dnevnega 
reda, ki jo bomo nadaljevali v sredo, 19. 
decembra 2018, ko bo Državni zbor v okviru 
glasovanj odločal o predlaganih sklepih. 
Prekinjam tudi 3. sejo Državnega zbora, ki jo 
bomo nadaljevali jutri ob 9. uri.  
 Lahko noč!  
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 17. 
DECEMBRA 2018 OB 19.59 IN SE JE 
NADALJEVALA 18. DECEMBRA 2018 OB 9. 
URI.)  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, gospe 
in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 3. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščena sem, da se današnje seje 
ne morejo udeležiti naslednji poslanke in 
poslanci: mag. Dejan Židan, Robert Polnar od 
13. ure dalje, Luka Mesec do 10. ure, Ferenc 
Horváth, Ljudmila Novak od 16. do 21. ure, Jani 
Prednik od 11. do 17. ure, dr. Matej Tašner 
Vatovec, dr. Franc Trček od 15. ure dalje, 
Violeta Tomić, Primož Siter od 18. ure dalje, Jani 
Möderndorfer, Franc Kramar, Dušan Šiško, Jože 
Lenart do 13. ure in tudi sama bom odsotna od 
20. ure dalje.  
 Vse prisotne lepo pozdravljam!  
 
 Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRVAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O ČEZMEJNEM 
IZVAJANJU STORITEV.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložil Državni svet.  
 V zvezi s tem predlogom zakona Odbor 
za delo, družino, socialne zadeve in invalide 
predlaga Državnemu zboru sprejetje sklepa, da 
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 Besedo dajem predstavniku odbora 
Vojku Staroviću za dopolnilno obrazložitev 
predloga sklepa.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Spoštovani! 
 Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide je kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo 
in sprejetje po rednem postopku predložil 
Državni svet Republike Slovenije. Odboru je bilo 
posredovano naslednje gradivo: predlog zakona, 

mnenje Vlade, mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, mnenje Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije in mnenje društva Delavske 
svetovalnice. V poslovniškem roku amandmaji 
niso bili vloženi. Pri delu odbora so sodelovali: 
predstavnik Državnega sveta, predstavniki 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, predstavnica Zakonodajno-
pravne službe, predstavniki Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
predstavniki zainteresirane javnosti, Obrtno-
podjetniška zbornica. Odboru je bilo 
posredovano mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki je predlog zakona proučila z vidika 
njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom 
in zakonodajno-tehničnega vidika. Odboru je bilo 
predstavljeno tudi mnenje Vlade, ki predloga 
zakona ne podpira. Predstavnik predlagatelja je 
na kratko predstavil zakon, ki naj bi skrajšal čas 
oddaje vloge do izdaje potrdila A1 za podjetja in 
podjetnike, ki delo opravljajo na območju drugih 
držav Evropske unije. Predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe je predstavila 
mnenje in pomisleke službe glede predlaganega 
zakona; predstavnik Vlade pa razloge, zaradi 
katerih vlada predloga zakona ne podpira. Med 
drugim se vlada ne strinja s parcialnim 
urejanjem predmetnega vprašanja ter meni, da 
bi bilo treba o predlagani spremembi razpravljati 
v okviru celostne prenove predmetnega zakona, 
ki ga je ministrstvo že napovedalo.  
 V razpravi so sodelujoči poudarili 
nujnost obstoja kontrolnih mehanizmov za 
zaščito delavcev, ki so napoteni na delo v tujino. 
Nadomestitev obveznosti predložitve kopije 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z delavcem, ki je 
napoten na delo v tujino, zgolj z izjavo 
delodajalca, dano pod kazensko in materialno 
odgovornostjo, bi predstavljala občutno 
zmanjšanje zaščite delavca in možnost zlorab. 
Dejstvo je, da je pregledovanje pogodb o 
zaposlitvi temelj varovanja pravic napotenih 
delavcev in ne gre zgolj za birokratiziran 
postopek. Razpravljavci so se zavzeli za 
krajšanje postopkov izdaje potrdil A1, vendar ne 
na račun zmanjšanja nadzora nad pravicami 
delavcev. Prav tako je bilo opozorjeno, da bi 
morali biti različni sistemi podatkov povezani 
znotraj Evropske unije. Izpostavljeno je bilo, da 
je vlada že napovedala celotno prenovo 
predmetnega zakona in o tem obvestila socialne 
partnerje ter jih pozvala k posredovanju svojih 
predlogov sprememb in dopolnitev. Po končani 
razpravi je odbor sprejel sklep, da Predlog 
zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. 
 Besedo dajem sedaj predlagatelju 
predloga zakona, to je predstavniku Državnega 
sveta gospodu Dejanu Crneku za predstavitev 
stališča do predloga matičnega delovnega 
telesa.  



                                                                                                                          

  169  

DEJAN CRNEK: Hvala lepa, spoštovana 

predsedujoča. Spoštovani poslanke, poslanci! 
 Dovolite mi, da v imenu kolega Igorja 
Antauerja in Državnega sveta na kratko še 
enkrat orišem, zakaj smo v Državnem svetu 
želeli predlagati spremembe Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev. Slovenske pravne 
fizične osebe, ki imajo sedež v Sloveniji in ki so 
v Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti 
ter želijo v drugi državi članici Evropske unije 
opravljati dejavnost, so skupaj, harmonizirano 
na ravni Evropske unije in dokazujejo, da 
obrazec A1 izpolnjuje vse pogoje v skladu s 
predpisi Evropske unije. Težava pa je v tem, da 
je pri nas zakonsko določilo, da ima Zavod za 
zdravstveno zavarovanje pet delovnih dni 
možnost, da potrdi ta obrazec. In teh pet 
delovnih dni je včasih predolga doba za tiste, ki 
morajo na hitro nekaj postoriti v tujini; predvsem 
so to storitvene dejavnosti, kot so montaže, 
popravila na terenu, prevoz in podobno. 
Menimo, da bi lahko z optimalizacijo trenutnega 
informacijskega sistema naredili tudi ta korak, da 
bi se vse potrebne podatke zbiralo na enem 
mestu; mimo tega so pa te pogodbe, ki jih je 
treba kot dopolnilo dati za pregled Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje. Tam to pregledujejo 
sodelavci zavoda, včasih so te pogodbe tudi v 
tujem jeziku, katerega ti sodelavci mogoče niti 
ne znajo; in so zato postopki tega odobravanja 
veliko daljši. Razumemo, da je lahko potreba po 
tem, da bo kakšna zloraba, ampak tudi v mnenju 
Vlade je bilo navedeno, da je bilo teh zlorab 
približno 3 tisoč do sedaj, to je tudi številka, ki se 
potegne iz dveh različnih podatkovnih baz. 
Nekatere številke se tudi podvajajo, dejstvo pa 
je, da je teh približno 3 tisoč manj kot 10 % vseh 
pogodb, ki se delajo. Verjamemo, da za te 
kršitelje obstajajo drugi mehanizmi, da se jih 
kaznuje, če delajo v slabo delavcem. Menimo, 
da bi ravno s to pohitritvijo izdajanja obrazca A1 
naredili lahko boljše okolje za številne delavce, 
ki tudi čakajo na napotitev dela v tujini.  
 Ob tem bi rad povedal, da menimo, da 
bi počasi morali tudi zakone pisati za tiste, ki so 
dobri; ne pa v tem smislu, da pišemo zakone, da 
varujemo, ker je nekaj kršiteljev, in teh kršiteljev 
ne kaznujemo, ampak cel sistem obrnemo, da bi 
bilo čim manj kršitev. Cilj predloga zakona je v 
celoti informatizirati in avtomatizirati izdajo 
potrdila A1 preko e-VEM in s tem skrajšati čas in 
oddajo popolne vloge do izdaje potrdila A1 za 
subjekte, ki redno izpolnjujejo vse zakonsko 
določene obveznosti ne glede na to, ali je bila 
vloga vložena v poslovnem času zavoda za 
zdravstveno zavarovanje ali izven njega; pri 
čemer predlog zakona še vedno sledi cilju, da 
delavec v času dela na območju druge države 
Evropske unije ostane vključen v obvezno 
zavarovanje Republike Slovenije. Ob tem bi 
prosil, da se upošteva tudi mnenje Državnega 
sveta in se ta zakon podpre. Še enkrat pravim, 
gledamo na to, da bi ta zakon pohitril postopke, 
da bi več podjetij lahko hitreje opravljalo svoja 
naročila, ki jih imajo v tujini, in tudi več delavcev 

bi lahko napotili na delo, kjer bi lahko izboljšali 
svoj socialni status. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sedaj dajem besedo državnemu 
sekretarju gospodu Tilnu Božiču, da predstavi 
stališče do mnenja matičnega delovnega telesa.  
 
TILEN BOŽIČ: Spoštovana predsedujoča, hvala 

za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci!  
 Predlog zakona, ki ga je v obravnavo 
Državnemu zboru predložil Državni svet, je 
Vlada skrbno proučila, saj predmetni zakon 
ureja vsebino, ki je bila pred dvema letoma 
predmet intenzivnega medresorskega 
usklajevanja in tudi socialnega dialoga. Tekom 
slednjega se je iskalo občutljivo ravnovesje med 
preprečevanjem zlorab pravic napotenih 
delavcev in zagotavljanjem konkurenčnih 
pogojev za poslovanje slovenskih podjetij v 
tujini. Vlada predloga zakona, ki je pred vami, 
kot je izpostavljeno tudi v okviru pristojnega 
odbora, ne podpira. Sedaj pa še nekaj besed o 
konkretnih rešitvah. Glede opustitve obveznega 
prilaganja pogodbe o izvajanju storitev: določbe 
Obligacijskega zakonika praviloma ne 
predpisujejo obličnosti pogodbe, prav tako imajo 
v skladu s sodno prakso nekatere druge listine 
naravo pogodbe, zato vlada izrecno ne 
nasprotuje predlogu nadomestitve obveznosti 
predložitve pogodbe o izvedbi storitve v 
postopku izdaje potrdila A1 z izjavo o tem, da 
takšna pogodba obstaja. Kljub temu pa se vlada 
ne strinja s parcialnim urejanjem predmetnega 
vprašanja ter meni, da bi bilo o predlagani 
spremembi treba razpravljati v okviru celovite 
prenove predmetnega zakona v prihodnjem letu. 
Nadalje velja izpostaviti, da ta rešitev izvorno 
izhaja iz pobude in želje večine takratne 
zasedbe Državnega zbora, da se naslovi 
številne zlorabe, ki so bile zaznane v praksi. 
Izpostaviti tudi velja, da vlada nasprotuje 
predlogu zlasti v delu, ki se nanaša na 
nadomestitev obveznosti predložitve ustrezne 
pogodbe o zaposlitvi v postopku izdaje potrdila 
A1 z izjavo o tem, da takšna pogodba obstaja. 
Zaščita pravic napotenih delavcev kot posebej 
ranljive kategorije delavcev je bila primarni cilj, ki 
ga je predlagatelj sedaj veljavnega zakona pri 
pripravi zasledoval. Ustrezna pogodba o 
zaposlitvi predstavlja temeljni institut za 
doseganje tega cilja. Pomen nadaljnje ohranitve 
te določbe zakona izhaja tudi iz dejstva, da je 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v 
postopkih izdaje potrdil A1 v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta drugo največje število 
nepravilnosti odkril ravno pri predloženih 
pogodbah o zaposlitvah. Vlada nasprotuje tudi 
predlogu dopolnitve zakona z navedbo, da se ob 
izpolnjenih pogojih potrdilo A1 izda nemudoma 
ter da se v primeru nepopolne vloge stranke 
pozove k dopolnitvi, saj je predmetna vsebina že 
urejena z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku, ki se smiselno uporablja tudi v 
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postopku izdaje potrdil A1. Glede na vse 
navedeno Vlada predlaga, da predloga zakona, 
ki je pred vami, ne podprete. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

državni sekretar.  
 Sedaj nadaljujemo s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  
 Kot prva ima besedo gospa Lidija 
Divjak Mirnik v imenu Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca.  
 Izvolite.  
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Lep 

pozdrav, kolegice in kolegi. Dobro jutro! 
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem 
izvajanju storitev, ki ga je v zakonodajni 
postopek vložil Državni svet. Predlagana je 
enostavnejša pridobitev in ureditev A1 potrdila, 
ki ga morajo delodajalci pridobiti za delavce, ki 
jih napotijo v tujino. Potrdilo je enotno za celotno 
območje Evropske unije in kot tako tudi 
dokazuje, da so izpolnjeni vsi pogoji v skladu s 
predpisi Evropske unije na področju koordinacije 
sistemov socialne varnosti. Drugače povedano, 
to potrdilo zagotavlja, da je delavec v času 
napotitve vključen v obvezna socialna 
zavarovanja. Delodajalec vlogo za izdajo le-tega 
potrdila vloži preko portala e-VEM in če so 
izpolnjeni vsi zakonski pogoji, prejme tudi 
potrdilo najkasneje v roku 5 delovnih dni od 
popolnosti vloge. Seveda pa mora to vlogo v 
popolnosti tudi oddati. Izpolnjevanje pogojev 
preveri pristojni javni uslužbenec na Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje. Predlagatelj sedaj 
želi, da bi ta postopek preverbe v popolnosti 
avtomatizirali, tako da bi delodajalec namesto 
pogodbe o zaposlitvi ali akta o napotitvi za 
napotenega delavca podal samo izjavo, s katero 
bi jamčil za obstoj zakonsko zahtevanih 
dokumentov oziroma pogojev. Razumemo sicer 
cilj in namen predlagatelja, vendar se s takšnim 
predlogom ne moremo strinjati. V obzir je treba 
vzeti, da je bila takšna rešitev vpeljana z 
zakonodajo ravno zaradi številnih kršitev na 
področju napotenih delavcev. Vlada je opozorila, 
da je bilo v prvih devetih mesecih tega leta 
ugotovljenih več kot 3 tisoč nepravilnosti na tem 
področju, kar pomeni, da je vsaj 3 tisoč 
napotenih delavcev imelo težave. Zato se nam 
zdi nujno potrebno, da izpolnjevanje pogojev ne 
preverja avtomatiziran program, ampak človek, 
ki bo kvalitetno ocenil morebitne nepravilnosti in 
tako preprečil tudi kršitev pravic delavcev. Prav 
tako je iz prakse treh območnih enot ZZZS 
razvidno, da se je potrdilo A1 praviloma izdalo v 
roku enega do dveh delovnih dni, najkasneje pa 
v roku dveh do treh delovnih dni, kar pomeni, da 
Slovenija zelo ažurno ta potrdila tudi izdaja. 
Mislim, da smo v vrhu Evropske unije po 
ažurnosti izdaje teh potrdil. Če pa traja dlje, je to 
posledica nepopolnosti vloge s strani 
delodajalca, o čemer sem že govorila. 
Delodajalec mora podati popolno vlogo in v roku 

dveh, maksimalno treh dni dobi to potrdilo tudi 
nazaj.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca podpiramo predloge, ki prinašajo 
debirokratizacijo, vendar ne na račun občutnega 
zmanjšanja zaščite delavcev in ne na račun 
možnih zlorab delovnopravne zakonodaje. Zato 
predloga novele Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev ne moremo podpreti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 
 Naslednji bo predstavil stališče gospod 
Soniboj Knežak v imenu Poslanske skupine 
Socialnih demokratov.  
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Spoštovane in spoštovani! 
 Predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev, katerega predlagatelj je Državni svet, v 
svojem bistvu rešuje izdajanje potrdil A1 
delavkam in delavcem, ki opravljajo svoje delo v 
sosednjih državah naše Slovenije ali pa v ostalih 
članicah Evropske unije. Predlagatelj tega 
zakona je mnenja, da je petdnevni zakonski rok 
za pridobitev potrdila A1 predolg in da presega 
vse roke, ki jih imajo slovenska podjetja v 
pogodbah za pričetek izvršitve sprejetega 
naročila oziroma storitve. Zato si prizadeva, da 
bi morala podjetja, ki izpolnjujejo vse zakonske 
pogoje, pridobiti potrdilo takoj. Z rešitvami, ki jih 
predlagatelj ponuja, naj bi v celoti informatizirali 
in avtomatizirali izdajo potrdila A1 preko e-VEM, 
s tem pa naj bi bistveno skrajšali čas oddaje 
popolne vloge in izdaje potrdila A1 ne glede na 
to, ali je bila vloga vložena v poslovnem času 
ZZZS ali ne. Z rešitvami, ki jih predlagatelj 
predlaga, naj bi se malim storitvenim podjetjem, 
ki morajo svojo storitev opraviti na terenu, 
njihovo delo močno olajšalo. Vlada je na 
matičnem odboru predstavila svoja stališča ter 
mnenje glede predloga zakona ter poslankam in 
poslancem pojasnila, da stanje za pridobitev 
potrdila A1 ni takšno, kot ga skuša prikazati 
predlagatelj zakona. Pri tem je treba opozoriti, 
da smo podoben predlog oziroma rešitve že 
imeli, a se ni izšlo, saj je bilo preveč kršitev 
oziroma zlorab, ki so bile storjene na račun 
delavcev. Po opravljenih preverjanjih izdajanja 
obrazca je vlada ugotovila, da se v praksi 
obrazec izda v 24 urah oziroma najkasneje v 48 
urah, hkrati pa je tudi dejstvo, da imamo v 
Sloveniji celo najkrajši rok za pridobitev obrazca 
A1 med državami članicami Evropske unije. V 
Poslanski skupini Socialnih demokratov 
podpiramo predloge, ki bi olajšali delo našim 
podjetjem, vendar je treba obenem preprečevati 
vsakršne možnosti zlorab, ki bi šle v škodo 
delavcev oziroma na račun njihovih pravic. Na 
tem mestu ne gre spregledati, da tudi Delavska 
svetovalnica nasprotuje tovrstnim rešitvam 
predloga zakona.  
 Poslanska skupina Socialnih 
demokratov bo zato podprla predlog sklepa 
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Odbora za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide, da Predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 V imenu Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo stališče predstavila Mojca 
Žnidarič. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav vsem!  
 Februarja 2017 je bil sprejet Zakon o 
čezmejnem izvajanju storitev, ki se je začel 
uporabljati 1. januarja 2018. Zakon je bilo treba 
sprejeti predvsem zaradi harmonizacije prava 
Evropske unije. Poleg tega smo bili v letih od 
nastopa gospodarske krize v Sloveniji priče 
skokovitemu porastu obsega čezmejnega 
izvajanja storitev slovenskih podjetij v drugih 
članicah Evropske unije. Čeprav je bil to sicer 
dober pokazatelj povečane gospodarske 
aktivnosti, pa so se v kontekstu napotitev s 
strani slovenskih podjetij občutno povečale tudi 
zlorabe instituta napotitve ter žal tudi kršenje 
pravic napotenih delavcev. Takšna gospodarska 
klima je zato od Slovenija zahtevala tudi 
določitev podrobnejših pravil za izvajanje 
evropske uredbe o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti, predvsem v delu, ki se nanaša 
na izdajo potrdil A1 za napotene in 
samozaposlene osebe. Poleg tega je Slovenija 
morala uveljaviti ukrepe, ki preprečujejo zlorabe 
in kršenje pravic napotenih delavcev. Ker se je v 
praksi izkazalo, da je del napotitev delavcev iz 
Slovenije v druge države Evropske unije 
posledica zlorab slovenske in evropske 
zakonodaje, ki ureja to področje, še zlasti v 
primeru tako imenovanih slamnatih podjetjih, v 
Stranki modernega centra ne moremo pristati na 
bolj ohlapne pogoje za pridobitev potrdila A1. 
Potrdilo A1 namreč dokazuje, da so skladno z 
evropskimi predpisi izpolnjeni pogoji, da delavec 
v času napotitve na delo v drugo državo članico 
ostane vključen v obvezna socialna zavarovanja 
v Sloveniji.  
 Državni svet z novelo Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev predlaga, da 
delodajalec ob vlogi za izdajo potrdila A1 
namesto kopije pogodbe o izvajanju storitve in 
kopije pogodbe o zaposlitvi predloži le izjavo o 
sklenjeni pogodbi. Nadalje predlaga tudi, da se 
potrdilo A1 izda takoj in ne šele v petih delovnih 
dneh. Predlagatelj predlagane spremembe 
utemeljuje s potrebo po odpravi administrativnih 
ovir, s katerimi se delodajalci srečujejo v 
postopku pridobivanja potrdila A1. Ne glede na 
to, da bi skrajšanje samega postopka izdaje 
potrdila A1 najverjetneje mnogim delodajalcem 
olajšalo delo, pa v Stranki modernega centra 
menimo, da se to pod nobenim pogojem ne sme 
zgoditi na račun spoštovanja pravic delavcev. Za 
ilustracijo naj navedem, da je bilo v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta izdanih 93 tisoč A1 

potrdil, pri čemer je bilo največje število 
ugotovljenih nepravilnosti pri pogodbah o 
izvajanju storitev; drugo največje število 
ugotovljenih nepravilnosti pa se nanaša na 
predložene pogodbe o zaposlitvi. S potrditvijo 
predlaganih sprememb bi dejansko omogočili, 
da se število teh kršitev še poveča. Kar zadeva 
petdnevni rok za izdajo potrdila, pa naj 
spomnim, da je to skrajni rok, kar pomeni, da 
dejansko delodajalec potrdilo dobi že prej; poleg 
tega pa je bilo ob sprejemanju zakona s strani 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je 
pristojen za izdajo teh potrdil, pojasnjeno, da za 
preverjanje pogojev za pridobitev potrdila A1 
potrebujejo določen čas. Takšen rok torej ni bil 
določeno kar čez palec. Ena od štirih temeljnih 
svoboščin Evropske unije je prost pretok 
storitev, vendar pa ne moremo pristati na to, da 
se prost pretok storitev omogoča in uresničuje 
na račun spoštovanja pravic delavcev, ki svoje 
delo opravljajo v drugih članicah Evropske unije.  
 V Stranki modernega centra 
zagovarjamo in se zavzemamo za dosledno 
spoštovanje delovnopravne zakonodaje. Mnenja 
smo, da bi predlagane rešitve ogrozile 
spoštovanje pravic delavcev; in to je ključni 
razlog, da predloga zakona ne podpiramo. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil gospod Boštjan Koražija.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav vsem 
poslancem in poslankam ter lep pozdrav vsem 
pred malimi ekrani, pa tudi pred kamerami.  
 Danes obravnavamo Predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem 
izvajanju storitev. Ker je stvar dokaj preprosta, 
bom kratek. Kaj pravijo predlagatelji? Da gre za 
avtomatizacijo izdajanja potrdil A1; da gre za 
informatizacijo in pospešitev postopkov. Kaj 
pravimo mi? Da gre za vzpostavljanje novih 
pogojev izkoriščanja, za izkrivljanje 
delovnopravne zakonodaje, za kratenje 
delavskih pravic. Zakaj? Ker živimo v Evropi 
kapitala in neljudi, ker je na prvem mestu 
konkurenca, šele nato pride človek. S 
spodbujanjem in subvencioniranjem konkurence 
je tudi delavce lažje razklati in deliti. Kako? 
Napoteni delavci predstavljajo konkurenco 
delavcem v državah, kamor so napoteni. Doma 
pa samozaposleni delavci predstavljajo 
konkurenco tistim, ki so v rednih delovnih 
razmerjih; zakonodaja poskuša to regulirati, 
vzpostaviti enake pogoje, kapital pa išče 
obvode. In kako to izgleda v praksi? Največ 
napotenih delavcev prihaja iz držav, ki so v 
Evropsko unijo vstopile po letu 2004. Največ 
držav prejemnic pa je starih članic Evropske 
unije. Ko govorimo o državah, ki napotujejo 
delavce v tujino, je Slovenija med rekorderji. 
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Nahajamo se na tretjem mestu, takoj za Poljsko 
in Nemčijo. Pri napotenih delavcih prevladujejo 
gradbeni delavci. Poročilo Evropske komisije o 
napotenih delavcih pravi, da je pet od desetih 
delavcev, ki delajo v gradbeništvu v Sloveniji, 
napotenih delavcev. Za predstavo, marca 2018 
je bilo pri nas v gradbeništvu zaposlenih 56 tisoč 
oseb, več kot 3 tisoč od teh na minimalni plači. 
Zakaj je vse to pomembno? Zato, ker nas želijo 
nekateri prepričati, da danes razpravljamo o 
tehnikalijah, o informacijski tehnologiji, o 
napredku; pa to ne drži. Razpravljamo o 
razrednem boju znotraj Evropske unije.  
 Kakšne so splošne ugotovitve v zvezi z 
napotenimi delavci? Takšne, ki jih objavljajo 
uradna poročila. Poglejmo. Prvič, plače, ki jih 
prejemajo napoteni delavci, so v pravilu nižje od 
plač delavcev, ki živijo v državi napotitve. 
Nadure pogosto niso izplačane, s tem se zbija 
cena delovne sile in znižuje pogajalska moč 
delavskega razreda v državi napotitve. Obenem 
boljši zaslužek pomeni tudi zaostrovanje odnosa 
med napotenimi delavci in tistimi, ki ostajajo 
doma. Drugič, delovni čas je po pravilu dolg. 
Delavci pristanejo na 40-urni delavnik in so 
toliko tudi plačani, v realnosti pa delajo po 60 ur 
na teden in več, brez pravice do počitka in 
malice. Tretjič, standardi varnosti pri delu. 
Delavci so zaradi dolgih ur posledično bolj 
utrujeni, kar predstavlja tveganje za varnost, 
usposabljanja pa ponavadi nimajo. Prav tako ni 
prevodov zdravstvenih in varnostnih navodil in 
standardov, pogosto so brez zaščitne opreme in 
delajo v slabih delovnih pogojih. Četrtič, 
nastanitev. Delavce se pogosto nastani v 
cenena bivališča, za katera se jim odbije zajeten 
del plače. Pogosto so ločeni od domače 
populacije in celo svojih kolegov. To niso 
izmišljotine ali posamezni primeri, to je stalna 
praksa, na račun katere se ustvarja presežke in 
profite. Kršitve je zaznal Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo in Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Slednji je v prvih devetih 
mesecih letošnjega leta drugo največje število 
kršitev ugotovil prav pri predloženih pogodbah o 
zaposlitvi, in sicer več kot 3 tisoč. Danes želite te 
pogodbe odpraviti po logiki No brain – no 
headache. Govorimo torej o nespoštovanju 
slovenske delovne zakonodaje, nezagotavljanju 
plačila za delo v skladu z zakonodajo države, v 
katero so napoteni delavci in tako naprej. Koliko 
je dejanskih kršitev, lahko samo ugibamo. V 
Levici tem praksam seveda nasprotujemo in 
pozivamo vse delavce k solidarnosti, navkljub 
temu da jih kapital vedno znova postavlja v 
medsebojno konkurenco. Izkrivljanje Zakona o 
delovnih razmerjih in prekarizacija, ki se dogaja 
s prisilnimi espeji znotraj Slovenije, se zdaj 
pospešeno internacionalizira. Imamo zakon, 
imamo definicijo delovnega razmerja, imamo 
pravice, ki iz tega izhajajo. Kapitalista to ne 
zanima; čas pa je, da se tega začnejo zavedati 
tudi delavci, saj je to prvi korak k temu, da 
stopimo skupaj in obrnemo stvari na bolje. 
Evropa danes je Evropa kapitala. Evropa za jutri 

mora biti Evropa, kjer bodo delavci imeli enake 
pravice in primerljive plače. Za Evropo ljudi – ne 
kapitala! Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospa Iva Dimic bo predstavila stališče 
Poslanske skupine Nove Slovenije. 
 Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovana predsedujoča, 

spoštovani poslanke in poslanci!  
 Predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev, ki ga predlaga Državni svet, v svojih 
treh členih prinaša ukrep, ki ga slovenski 
podjetniki nujno potrebujejo. Slovensko podjetje, 
ki želi v drugi državi članici Evropske unije 
izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga 
namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1, s 
katerim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času 
dela na območju druge države ostal vključen v 
obvezno zavarovanje Republike Slovenije. 
Trenutno se kot obvezno prilogo vloge za izdajo 
obrazca A1 zahteva kopijo pogodbe o zaposlitvi. 
Predlog prinaša njeno nadomestitev z izjavo, da 
takšna pogodba že obstaja. Izjava je podana 
pod kazensko in materialno oziroma civilno 
odgovornostjo. Izpolnjevanje pogojev za izdajo 
potrdila A1 se lahko posledično preveri preko 
informacijskega sistema, na takšen način se 
pospeši izdaja potrdila. Krščanski demokrati 
zaupamo v človeka, njegove sposobnosti in 
razsodnost. Zato zagovarjamo omejen poseg 
regulacije in aktivnosti javne uprave v 
avtonomno sfero posameznikov. Zavzemamo se 
za odpravo regulatornih omejitev povsod, kjer se 
posamezniki lahko prostovoljno dogovorijo med 
seboj, ter odpravo izvrševanja neučinkovitih 
nadzorov, katerih posledica je zgolj povečevanje 
stroškov poslovanja. Obsežna regulacija je 
pogosto zgolj rezultat vplivnih interesov, ki 
uspejo preko nje zagotoviti privilegiran 
gospodarski položaj, kar uničuje konkurenco, 
ustvarjalnost, podjetnost in razvoj.  
 Ker zakon odpravlja birokratske ovire in 
omogoča avtomatizacijo postopka izdaje 
obrazca A1, ga bomo v Novi Sloveniji podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Desus bo 
predstavil gospod Jurij Lep.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

podpredsednica. Spoštovani kolegice in kolegi, 
predstavniki Državnega sveta, državni sekretar! 
 Namen Državnega sveta, ki je 
predlagatelj tega zakona, je, da se napravi korak 
bliže gospodarstvenikom, v smeri, da se 
zmanjšajo birokratske ovire, ki otežujejo hitro 
odzivnost podjetij v današnjem poslovnem 
tempu. V Poslanski skupini Desus razumemo 
predlagateljevo težnjo. Generalno gledano je v 
naši državi verjetno res preveč nepotrebnih 
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administrativnih zahtev, ki niso spodbudne niti 
za naše podjetnike niti za tuje vlagatelje, ampak 
določeni standardi vendar morajo biti spoštovati 
tudi v podjetništvu, v luči varovanja delavskih 
pravic. Cilj predloga zakona, ki je danes pred 
nami, je skrajšanje roka za pridobitev 
potrebnega potrdila, s katerim se napoteni 
delavec v tujino izkaže, da je tudi v času dela na 
območju druge države ostal vključen v obvezno 
zavarovanje v Republiki Sloveniji. Gre za tako 
imenovani obrazec A1, za izdajo katerega je 
treba dokazovati obstoj določenih civilnopravnih 
razmerij. Gre za pogodbo o opravljanju storitev 
med naročnikom in izvajalcem del, recimo 
naročilnico, ter za pogodbo med tem izvajalcem 
del in delavcem, ki bo to delo opravil. Po 
predlogu zakona bi ta postopek stekel 
samodejno, to pomeni brez preverjanja vsebine 
omenjenih pogodb. V naši poslanski skupini smo 
ocenili, da bi s tem zmanjšali pravno, 
ekonomsko in socialno varnost zaposlenih. Če 
grem v skrajni primer, bi torej delavec lahko delo 
opravljal na črno, saj samo izjava o obstoju in 
legitimnosti razmerja med delavcem in 
delodajalcem ter tudi naročnikom del pod 
kazensko odgovornostjo po naši oceni ne zdrži 
resnega, zadostnega argumenta za zaupanje, 
da je temu res tako. Ne trdim, da prihaja do 
množičnih zlorab, ampak po podatkih, ki smo jih 
slišali v razpravi na Odboru za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide, je bilo v letošnjih 
prvih devetih mesecih ugotovljeno kar veliko 
nepravilnosti ravno pri preverjanju teh dveh 
dokumentov. To preliminarno sito je tako 
pomemben kazalnik, da se morajo pogodbe 
pred izdajo obrazca vsebinsko preverjati; slednje 
je potrdila tudi pravna služba Državnega zbora.  
 V zvezi z vprašanjem časa trajanja 
postopka izdaje potrdila, za katerega je določen 
rok izdaje najkasneje v petih dneh, pa je bistven 
podatek, da so tovrstna potrdila izdana prej kot v 
roku. Dejstvo je, da je Slovenija po učinkovitosti 
oziroma hitrosti izdaje znotraj Evropske unije v 
samem vrhu. Za hitro odzivnost, recimo hitrih 
servisnih storitev, pa je na voljo že obstoječa 
možnost izdaje takega obrazca za veljavnost 
enega leta. Še za konec. Napovedana je 
celovitejša prenova predmetnega zakona. K 
sodelovanju so bili socialni partnerji že 
povabljeni in v tem socialnem dialogu 
pričakujemo konkretne rešitve na način, da se 
zahteve podjetniškega sveta uravnotežijo s 
spoštovanjem delavskih pravic.  
 V Poslanski skupini Desus se strinjamo 
s predlogom matičnega delovnega telesa, ki je 
zaključil, da Predlog zakona o spremembi in 
dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju 
storitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke 
predstavil Marijan Pojbič. Izvolite.  

MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Pozdravljeni! 

 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke bomo nasprotovali sklepu, 
ki je bil izglasovan na Odboru za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide, da Predlog zakona 
o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem 
izvajanju storitev, druga obravnava, EPA 203-
VIII, ni primeren za nadaljnjo obravnavo,. V 
razpravi na odboru je bilo izpostavljeno s strani 
delodajalcev, da gre pri pridobivanju potrdila A1 
za preveč zbirokratiziran postopek pri izdaji le-
tega ter da bi bilo treba ta postopek izpeljati bolj 
enostavno in hitreje. S predlogom zakona se 
kopijo pogodbe o zaposlitvi, sklenjeno z 
delavcem, ki ga namerava napotiti v skladu z 
določbami zakona, ki ureja delovna razmerja, ki 
se nanašajo na opravljanje del v tujini, ter kopijo 
pogodbe o izvajanju storitev oziroma akta o 
napotitvi nadomešča z izjavo, dano pod 
kazensko in materialno odgovornostjo, da te 
pogodbe obstajajo in so veljavne. S tem bodo 
vsi podatki, ki jih ZZZS potrebuje za izdajo 
potrdila A1, elektronski. Elektronska povezava 
baz podatkov, ki jih vodi Finančna uprava 
Republike Slovenije, Inšpektorat Republike 
Slovenije za delo, Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve ter ZZZS, bo 
omogočila elektronsko preverjanje podatkov ter 
s tem avtomatizirano izdajo potrdila A1 
vlagateljem, ki izpolnjujejo vse pogoje. S 
pridobitvijo potrdila A1 neposredno preko portala 
e-VEM takoj in na način, da ga bo vlagatelj 
lahko pridobil sam takoj po tem, ko bo oddal 
vlogo za pridobitev navedenega potrdila, se bo 
vsem, še posebej malim storitvenim podjetjem, 
olajšalo opravljanje dela v državah članicah 
Evropske unije. Prav tako se bo skrajšal čas od 
oddane vloge do izdaje potrdila, saj nanj ne bo 
imel vpliva poslovalni čas ZZZS. Tudi v 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke se strinjamo, da kontrolni mehanizmi za 
zaščito delavcev, ki so napoteni na delo v tujino, 
morajo obstajati, kar pa ne pomeni, da je zaradi 
tega treba nedopustno in povsem nepotrebno 
obremenjevati delodajalce, ki v določenih 
situacijah potrdila A1 za nemoteno izvajanje del 
v Evropski uniji potrebujejo takoj. Državna 
birokracija bi morala biti namenjena temu, da 
ponudnike izvoznih storitev razbremeni; ne pa 
da za olajšanje svojega dela breme kontrolnih 
mehanizmov za delavce prenese na 
delodajalce. Takšna birokracija je nepotrebna, 
škodljiva in po nepotrebnem zmanjšuje 
odzivnost in pridobivanje naročil ter 
konkurenčnost slovenskih podjetij v tujini. Če bi 
bila volja koalicije pomagati in ne samo 
obljubljati, bi danes ta sklep odbora zavrnili in 
zakonu zagotovili nadaljnjo parlamentarno 
proceduro.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  
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 O predlogu sklepa, da predlog zakona 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v 
sredo, 19. decembra, v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PREDLOG ZAKONA O 
INTERVENTNIH UKREPIH PRI RAVNANJU S 
KOMUNALNO ODPADNO EMBALAŽO IN Z 
ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Vlade 
ministru gospodu Juretu Lebnu.  
 Izvolite.  
 
JURE LEBEN: Hvala, podpredsednica. 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 
 Vlada Republike Slovenije je v Državni 
zbor Republike Slovenije vložila Predlog zakona 
o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno 
embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami. 
Mislim, da lahko govorim v imenu vseh vladnih 
kolegic in kolegov, ko rečem, da nikakor ni naša 
želja, da bi v Državni zbor po nujnem postopku 
vlagali zakone interventne narave; a iskreno 
vam lahko zatrdim, da nismo imeli druge izbire. 
Sistem ni zatajil danes ali včeraj, ampak leta 
nazaj. Po Sloveniji so se kopičili nenadzorovani 
kupi odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih 
sveč. Izvajalci javne službe komunale ne morejo 
več zagotavljati požarne varnosti in vzdrževati 
minimalnih higienskih standardov. Kot okoljski 
minister niti ne upam na glas izgovoriti, kakšna 
škoda se dnevno dela v okolju in naši zeleni 
Sloveniji, ko dež spira te odpadke v našo zemljo 
in našo čisto pitno vodo. Zaradi vsega naštetega 
smo se oprli na 11. člen Zakona o varstvu 
okolja. Prisiljeni smo kot država interventno 
ukrepati in tu vas v imenu okolja in naše 
neokrnjene Slovenije prosim za vaš glas 
podpore. Zakon je bil na odboru v tej hiši 
soglasno podprt in resnično upam, da boste 
poslanci tudi danes prepoznali resnost situacije 
in zakon podprli, da bo država lahko interventno 
poskrbela za to nakopičeno odpadno embalažo, 
ki je del realnosti prav vsakega od nas. Kot 
minister pa bom naprej delal prioritetno na tem, 
da bom za takšno neodgovorno delo akterjev v 
sistemu, ki so leta dolgo ustvarjali te nevzdržne 
razmere na terenu, terjal odgovornost in postavil 
nov sistem, ki jim bo onemogočil takšno prakso 
v prihodnje.  
 Predlagani zakon zato določa, da ima 
Republika Slovenija zaradi izvedbe interventnih 
ukrepov pravico izterjati vračilo stroškov zaradi 
izvedbe opisanih interventnih ukrepov od družb 
za ravnanje z odpadno embalažo in nosilcev 
skupnih načrtov, ki z veljavnimi predpisi 
določenih obveznosti niso izpolnili. K predlogu 
zakona sta vložena tudi dva amandmaja. Prvi s 
strani Poslanske skupine SDS v enem delu 

določa, da se rok veljavnosti skrajša na eno leto, 
torej do 31. 12. 2019. V tem delu ta predlog 
razumem in ga tudi podpiram. To pomeni jasno 
zavezo, da je prioriteta v prvi polovici leta 2019 
odpreti dialog z vsemi deležniki na področju 
ravnanja z odpadki in sistem postaviti na novo. 
V preostalem delu pa se z amandmajem ni 
mogoče strinjati, saj predstavlja odmik od javnih 
naročil, kot jih predvideva Zakon o javnem 
naročanju. Nov datum veljavnosti, torej 31. 12. 
2019, je upoštevan tudi v amandmaju, ki so ga 
vložile koalicijske poslanske skupine. To 
pomeni, da po tem datumu zakon ugasne, saj 
gre za interventne ukrepe. V tem času pa 
moramo postaviti sistem na novo. Pušča pa 
veljavne samo tiste določbe, ki se nanašajo 
neposredno na možnost izterjave odškodninskih 
zahtevkov oziroma vračila stroškov. Naj 
zaključim. Nikoli si nisem predstavljal, da bom 
pri svojih 37. letih minister za okolje in prostor. 
Še manj pa sem si predstavljal, da bo moj prvi 
zakon, ki ga bom pred vami predstavljal in vas 
prosil za podporo, ravno interventni zakon po 
nujnem postopku; a postavljen sem bil pred zid. 
Danes predlagam sprejetje zakona, ki bo 
slovenske vasi in mesta očistil smeti. Tu sicer te 
zgodbe ni konec. Na novo bomo morali skupaj 
spisati nov sistem urejanja z odpadki. Zamislil 
sem si tri korake: uredba, ki je bila že sprejeta, 
interventni zakon, upam, da bo sprejet danes, in 
sistemska rešitev – Zakon o varstvu okolja. Ko 
bodo vsi trije koraki storjeni, bomo v Sloveniji 
imeli urejen sistem urejanja z odpadki. To je moj 
cilj. Upam, da bomo skupaj, s sodelovanjem 
prišli do njega. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
infrastrukturo, okolje in prostor kot matično 
delovno telo.  
 Za predstavitev poročila odbora dajem 
besedo predsedniku odbora gospodu Edvardu 
Pauliču.  
 Izvolite.  
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča, kolegice in kolegi!  
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 3. nujni seji 10. 12. 2018 kot 
matično delovno telo obravnaval Predlog zakona 
o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno 
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi 
svečami, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo 
po nujnem postopku predložila Vlada. V imenu 
predlagatelja je minister za okolje in prostor Jure 
Leben poudaril, da je namen predloga zakona 
zagotoviti pravno podlago za interventno 
ukrepanje države, ker komunalna odpadna 
embalaža in odpadne nagrobne sveče niso bile 
prevzete na predpisan način, zato tudi ni bilo 
zagotovljeno ustrezno ravnanje s temi odpadki. 
V nadaljevanju pa je podobno kot danes 
podrobneje predstavil glavne cilje in rešitve 
predloga zakona ter razloge, ki so privedli do 



                                                                                                                          

  175  

njegove priprave in vložitve v zakonodajni 
postopek. Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je izpostavila zlasti pripombe k tistim 
členom predloga zakona, ki po njihovem mnenju 
presegajo ureditev interventnih ukrepov ali pa 
niso popolnoma skladni z Ustavo Republike 
Slovenije. Dodala je, da amandmaji 
predlagatelja sicer nomotehnično izboljšujejo 
besedilo predloga zakona, vendar izpostavljenih 
bistvenih pripomb ne odpravljajo. Predstavnik 
Državnega sveta je v dopolnilni obrazložitvi 
ukrep ministrstva podprl, saj je to edina možna 
rešitev v danem trenutku. Podporo predlogu 
zakona so izrazili tudi predstavniki Skupnosti 
občin Slovenije, Zbornice komunalnega 
gospodarstva in Gospodarskega interesnega 
združenja SLOCERO. V razpravi so poslanci 
izrazili enotno mnenje, da je stanje na področju 
prevzema in obdelave odpadkov alarmantno, in 
pozdravili ukrepanje ministrstva. Hkrati pa je bilo 
poudarjeno, da je sprejetje interventnega 
zakona zgolj začasna rešitev, ki jo je treba v 
optimalnem času sistemsko dodelati, zato so 
izrazili podporo s strani ministra napovedani 
sistemski ureditvi predmetne problematike. V 
zvezi z opozorili Zakonodajno-pravne službe o 
neskladnosti nekaterih členov z Ustavo je bilo s 
strani koalicijskih poslancev izraženo mnenje, da 
gre v tem primeru za tehtanje med več vrstami 
ustavnih pravic, pri čemer predlog zakona daje 
prednost pravici do zdravega življenjskega 
okolja. Po njihovem mnenju vloženi amandmaji 
koalicijskih poslanskih skupin v pomembnem 
delu očitane nomotehnične neskladnosti 
odpravljajo.  
 V Poslanski skupini SDS so zavzeli 
stališče, da predlogu zakona ne bodo 
nasprotovali, saj se zavedajo, da stanje na 
terenu terja interventno ukrepanje. Po njihovem 
mnenju predlagan skrajni rok uporabe zakona, 
to je 30. 6. 2020, ni dovolj ambiciozen in bi se 
morala celovita rešitev, ki bo nadomestila 
začasno, pripraviti in sprejeti že prej. Poslanska 
skupina Levica je izpostavila stališče, da bi bila 
primerna rešitev problematike ustanovitev 
javnega podjetja za ravnanje z odpadno 
embalažo, katerega cilj ne bi bilo ustvarjanje 
dobička. Prav tako so izpostavili problem višine 
cene za prevzem in obdelavo odpadkov. 
Minister za okolje in prostor je podal dodatna 
pojasnila. Glede roka uporabe zakona je 
pojasnil, da je po njegovem mnenju realen, saj 
bo novela Zakona o varstvu okolja zajela 
spremembe na kar devetih različnih področjih. 
Če bi sistemsko urejali samo segment odpadne 
komunalne embalaže in nagrobnih sveč, pa bi 
se rok za pripravo novele zakona lahko ustrezno 
skrajšal. Poudaril je tudi, da se zaveda pomena 
sistemske rešitve problematike, a trenutna 
situacija narekuje interventno reševanje. Glede 
cene prevzema in obdelave odpadkov pa je 
pojasnil, da bodo v noveli Zakona o varstvu 
okolja ustrezneje uredili tudi cenovni del. Po 
razpravi je odbor sprejel 8 amandmajev 
koalicijskih poslanskih skupin ter glasoval še o 

vseh členih predloga zakona skupaj in jih 
sprejel.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin.  
 Kot prvi ima besedo gospod Jani 
Prednik v imenu Poslanske skupine Socialnih 
demokratov.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovana 

podpredsednica, minister s sodelavci, kolegice 
in kolegi, lep dober dan! 
 Komunalna odpadna embalaža in 
odpadne nagrobne sveče ter nedelovanje 
sistema zbiranja in obdelave odpadkov so nas 
pripeljali, da danes sprejemamo omenjeni 
zakon. Količine komunalne odpadne embalaže 
in količine odpadnih nagrobnih sveč močno 
presegajo zmožnosti skladiščenja in obdelave 
teh odpadkov. Nenadzorovano kopičenje 
predstavlja tveganje za zdravje ljudi in 
onesnaževanje našega okolja. Socialni 
demokrati ocenjujemo, da so na Ministrstvu za 
okolje in prostor našli primerno rešitev, ki bo 
trenutno stanje sanirala kar se da najhitreje ter 
upoštevaje vse okoliščine na optimalen način. 
Predlagani zakon predstavlja pravno podlago za 
interventno ukrepanje države, saj odpadna 
embalaža ni bila prevzeta in obdelana na način 
in v obsegu, kot je sicer predpisan. S 
prevzemom in obdelavo odvečne količine 
odpadne komunalne embalaže in odpadnih sveč 
se bo razbremenilo dosedanje predelovalce 
odpadkov, kar bo, upamo, saniralo nastalo 
situacijo.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo interventni zakon podprli, saj 
si ne smemo privoščiti nadaljevanja stanja, ko bi 
zaradi množičnega kopičenja odpadne 
embalaže na bolj ali manj primernih mestih 
znotraj komunalnih podjetij ogrozili zdravje ljudi 
in živali ter tvegali resno onesnaževanje okolja, 
pitne vode in podobno. Takšno stanje je 
nedopustno, zato so urgentni in učinkoviti 
sanacijski ukrepi nujni. Nič manj pa ni 
pomembno, da bo v doglednem času 
vzpostavljen takšen nov sistem zbiranja, 
sprejemanja, predelave ter odlaganja odpadkov, 
ki bo onemogočal, da sploh pridemo do stanja, s 
kakršnim smo se nedavno soočili. V tem 
pogledu je treba ugotoviti, da nas v prihodnje 
čaka še pomembno delo na tem področju. 
Planet in biodiverziteta, ki jo trenutno še imamo, 
je ena sama in z njo moramo ravnati odgovorno 
ter skrbno, zato smo v Poslanski skupini 
Socialnih demokratov prepričani, da morajo biti 
rešitve in prihajajoči zakoni dobro premišljeni, 
okoljevarstveno naravnani, predvsem pa morajo 
stremeti k ohranjanju našega zdravja in okolja, v 
katerem živimo. 
 Kot sem že omenil, bomo Predlog 
zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s 
komunalno odpadno embalažo in odpadnimi 
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nagrobnimi svečami v Poslanski skupini 
Socialnih demokratov soglasno podprli. 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 za 

besedo. Lep pozdrav vsem! 
 Slovenija velja za zeleno in čisto 
državo, žal pa se naša država po drugi strani 
tudi utaplja v odpadkih. Količina odpadkov, ki jih 
skladiščijo komunalna podjetja, je že zdavnaj 
presegla kapacitete. Na tej točki je tudi jasno, da 
je sistem zatajil – ne danes, ne včeraj, ampak že 
pred časom. In ta problematika kopičenja 
odpadkov ima kar dolgo bradno. Žal pa smo 
šele danes prišli do te točke, ko se pogovarjamo 
o zelo konkretni rešitvi, saj je bila Slovenija na 
pragu ekološke katastrofe in smo v tem trenutku 
ujeli še zadnji vlak. Nakopičena embalaža ne 
predstavlja samo resnega okoljevarstvenega 
tveganja, temveč je to problematično tudi z 
vidika zdravja in varnosti. Izvirni greh, ki rezultira 
v kupih embalaže pri komunalnih podjetjih, je v 
tem, da družbe za ravnanje z odpadno 
embalažo od komunalnih podjetij prevzemajo le 
tolikšno količino odpadne embalaže, za kolikor 
od zavezancev prejmejo plačane embalažnine. 
Zavezanci pa so dolžni embalažnino plačati le v 
primeru, da na trg dajo več kot 15 ton embalaže. 
Vlada sicer vsako leto določi deleže 
prevzemanja odpadne embalaže, vendar pa 
pride do razhajanja ravno na točki, ko govorimo 
o tem, koliko so družbe za ravnanje z odpadno 
embalažo prejele plačane embalažnine. Zato 
nas v SMC veseli napoved ministra Lebna, da 
bo v sredini prihodnjega leta začela veljati 
sprememba, po kateri bo v sistem vključena vsa 
embalaža. To pomeni, da bodo embalažnino 
plačevali vsi zavezanci, ne samo tisti, ki na trg 
dajo več kot 15 ton embalaže. V SMC 
napovedano spremembo pozdravljamo. Zdaj je 
jasno, da se situacija lahko reši le s korenito 
sistemsko spremembo zakonodaje. Pri tem pa 
želimo poudariti, da ekonomska korist nikakor ne 
sme prevladati nad varstvom okolja in nad 
ustavno zagotovljeno pravico državljanov do 
zdravega življenjskega okolja. 
 Glede tega naj se navežem tudi na 
spremembe uredbe o embalaži, s katerimi se je 
do sprejetja interventnega zakona komunalnim 
podjetjem začasno omogočilo saniranje nastale 
situacije. V medijih so se začeli pojavljati očitki, 
da je določena cena 120 evrov na tono prenizka 
in da se zaradi tega kupi embalaže celo večajo. 
Samo podatek, da je ministrstvo s komunalnimi 
podjetji v tem času sklenilo 28 pogodb, 
dokazuje, da določena cena ni prenizka in da je 
rešitev, ki je predvidena tudi v 
interventnem,zakonu, ustrezna. Očitno pa je, da 

so nekateri v tem videli priložnost za višanje 
cene v izjemni situaciji, ko se Slovenija utaplja v 
odpadkih. Ob obravnavi predloga zakona na 
matičnem odboru, kjer je bil predlog zakona 
sicer soglasno podprt, je bil s strani opozicijskih 
poslanskih skupin izražen pomislek glede 
prenehanja uporabe interventnega zakona. Po 
njihovem mnenju bi se morala uporaba 
interventnega zakona prenehati prej. Minister je 
ob tem pojasnil, da so že v pripravi sistemske 
rešitve v okviru krovnega Zakona o varstvu 
okolja, vendar pa to ni edina problematika, ki jo 
želi vlada v okviru napovedanih sprememb 
urediti. Poleg odpadkov je s sistemskim 
zakonom nujno treba urediti še druga področja, 
za kar pa je potreben čas. Dosedanje aktivnosti 
ministra Lebna dokazujejo, da je stvari mogoče 
urediti, če obstaja volja za to. Na podlagi tega v 
SMC verjamemo in smo tudi prepričani, da bodo 
sistemske rešitve, ki sicer terjajo veliko mero 
usklajevanja z deležniki, vsekakor prišle 
pravočasno.  
 Nujno moramo ukrepati in ker se v 
Stranki modernega centra zavedamo 
odgovornosti, ki jo imamo do okolja, predlog 
zakona uživa našo stoodstotno podporo. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja bo predstavila stališče gospa 
Nataša Sukič v imenu Poslanske skupine 
Levica. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Spoštovana 

podpredsednica, spoštovani minister, spoštovani 
kolegice in kolegi! 
 Zaradi zgrešenega sistema ravnanja z 
odpadno embalažo, ki tako pomembno zadevo, 
kot je obdelava in predelava odpadkov, prenaša 
v roke zasebnih družb, se je do konca 
septembra letos v centrih javnih služb, ki zbirajo 
odpadke, nabralo več kot 90 tisoč ton različne 
odpadne embalaže in nagrobnih sveč. In to zato, 
ker na neki točki profitni motiv zasebnih družb za 
ravnanje z odpadno embalažo ni bil več 
zadovoljen, ker ni bilo več dodatnih dobičkov v 
odvozu embalaže. Slà po dobičku je tako še 
enkrat več povzročila veliko nevarnost za javno 
zdravje in čisto življenjsko okolje. Imamo vrsto 
zasebnih družb, ki prevzemajo odpadno 
embalažo v nadaljnjo obdelavo zgolj in edinole z 
namenom kovanja dobičkov. Imamo kupe 
odpadne embalaže, ki ležijo v zbirnih centrih. 
Sistem je slab in nevzdržen. Odvoz in obdelava 
odpadkov sta službi, ki bi se morali izvajati 
neprofitno s stani podjetij v javni lasti, ki bi bila 
pod neposrednim nadzorom države ali občin. 
Zakon nič od tega ne vzpostavlja. Vse, kar ta 
zakon vzpostavlja, je, da bo država zdaj sama, 
na lastne stroške pospravila tisto, kar bi morale 
že prej zasebne družbe. 8. člen zakona, po 
katerem naj bi država izterjala stroške odvoza 
od zasebnih družb, ki so zakuhale trenutno 
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smetarsko krizo, je milo rečeno farsa. Da je res 
tako, dokazuje tudi amandma, ki ga je vložila 
koalicija, s katero se dolžnost države, da izterja 
vračilo stroškov družb, črta. Ostaja samo še 
pravica zahtevati vračilo stroškov, ne več 
dolžnost, spoštovane in spoštovani, le še 
pravica. Država bo torej lahko zasebne družbe 
prosila, da naj plačajo pospravljanje tega, kar bi 
morale same; a jasno je, da zasebne družbe 
tega ne bodo storile, ker to pač ni rentabilno, ker 
to pač ni dobičkonosno.  
 Zakon, ki ga obravnavamo, ni trajna 
rešitev, čeprav je bil do sprejetja amandmaja na 
odboru mišljen kot tak. Se pravi, da bi imeli 
zgrešeni sistem; in ko bi ta odpovedal, bi država 
pač počistila za privatniki. Z amandmajem, 
sprejetim na odboru, se je veljavnost zakona 
časovno zamejila, zato v Levici sprejetju tega 
zakona ne bomo nasprotovali. Res je, da ne gre 
za spremembe sistema ravnanja z odpadki, kot 
bi si jih želeli v Levici, a vendarle bo zakon 
omogočil odvoz embalaže iz zbirnih centrov 
javnih podjetij, ki zbirajo odpadno embalažo, s 
čimer se bodo odpravile nevarnosti za javno 
zdravje in okolje, ki jih ta nakopičena odpadna 
embalaža ta trenutek predstavlja. Za konec naj 
se dodatnem še vprašanja sežiga odpadkov, ki 
se je pojavilo že na odboru. Zavedamo se, da je 
odpadna embalaža, ki se bo sanirala na podlagi 
sprejetja tega zakona, po večmesečnem gnitju v 
teh centrih degradirana do te mere, da je le malo 
možnosti za njeno reciklažo in da bo 
najverjetneje šla v sežig. To, da zakon ne 
vsebuje zadostnih varovalk, da ta embalaža ne 
bo sežgana v neki sežigalnici z nizkimi 
okoljevarstvenimi standardi, je še eden od 
razlogov, zakaj v Levici tega zakona tudi ne 
bomo podprli. Skratka, ne bomo mu 
nasprotovali, a tudi podpreti ga ne moremo. Kar 
se tiče gradnje novih sežigalnic v Sloveniji, v 
Levici sporočamo, da jih ne podpiramo. 
Absurdno je, da minister iz stranke, ki se je v 
prejšnjem mandatu najbolj širokoustila o nujnosti 
vzpostavitve krožnega gospodarstva, sedaj 
razmišlja o gradnji novih sežigalnic. Odpadki v 
krožnem gospodarstvu niso gorivo, ampak so 
surovina. Najprej moramo znižati količino 
odpadkov, kar pa jih ostane, jih moramo 
reciklirati. Ob znatnem zniževanju snovnih tokov 
odpadkov je vsaka sežigalnica, pa najsibo še 
tako okoljsko sprejemljiva, nerentabilna. Zato ne 
čudi, da minister že zdaj pravi, da bodo 
sežigalnice neprofitne. Seveda bodo, a ne zato, 
ker bi profite, ki bi jih ustvarjale, vračale nazaj v 
skupnost in v ukrepe za sanacijo onesnaženega 
okolja. Neprofitne bodo zato, ker ob radikalnem 
znižanju obsega odpadkov dobičkov sploh ne 
bodo mogle ustvarjati. Na dolgi rok sežigalnice 
ne bodo rešile okoljskih problemov, ki jih ustvari 
odpadna embalaža, ampak bodo s hranjenjem 
neučinkovitega sistema produkcije, temelječega 
na uničevanju naravnih virov z emisijami 
toplogrednih plinov, okoljske probleme samo še 
povečale. Hvala lepa. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

Spoštovana podpredsednica, spoštovani 
minister, spoštovani kolegice poslanke in 
poslanci! 
 Vsi v tej dvorani se zavedamo, da je 
nakopičeno odpadno embalažo in odpadne 
nagrobne sveče treba takoj prevzeti, ker je 
stanje v naravi že alarmantno. Zavedamo se 
tudi, da je v tem trenutku, ko le gasimo požar, 
edina rešitev interventno ukrepanje države; do 
tukaj smo si enotni. Problem nastane, ko se 
vprašamo, kdo je za nastalo stanje odgovoren. 
Kdo je odgovoren, da se tega okoljskega 
problema država ni lotila prej, saj kupi embalaže 
niso nastali čez noč. Seveda nova vlada ter 
minister za okolje in prostor ne moreta v celoti 
prevzeti odgovornosti za nastalo stanje, ki bi jo 
morala vlada Mira Cerarja in ministrica Majcen, 
ki ni ukrepala. Zato smo danes tako rekoč 
prisiljeni, da sprejmemo interventni zakon in 
kratkoročno uredimo področje ravnanja s to 
nakopičeno embalažo. Zakon torej določa le 
nujno ukrepanje države, do katerega ne bi 
prišlo, če bi država izvajala Zakon o varstvu 
okolja in evropsko direktivo, ki nalagata 
obveznost onesnaževalcem, da sami plačujejo 
in poskrbijo za odpadno embalažo, sami ali 
preko ene od družb za ravnanje z odpadno 
embalažo, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje 
za to dejavnost. Ker je MOP z Uredbo o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
omilil pogoje in za zavezance določil le podjetja, 
ki dajo na trg več kot 15 ton embalaže, se je 
ustvaril neenak položaj na trgu. Posledično je v 
sistem ravnanja z odpadki vključeno le 46,8 % 
celotne odpadne embalaže. Ni točnih evidenc o 
tem, koliko odpadne embalaže se zbere in koliko 
se jo da na trg. Tudi nadzora ni. To v več 
sodbah ugotavlja tudi Upravno sodišče, ki pravi, 
da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo 
dolžne zagotavljati ravnanje le za tiste količine 
odpadne embalaže, ki jo njene stranke dajo na 
trg, se pravi za tiste količine, za katere so 
sklenile pogodbo. Interventni zakon zdaj strošek 
3,5 milijona evrov prelaga na te družbe, ki za 
nastalo stanje niso odgovorne. Čeprav je v 
predlogu zakona zdaj črtana obveznost 
Republike Slovenije, da ta strošek izterja od 
družb, ostaja le njena pravica, da to naredi, bo 
država to brez dvoma tudi storila. Skrbijo nas 
tudi številni pomisleki Zakonodajno-pravne 
službe, ki niso bili odpravljeni in puščajo odprta 
vrata morebitnim tožbam. Predlog tega zakona 
torej ne ponuja nobenih rešitev, ki bi 
preprečevale nastajanje odpadne embalaže, ki 
bi čim več te embalaže pripravilo na ponovno 
uporabo oziroma jo predelalo ali recikliralo. Te 
rešitve bo po zagotovilu MOP prinesla nova 
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novela Zakona o varstvu okolja. Iz izkušenj 
lahko predvidevamo, da je pot do tja še zelo 
dolga. Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju 
s komunalno odpadno embalažo in odpadnimi 
nagrobnimi svečami se bo uporabljal najdlje do 
30. junija 2020. In kaj se bo zgodilo po tem 
datumu, če področja do takrat ne bomo uredili z 
Zakonom o varstvu okolja? Bomo spet 
interventno ukrepali in breme prelagali na 
druge? 
 V Novi Sloveniji bom kljub številnim 
pomislekom večinsko zakon podprli le zato, ker 
gre za interventni zakon in reševanja akutnega 
problema.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod mag. Andrej Rajh bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovana 

predsedujoča, gospod minister, kolegice in 
kolegi! 
 Danes obravnavamo Predlog zakona o 
interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno 
odpadnimi embalažo in odpadnimi nagrobnimi 
svečami. Država bo s predlagano rešitvijo 
zagotovila predvsem obdelavo odpadne 
embalaže, ki se je nakopičila, ker je družbe za 
ravnanje s to embalažo niso v stanju prevzetij in 
delati v skladu s predpisi, nekatere pa oporekajo 
obstoj pogodbenih obveznosti. Gre za hudo 
težavo zaskrbljujočih razsežnosti, ki s seboj 
prinaša zdravstvena in okoljska tveganja. 
Minister Leben je že na zaslišanju poudaril, da 
bo urejanje vprašanja odpadne embalaže 
prioritetna naloga, in všeč nam je, da je njegova 
prizadevanja že mogoče opaziti tudi v okolju. 
Prav tako pozdravljamo njegovo zavedanje, da 
bo treba stvar sistemsko urediti v okviru 
dopolnitev Zakona o varstvu okolja. Živimo v 
okoljsko perečih časih, ki terjajo, da se okoljska 
problematika uredi sistemsko, saj se k 
interventnim ukrepom ni mogoče ves čas 
zatekati ali se na njih zanašati. Pritrditi moramo 
tistim, ki pravimo, da se del problematike, 
povezane z družbami za ravnanje z odpadno 
embalažo, skriva tudi v dejstvu, da dejavnosti ni 
urejena kot javna gospodarska služba. Če se 
ozremo v preteklost, lahko že v člankih iz 
začetka tega stoletja opazimo medijska poročila 
in članke, ki svarijo in opozarjajo, da smo v 
središču krize odpadkov in da se ti preveč 
kopičijo; da jih odlagališča ne zmorejo 
obvladovati in da se bo človeštvo v njih utopilo. 
Pravzaprav lahko ugotovimo, da se v zadnjih 
dveh desetletjih ni nič spremenilo, le na slabše 
je šlo. Razmere so se še bolj zaostrile, postale 
bolj pereče. Smeti nam žugajo, ljudje pa ravnanj 
kar ne spreminjamo in še naprej proizvajamo 
pretirane količine embalaže. 
 Ob obravnavi današnje problematike je 
nemogoče nerazmišljati tudi o sporočilu, ki jo 

pošilja od nas kot potrošnikih in porabnikih ter o 
naši odgovornosti do prihodnjih rodov. Nekaj bo 
preprosto treba spremeniti. Če ne drugače, bo 
morala k ozaveščenosti ljudi očitno prispevati 
zakonodaja in skupaj z njo davčno obremenitev 
embalaže. Dejstvo je, da interventni ukrep, 
kakršen je današnji, stvari rešuje le na neki 
začasni ravni. Če bo uporaba embalaže še 
naprej strmo rasla, nam kmalu ne bo pomagalo 
niti, če bodo družbe za ravnanje z odpadno 
embalažo nadvse vzorne in bodo svoje 
obveznosti redno opravljale. Na eni strani bo 
treba nekako spremeniti zavest ljudi, na drugi pa 
se odločiti, kaj lahko naredimo s temi odpadki, ki 
jih še ob tako predanem poskusu omejevanja ne 
bo mogoče kar izločiti iz naših življenj. Tu merim 
predvsem na zadnje čase pogosto omenjen 
obrat za termično obdelavo reciklata. Nalašč 
govorim o surovini in ne o odpadku. 
 V Stranki Alenke Bratušek se 
zavzemamo za zagotavljanje višje stopnje 
recikliranja odpadkov, zato je tudi to zagotovo 
smer, o kateri velja razmisliti. Zaradi kritične 
situacije na terenu in nujnosti uvedbe 
interventnih ukrepov seveda ni dvoma, kako se 
bomo v naši poslanski skupini odločili. Predlog 
zakona bomo soglasno podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 
 Stališče Poslanske skupine Desus po 
predstavil gospod Ivan Hršak. 
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovana podpredsednica. Spoštovani 
minister, sodelavci, spoštovani kolegice in 
kolegi! 
 Znan rek pravi: Nekomu odpad, 
drugemu zaklad. In prav na ta rek pomisli 
človek, ko spremlja dogajanje s komunalno 
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi 
svečami, kajti denar, pravzaprav želja po večjem 
zaslužku, je povzročil te velike probleme v 
praksi. Nekatere družbe za ravnanje z odpadki 
in nosilci skupnega načrta za ravnanje z 
odpadnimi svečami so se namreč odločile, da so 
za odvoz dotičnih odpadkov premalo zaslužile, 
zato so se odločili za svojevrstno izsiljevanje, da 
bi od države iztržile več denarja. Tako so se 
odpadli ponekod nakopičili do te mere, da že 
ogrožajo zdravje in varnost ljudi ter okolja. 
Državi ni ostalo nič drugega kot to, da se odloči 
za intervencijo. Posledica te odločitve je torej 
interventni zakon, ki je danes pred nami. Država 
bo sama poskrbela za odvoz obeh vrst 
odpadkov, ob tem pa bo za odvoz in obdelavo 
zahtevala povračilo stroškov od družb, ki 
svojega dela niso opravile tako, kot bi ga 
morale. V tem v Poslanski skupini Desus 
podpiramo ministra pri njegovih prizadevanjih. 
Očitno je treba uporabiti prisilo, pa čeprav bo 
morala za odvoz in obdelavo poskrbeti država 
sama. Cena odvoza in obdelave za embalažo 
znaša do 120 evrov na tono, za sveče pa do 200 
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evrov na tono, kar ustrezna povprečni ceni v že 
podpisanih pogodbah med državo in izvajalci. V 
Poslanski skupini Desus tudi v tej točki 
podpiramo ministrov predlog. Kot nas je na seji 
matičnega delovnega telesa seznanil minister, je 
ministrstvo pristopilo k reševanju težave 
nakopičenih odpadkov v treh korakih. 
Spremenjena je že bila tako imenovana Uredba 
o ravnanju z odpadki, sedaj se lotevamo 
sprejetja interventnega zakona, sledila pa bo 
prenovitev sistema ravnanja z odpadki oziroma 
njegova ponovna vzpostavitev. Pričakujemo tudi 
celotno prenovo Zakona o varstvu okolja.  
 V Poslanski skupini Desus se nam zdi 
smiselna ministrova napoved, da bodo s 1. 
junijem 2019 morala podjetja začeti prevzemati 
vso embalažo, ki je na trgu; ne le tiste, ki jo dajo 
na trg proizvajalci, ki jo proizvedejo več kot 15 
ton na leto. Ker se poslanci Poslanske skupine 
Desus strinjamo, da je potrebna interventna 
rešitev, bomo predlog zakona soglasno podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil gospod Jani 
Ivanuša.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav, 

podpredsednica; gospod minister in vsi ostali 
prisotni! 
 Pred seboj imamo Predlog zakona o 
interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno 
odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. Kot vemo, je iz podatkov Inšpektorata 
Republike Slovenije za okolje in prostor 
razvidno, da abnormalne količine komunalne 
odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč 
presegajo zmožnosti predhodnega skladiščenja, 
skladiščenja ali začasnega skladiščenja. Poleg 
tega tudi predstavljajo tveganje za ljudi, živali in 
onesnaževanje okolja. V oči nas bodejo tudi 
procentualni podatki o deležu neprevzete 
komunalne embalaže, ki se giblje od 3,9 pa do 
72 % za odpadne nagrobne sveče. Zakon o 
varstvu okolja v sedmem odstavku 20. člena tudi 
ureja razširjeno odgovornost proizvajalca. 
Spodbuja se tudi ponovna uporaba izdelkov in 
preprečevanja odpadkov ter njihovo recikliranje 
in drugi postopki predelave. Različna tveganja 
se bodo ob nadaljnjem neustreznem 
prevzemanju povečala, saj so skladiščne 
kapacitete nekaterih izvajalcev javne službe že 
presežene. Slednje lahko vodi tudi do dodatnih 
okoljevarstvenih težav. Izvajalci javne službe 
bodo prisiljeni skladiščiti odpadke tudi zunaj 
urejenih skladiščnih prostorov. V Republiki 
Sloveniji tudi nimamo zadostnih kapacitet za 
termično obdelavo odpadkov, zato je potrebna 
vložitev amandmaja za spremembo 12. člena. 
Opozarjamo, da šestega odstavka 4. člena 
predloga tega zakona v večini komunalnih 
podjetij operativno ni mogoče niti izvesti. Namen 
interventnega zakona je odstraniti komunalno 

odpadno embalažo, ki jo družbe za ravnanje z 
odpadno embalažo nočejo prevzeti iz 
prenapolnjenih skladišč. Prekomerne zaloge bo 
ob pregledu preveril tudi Inšpektor Republike 
Slovenije za okolje in prostor, zato je nerealno 
pričakovati, da imajo izvajalci javne službe dovolj 
skladiščnih kapacitet, da bi lahko obstoječa 
skladišča označili in zaprli tako, da iz njega ne bi 
bilo mogoče odvzemati ali dodajati.  
 Naj omenim, da je direktor Zbornice 
komunalnega gospodarstva 10. 12. 2018 na seji 
Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 
predstavil, da ima od 52 anketiranih podjetij 
samo 5 podjetij možnost zagotoviti dodatno 
skladiščenje in samo 6 podjetij možnost dostopa 
do skladišč iz dveh strani. Iz istih razlogov pri 
večini komunalnih podjetij ne bo mogoče izvajati 
devetega odstavka 6. člena tega zakona. Za 
nezagotavljanje izvajanja teh določb pa zakon v 
kazenskih določbah predvideva izrek visokih 
kazni za podjetja in odgovorne osebe v teh 
podjetjih. Ti kazenski določbi sta problematični, 
ker nam je jasno, da prej omenjenih določb 
večina komunalnih podjetij ne bo sposobna v 
celoti izvajati. Zato v Slovenski nacionalni stranki 
predlagamo, da se črtata 2. in 5. točka prvega 
odstavka 12. člena zakona. V prihodnje naj bi se 
v zakonu opredelila načelna usmeritev ravnanja 
s prenapolnjenimi skladišči, ki ji morajo podjetja 
slediti skladno z obstoječimi možnostmi v naravi. 
V primeru, da danosti za izvajanje teh načelnih 
usmeritev ni, pa naj bi sledile denarne kazni.  
 V Slovenski nacionalni stranki bomo ta 
interventni zakon podprli, da ohranimo našo 
domovino zeleno in čisto, kot je bila do sedaj. 
Hvala lepa za vašo pozornost. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 
 Naslednji bo predstavil stališče gospod 
Zvonko Černač v imenu Poslanske skupine 
Slovenske demokratske stranke.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Spoštovani vsi 

prisotni, še posebej mladi obiskovalci na 
balkonu in minister, odgovoren za okolje in 
prostor! 
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke delimo mnenje o tem, da je 
treba problem odpadkov, predvsem odpadne 
embalaže in sveč, urediti. Vendar ta problem ni 
od danes, ni od včeraj, vleče se že nekaj let. 
Stranka modernega centra oziroma Mira Cerarja 
pravi, da se zavedajo odgovornosti do okolja. Ali 
res? Kje pa ste bili štiri leta, ko ste vodili vlado, 
in še nekateri drugi koalicijski partnerji, ki vsi z 
veseljem pozdravljajo interventni zakon, ki ureja 
tisto, česar Cerarjeva vlada v štirih letih ni 
uredila. Toliko o tem. Zakon, ki ga obravnavamo 
danes, je torej interventni zakon. Stroške bomo 
preko višjih proračunskih odhodkov plačali vsi 
davkoplačevalci, in to dvakrat. Prvič jih plačamo 
pri odvozu odpadkov, sorazmerno s tem, kolikor 
jih ustvarimo; in drugič pri nakupu izdelkov, kjer 
nam prodajalci stroške za ravnanje z embalažo 
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in svečami zaračunajo v ceni proizvoda. Prav pa 
bi bilo, da se ravnanje z odpadki uredi tako, da 
bo v celoti uveljavljeno načelo – povzročitelj 
plača. In za to je bilo štiri leta časa. Interventni 
zakon namreč pravičnega plačila odvoza 
odpadkov ne ureja. Stroške bomo plačali 
dvakrat vsi preko proračunskih izdatkov, torej 
preko davkov, kar ni najbolj vzgojno, saj bodo 
enako obremenjeni tudi tisti, ki odpadkov ne 
ustvarjajo.  
 Regresni zahtevki, ki so vsebovani v 
zakonu, ne bodo učinkoviti. Zdaj imajo družbe 
za ravnanje z odpadno embalažo v rokah še 
mnenje naše Zakonodajno-pravne službe, ki jim 
v tem pritrjuje. Čez leto dni bomo vprašali, koliko 
regresnih zahtevkov je bilo uspešnih; po moje 
ne bo nobeden. Če bi bil predlagatelj resnično 
prepričan v svoj prav v tem delu, potem bi v 
zakon zapisal drugače: plomba na premoženje 
družb, na dvoriščih katerih se nahajajo presežne 
količine odpadne embalaže in sveč, ter izbris te 
plombe šele takrat, ko bodo stroški poravnani. 
Ne glede na vse, kot smo povedali na odboru, 
lahko ponovim tudi danes: V Poslanski skupini 
Slovenske demokratske stranke ne 
nasprotujemo temu zakonu; naša podpora 
zakonu pa je odvisna od tega, ali bo sprejet 
amandma, ki smo ga vložili. S tem amandmajem 
skrajšujemo interventno obdobje za pol leta, 
torej s 30. junija 2020 na 31. 12. 2019; in 
istočasno določamo kot skrajni 30-dnevni rok od 
trenutka, ko inšpekcija opravi popis in 
evidentiranje embalaže in sveč, v katerem mora 
MOP preko izbrane osebe poskrbeti za to, da se 
odpadna embalaža oziroma odpadne sveče 
odpeljejo. Če prej, toliko bolje. V zakonu 
trenutno namreč ni nobenega roka, družbe, ki se 
ukvarjajo s tem, pa opozarjajo na pomanjkanje 
skladiščnih kapacitet. Na to so opozorili tudi na 
odboru, ko je bilo jasno izpostavljeno, da teh 
kapacitet ni dovolj. Če se z embalažo, ki bo 
označena, ne bo smelo početi ničesar in bo 
čakala, kot slišimo ministra, da se bo preko 
javnih naročil izbral ustrezen izvajalec, potem 
verjetno bomo priče kolapsu sistema. Zaradi 
tega ne razumem mnenja ministra, ki govori o 
tem, da je ta rok prekratek, da v njem ni mogoče 
izvršiti tega, kar zakon nalaga. Čemu potem 
zakon sprejemamo po nujnem postopku, 
oprostite?! Ko je bil zakon vložen, smo bili priča 
temu, da smo v vseh medijih brali, kako zaradi 
teh odpadkov grozijo glodavci. Ali mislite, da 
bodo miši in ostali glodavci čakali 30-dnevni 
rok? Jaz mislim, da ne bodo čakali, že danes ne 
čakajo. Moram reči, da me je ta argumentacija in 
našo poslansko skupino zdaj spravila v resničen 
dvom, ali sprejemamo zakon po nujnem 
postopku, ker želimo nekaj urediti; ali 
sprejemamo zakon zaradi tega, ker želi nekdo iz 
državnih proračunskih izdatkov nekaj urediti za 
nekoga? V razpravi, ko bom razpravljal o 
amandmajih, upam, da bo dovolj časa, da bomo 
to lahko jasno pojasnili. Mi vztrajamo na tem, da 
če urejamo to področje interventno, potem ga je 
treba urediti hitro, na tak način, da bodo ti 

odpadki odpeljani, predelani, uničeni, kakorkoli 
želite; in to v najkrajšem roku. V nasprotnem 
primeru takega zakona, še posebej sprejetja po 
nujnem postopku, ne potrebujemo. 
 Naša podpora temu zakonu je odvisna 
od tega, ali bo sprejet amandma, ki smo ga 
predlagali, in to v celoti. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca predstavil gospod 
Robert Pavšič. 
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoča, za besedo. Dober dan vsem 
skupaj, še posebej lep pozdrav na balkon! 
 Zatečeno stanje je katastrofalno in po 
moje presega današnjo strankarsko razdelitev in 
zmožnosti javnih služb. Minister je to stanje 
prepoznal in se takoj lotil dela, zato mu tukaj za 
to čestitam. Nekaj ukrepov je bilo že sprejetih na 
področju ravnanja s plastično embalažo. Z 
novim letom bodo plastične vrečke po trgovinah 
prepovedane. Zdaj obravnavamo interventni 
odvoz in obdelavo nakopičenih odpadkov, 
prihaja pa še sistemska ureditev, ki jo mora 
ministrstvo pripraviti v letu dni. Pri tem pa ne 
smemo pozabiti še na eno zadevo, da smo za 
količino odpadkov soodgovorni tudi uporabniki 
sami, ne samo proizvajalci, ne samo javne 
komunalne službe. Zato že zdaj poteka kar 
nekaj preventivnih programov in ukrepov, 
recimo: Prižgi svečo manj, Imam svojo vrečko. 
Več občin in podjetij že uveljavlja Strategijo Zero 
Waste oziroma nič odpadkov, kjer odpadki 
dejansko postanejo sekundarna surovina. 
Ampak danes je ne glede na vse to in vse te 
napore pri nas urgentno stanje. Cilj Predloga 
zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s 
komunalno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi 
svečami je zagotoviti pravni okvir za ukrepanje 
države v okviru reševanja posledic neprimerno 
prevzete in posledično neprimerno obdelane 
komunalne embalaže na okolje in zdravje ljudi. 
Inšpektorat za okolje je na podlagi 
inšpekcijskega nadzora ugotovil, da količina 
odpadne embalaže in nagrobnih sveč presega 
zmožnosti predhodnega ali začasnega 
skladiščenja, ki jih lahko zagotovi koncesionar 
občinskih javnih služb zbiranja komunalnih 
odpadkov. Nakopičena embalaža predstavlja 
velik zdravstveni in okoljski problem, zato sta 
vlada oziroma ministrstvo za okolje pripravila 
interventni zakon, s katerim bi to vprašanje vsaj 
začasno rešili.  
 Embalaža, ki je bila namenjena 
shranjevanju živil, privlači večje število žuželk in 
glodavcev, ki z vdiranjem v hiše in prenosom 
bolezni ogrožajo lokalno prebivalstvo. Velika 
količina odpadne embalaže in nagrobnih sveč 
negativno vpliva tudi na okolje, saj s padavinami 
v zemljo lahko pronicajo zdravju škodljive snovi, 
ki onesnažujejo podtalnico in tudi zemljo. 
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Negativno pa vpliva tudi na poslovno dejavnost 
podjetij, ki se ukvarjajo z reciklažo odpadkov, saj 
odpadki, ki so dlje časa izpostavljeni vremenski 
vplivom, postanejo v smislu reciklaže 
neuporabni, izgubijo na svoji vrednosti. Na 
podlagi zakona bo država izvajala ukrepe pri 
ravnanju z odpadno embalažo v primeru, če bo 
količina neobdelane embalaže presegla 
zmožnosti njenega skladiščenja v lokalnih 
komunalnih službah. Ukrepi vključujejo nadzor 
nad količino nakopičene embalaže, ki bo 
izveden v obliki ogledov inšpekcijskih služb, na 
podlagi katerih bo ugotovljeno, ali neko 
komunalno podjetje ustrezno skladišči ali ravna 
z odpadki. Če bo inšpektor odkril nepravilnosti 
pri skladiščenju ali predelavi določene vrste 
odpadkov, jih bo podjetju prepovedal skladiščiti 
in odredil povračilo stroškov, ki so nastali zaradi 
izvajanja ukrepov. Zakon predvideva izvajanje 
ukrepov tudi v primeru, če za odpadno 
embalažo in sveče ni zagotovljeno predpisano 
ravnanje. Po napovedih ministra, ki smo jih 
obravnavali tudi na Odboru za infrastrukturo, bo 
trajna rešitev tega vprašanja zajeta v novelah 
Zakona o varstvu okolja, ki ga morajo pripraviti v 
letu dni in pol; oziroma glede na vložene 
amandmaje bomo ta rok verjetno skrajšali na 
leto dni.  
 Zato bomo v Poslanski skupini Liste 
Marjana Šarca predlog interventnega zakona 
odgovorno potrdili. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin. 
 Prehajamo na razpravo o členu in 
vloženih amandmajih.  
 Amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, 
SMC, Desus in SAB ter amandma Poslanske 
skupine SDS k 16.b členu sta vsebinsko 
povezana, zato bomo o njiju razpravljali skupaj.  
 V razpravo dajem 16.b člen ter 
amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, 
Desus in SAB ter amandma Poslanske skupine 
SDS.  
 Želi kdo razpravljati? Odpiram prijavo 
za razpravo. Prosim, prijavite se. Imamo štiri 
prijavljene razpravljavce.  
 Prva dobi besedo gospa Janja Sluga.  
 Izvolite.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Poslušamo danes, da so te težave z 
odpadno embalažo že leta in leta problem. Če 
se spomnite, minister je na seji odbora še kot 
kandidat za ministra napovedal ukrepanje v 
zvezi s to težavo. Način, kako se je tega lotil, je 
po mojem mnenju edini pravi. Sprememba se v 
prvi vrsti mora nanašati na to, da se jasno določi 
odgovornost vsakega deležnika posebej. Se 
pravi, tista oprostitev do 15 ton skupne 
embalaže, kot je veljala doslej, se je očitno v 
preteklosti izkazala za napačno. Pravilno je, da 
vsak odgovarja za natančno tisto količino 

embalaže, ki jo sam proizvede. Kot je že 
minister rekel na zaslišanju, naj vsak odgovarja 
tudi za vsak kilogram embalaže, ki jo proizvede. 
Če spremljamo delo ministra, kako je 
pragmatičen in kako je dejansko učinkovit, videli 
smo tudi, da si je zadeve ogledal na terenu, in 
jaz verjamem, da je to pravi pristop. Sedaj bo šla 
na teren inšpekcija, pogledala bo, kakšne so te 
količine, kje se nahajajo, določila, koliko je 
tistega, kar je treba nujno in nemudoma 
odpeljati. To se bo tudi zgodilo. Mislim, da je to 
edini pravi način, če se na terenu neka težava 
pojavi ali pa pojavlja dlje časa, kot je to v tem 
primeru, in se očitno ugotovi, da zadeve ne 
funkcionirajo, kot bi morale, da se v tem primeru 
zgodi ta 11. člen ZVO, ko država prevzame 
subsidiarno odgovornost in nemudoma ukrepa 
sama. Pri okolju je to še toliko bolj pomembno, 
če se pogovarjamo o tem, kako se promoviramo 
kot zelena destinacija, če se pogovarjamo o 
varovanju zdravja naših prebivalcev, da se 
ukrepa hitro, da se ukrepa učinkovito. In to ne 
samo v primeru odlaganja embalaže, pač pa tudi 
v drugih primerih. V Celju zelo podrobno 
poznamo te težave, ker se leta in leta ni 
reagiralo na onesnaženost Celjske kotline; in 
tudi v tem primeru gre vsa pohvala ministru, 
kako se je zadeve lotil. Pa ne glede na to, da se 
danes pogovarjamo o tem, koliko bo to sedaj 
stalo, da se pogovarjamo o teh dveh milijonih, 
da se tudi razmišlja – in prav je, da se razmišlja 
–, na kakšen način bo država potem ta založena 
sredstva izterjala nazaj. Prav je, da se o tem 
pogovarjamo. Ampak ko se pogovarjamo in ko 
dajemo na tehtnico, ali bo država sedaj ta denar 
dala, v primerjavi s tem, kakšna nevarnost se 
povzroča z dejanskim stanjem na terenu, ne 
samo za okolje, tudi za živali in ljudi, jaz mislim, 
da je to prava pot. In v takih primerih moramo 
takšno ukrepanje absolutno podpreti, s tem 
zavedanjem, da se je treba potem tudi zadeve 
sistemsko lotiti, spremeniti stvari, ki so se 
izkazale za napačne, in določiti neke druge vrste 
ukrepov oziroma drugačno reagiranje. Se pa 
sprašujem kot mnogi danes od vas, kot ste že v 
stališčih posameznih poslanskih skupin tudi 
predstavljali, da problem ni nastal čez noč, 
problem se vleče že leta. In sprašujem se, kaj se 
je na tem ministrstvu dogajalo v preteklosti, kaj 
so predhodniki na tem ministrstvu počeli in zakaj 
se ni reagiralo že prej. Dvomim sicer, da bomo 
to ugotovili. Prava pot je, da poslanci podpremo 
tisto, kar vidimo v tem trenutku, da je nujno; 
ampak vprašanje visi nekje v zraku in ostaja. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

gospa podpredsednica. Spoštovani gospod 
minister, kolegice in kolegi! 
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 Z vidika občana, z vidika državljana je 
situacija takšna. Jaz lahko rečem, da se velika 
večina občanov, vsaj na podeželju, od koder 
prihajam, zelo striktno drži med drugim 
ločevanja odpadkov. In tudi vsi vemo, bolj ko 
odpadke ločujemo, več plačujemo. Ampak v 
redu, nek občutek je pa dober, da je zadeva 
urejena, da so organizirani odvozi. Enkrat si 
želim in upam, da bom to doživel, da bi res bilo 
tako, kot si zdaj samo govorimo, da bi vsak 
plačal za odpadek, bodisi je to embalaža bodisi 
je to odpadna nagrobna sveča, natančno po 
količini teh proizvedenih odpadkov. To pomeni, 
če jaz kanto odpeljem na ulico, da tisti, ki 
odvaža, stehta odpadke in na podlagi tega 
dobim fakturo oziroma položnico. To je neka 
verjetno idealna, poštena, pravična rešitev. 
Ampak tema tega interventnega zakona ni to. 
Predno sploh začnemo razpravljati o 
interventnem zakonu, bi morali ugotoviti, da je 
nekdo odgovoren, da sploh imamo interventni 
zakon v Državnem zboru. Ali je to nastalo kar 
tako, iz čistega neba? Nekdo nekaj ni naredil. 
Kdo? Vlada, pristojno ministrstvo? Res je, da 
zdaj minister še ni ogrel svojega fotelja, pa ga je 
že doletel ta velik problem, ki smo ga mi vsi v 
sredstvih javnega obveščanja spremljali, na 
televiziji gledali v času volilne kampanje. Od 
tega je že več kot pol leta. Pol leta je minilo od 
identificiranega problema, gotovo še več, pa do 
zakona v Državnem zboru. Mi v Novi Sloveniji 
načelno nismo naklonjeni nujnim postopkom in 
tudi ne interventnim zakonom, razen če gre za 
neko naravno katastrofo, ko je treba ljudem zelo 
hitro pomagati, ampak tudi to je pravzaprav 
naravna katastrofa. Zato sem na Kolegiju 
predsednika Državnega zbora tokrat izjemoma 
podprl nujni postopek, ker razumem in 
pričakujem, da se bo interventno rešilo. Tisti, ki 
smo gasilci, vemo, kaj je intervencija – hitro, 
nujno, učinkovito, zdaj, takoj in v čim krajšem 
času je treba zadevo rešiti. Zato podpiram te 
rešitve, ki jih predlagajo kolegice in kolegi iz 
SDS in koalicije, da ta zakon ugasne 31. 12. 
2019. V tem kontekstu to podpiram.  
 Podpiram tudi najavo ministra gospoda 
Jureta Lebna, ki pravi, da bo kmalu, pričakujem 
v naslednjem letu, prišel z novim zakonom o 
varstvu okolja, ki bo zadeve reševal in postavil 
tako, da ne bo prišlo več do potrebe po 
interventnem ukrepanju, spet po nekih novih 
interventnih zakonih, s katerimi bi reševali 
odpadno embalažo in odpadne nagrobne sveče. 
V tem času, kar govorimo o rešitvah, kar 
govorimo o interventnem zakonu, dobivamo 
različne informacije. Mi smo jih vse v Poslanski 
skupini Nove Slovenije temeljito proučili. Smo 
tukaj, kot je povedal kolega Aleks Reberšek, na 
strani vlade oziroma ministra oziroma podpore 
zakonu. Bojimo se, ker menda nekatera podjetja 
napovedujejo tožbe. Minister, morda bi o tem 
tudi kaj povedali, kakšne so te verjetnosti, ali jih 
sploh ni. Ne bi želeli sprejeti zakona, ki bo 
nekoga spodbudil, da bo tožil državo ali ne vem 
koga. Radi bi, da bi dejansko bil zakon takšen, ki 

bo ponujal učinkovite rešitve, in predvsem bi radi 
to, da bi se ta problem čim prej rešil. Mi bi želeli 
že do novega leta, ampak najbrž ne bo šlo. 
Pričakujem tudi, kakšen bo odziv kolegic in 
kolegov, predvsem iz koalicije in tudi širše, glede 
sprejemanja teh amandmajev. Zaključujem pa z 
isto stvarjo, kot sem začel svojo razpravo – 
odgovornost. Mi se vsak dan soočamo z nekimi 
problemi, ki so nastali zato, ker jih nekdo na 
vladi ni naredil. Seveda ne moremo zdaj tega 
problema obesiti kar na to vlado, ki sedi komaj 
100 dni v svojih foteljih, ampak nekdo enostavno 
za svojo plačo ni opravil svoje naloge. Mi nismo 
policija, mi niso tožilstvo, mi nismo sodišče, smo 
pa Državni zbor in mi smo tisti, ki moramo vlado 
nadzirati in terjati odgovornost. In tukaj smo mi v 
Novi Sloveniji izjemno razočarani. Velikokrat 
pridemo z nekimi zakonskimi predlogi pred ta 
državni zbor in nas enostavno vlada in koalicija 
preprosto odbijeta, češ da to ni sistemsko, da to 
ni celovito, da bo to reševala vlada na drugačen 
način, celovito in sistemsko. Pa ni reševala, pa 
ni reševala. In potem dobimo to, kar dobimo, 
fantastične količine odpadne embalaže in 
odpadnih nagrobnih sveč, ki jih zdaj moramo 
tukaj reševati. Res pa je moj apel na vlado, 
seveda tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, 
ker vidim, da bo zakon dobil jutri podporo, da se 
vendarle začne čim prej izvajati, učinkovito 
izvajati in da potem dejansko ta zakon tudi na 
koncu leta, kot predlagajo ti amandmaji, ugasne. 
Jaz bom te amandmaje podprl v tem kontekstu. 
In v Poslanski skupini NSi bomo večinsko zakon 
podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Zvonko 
Černač. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala. 

 Amandma, ki smo ga vložili v Slovenski 
demokratski stranki, ureja dvoje. Prvo je 
skrajšanje veljavnosti zakona, po tem 
amandmaju naj bi veljal samo za leto 2019. In 
podoben amandma je vložila tudi koalicija, kar 
pomeni, da bo to jutri sprejeto. O tem torej ne 
kaže izgubljati besed. Drugi del amandmaja se 
pa nanaša na roke, v katerih naj bo ta situacija, 
ta embalaža sanirana. Mi govorimo o 
interventnem zakonu, o zakonu, ki ga 
sprejemamo po nujnem postopku, problem nam 
visi nad glavo. V medijih smo brali o tem, da 
problem ni samo okoljski, ampak tudi z vidika 
zdravja, ker se bodo naselili glodavci na te 
odpadke, ki očitno čakajo, da bomo mi ta zakon 
sprejeli, ker se danes ne naseljujejo. Malo 
humorja vmes, da ne bo preveč resno. In 
istočasno smo priča, da minister ne podpira tega 
30-dnevnega roka, v katerem je treba te družbe 
oziroma te osebe, ki bodo to embalažo začele 
odvažati, izbrati. Problem je 30-dnevni rok. 
Sedaj pa poglejmo, kaj piše v zakonu. V zakonu 
piše, da mora inšpekcija, pristojna za varstvo 
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okolja, v desetih, pazite, delovnih dneh, to je 
zanimivo. Če gre za interventni zakon, vsaj teh 
delovnih bi lahko izpustili; v desetih dneh. Cel 
svet šteje roke v dnevih, samo mi v Sloveniji 
smo unikum in govorimo o delovnih dnevih pri 
rokih, tako tukaj kot na področju raznih 
dovoljenj. Počasi bi morali te naše unikum 
nomenklature in poimenovanja tudi znebiti. Torej 
v desetih delovnih dneh. Lepo se sliši, to bo zelo 
hitro, sredi januarja bo to. Kajti zakon bo jutri 
sprejet, objavljen bo verjetno drugi teden v 
petek, začel bo veljati med prazniki, vmes je še 
1. in 2. januar, vmes je še eden vikend, nekje do 
15. januarja ima torej inšpekcija nalogo, to je itak 
10 dni, 1 mesec, danes smo 18.  
 In v enem mesecu bo inšpekcija prišla, 
označila, popisala in nemudoma obvestila 
ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, o tem, 
kakšne so količine in kje se nahajajo. Tam, kjer 
se te količine nahajajo, piše v zakonu, izvajalec 
po ogledu označenih odpadkov ne sme niti 
odvzemati niti k njim kakršnekoli druge odpadke 
dodajati. Druge odpadke, ki bodo prihajali sedaj 
iz novega leta, verjetno vemo, da prazniki 
naredijo svoje in bo te embalaže še veliko, 
druge odpadke predhodno skladišči ali skladišči 
tako, da je označene odpadke mogoče prevzeti. 
Se pravi, tile bodo tam označeni, čakali bodo, 
izvajalci so na odboru opozorili, da nimajo 
prostih kapacitet. Označenih odpadkov ne smejo 
oddati družbam, tudi če bi oni imeli, teh ne 
smejo oddati, ker so sedaj označeni, so 
zaplombirani, po domače povedano. Smejo jih 
oddati samo osebi iz tretjega odstavka 5. člena 
tega zakona, to je oseba, ki v imenu Republike 
Slovenije in za njen račun zagotovi, da bo te 
odpadke prevzela ter jih obdela. Mi določamo za 
izbiro te osebe 30-dnevni rok. Minister pravi ne 
gre, zaradi javnih naročil. Spoštovani minister, 
če bo problem javnih naročil, potem zakona ne 
rabimo. Nekje drugo leto boste izvajalca izbrali, 
po odločitvah Državne revizijske komisije, ki jim 
sledimo v zadnjem času, recimo zadnja najbolj 
razvpita – Karavanke, bo odločeno konec leta, 
izbran bo bistveno dražji ponudnik, kot bi lahko 
bil. Taka bo na koncu odločitev, eno leto bodo 
pa ti zaplombirali odpadki tam stali. Kam bodo te 
družbe skladiščile nove odpadke, vas vprašam. 
Kam, če je 30-dnevni rok problem?  
 Če se bo postopalo v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih in v skladu z 
ustaljeno prakso Državne revizijske komisije, ki 
smo ji priča na slovenskih tleh, ki naj bi bila 
neodvisen organ, ki se prodaja kot neodvisen 
organ, kar je še hujše; nad odločitvami, nad 
katerimi je samo modro nebo, ni nobene 
pritožbe. Očitno so bili od boga postavljeni in jih 
ni ta državni zbor imenoval. Če nad okrajnimi, 
okrožnimi, višjimi sodniki ni modrega neba, 
ampak je Vrhovno ali Ustavno sodišče. Tukaj pa 
je modro nebo in so neodvisni, lepo vas prosim. 
Vsak s takimi ali drugačnimi strankarskimi 
simpatijami, kar je absurd, da se trije člani 
senata iz istih strankarskih simpatij pojavijo v 
odločanju, kar je tudi vprašanje za tistega, ki 

vodi to komisijo. Kakšni so izločitveni kriteriji, 
kako se varuje konflikt interesov, kako se skrbi 
za to, da se ne vzbuja dvoma v nepristranskost? 
V vseh teh odločitvah, oprostite, še posebej 
glede na zadnjo odločitev, je ta komisija izgubila 
vso kredibilnost. Če jo jutri odpravimo, ne bo 
nobene škode, pa damo postopek revizija na 
redna sodišča. Nobene. Največjo škodo se dela 
sedaj z njihovimi odločitvami, ker preplačujemo 
investicije, pa nič boljše niso zato izvedene. Če 
bo minister čakal, da se bo ta silna procedura 
odvila, bo ta zakon nehal veljati. Jaz tega, 
oprostite, ne razumem. Če je problem 30 dni, naj 
pove minister, je 60 dni dovolj, 90; ampak ljudje 
božji, ne morejo pa sedaj ti zapečateni odpadki 
tam čakati v skladiščih. Družbe bodo prisiljene 
prevzemati nove, ki jih bo zdaj v tem novoletnem 
času ogromno. Kam bodo z njimi? In istočasno 
govorimo o tem, da sprejemamo zakon, ki je 
interventne narave, ker se bodo miši tam 
razmnožile, če tega ne bomo odpeljali. Možno je 
to popraviti, če bi se strinjali pa sprejeli ta naš 
amandma. Lahko vložite amandma na 
amandma pa ta rok podaljšate iz 30 na 60 ali 90 
dni, samo rok mora biti. Rok mora biti! Brez tega 
zakon nima in ne bo imel nobenega učinka. Ob 
zaključku bi bilo dobro slišati, ker tega nismo 
slišali, kam bo šlo več kot 10 tisoč ton te 
embalaže in sveč. Kaj se bo z njimi zgodilo? To 
danes moramo vedeti in je prav, da tudi javnost 
ve, kam jim bomo odpeljali. Jih bomo predelali, 
sežgali, naložili na ladjo, raztresli sredi oceana? 
Kaj se bo z njimi zgodilo? In zakaj 120 evrov 
odpadki in 200 evrov tona sveč?  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Gregor 
Perič. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala za besedo, 

lep pozdrav še enkrat. 
 Jaz pa bom vseeno namenil malo več 
besed v zvezi z amandmaji, ki smo jih danes 
dobili. Pa se bom vrnil še malo nazaj. Na 3. seji 
Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor smo 
dejansko zelo podrobno prečesali ta predlog 
interventnega zakona, s katerim se danes 
ukvarjamo; in smo bili, moram reči, presenetljivo 
enotni. Čisto vsi, od leve, desne, kar je vmes, 
zgoraj, spodaj, čisto vsi smo bili enotni, ker se 
zavedamo akutnosti problematike, ki jo danes v 
drugem koraku, kot je minister že danes omenil, 
rešujemo. Morda bi bil ta predlog zakona lahko 
še boljši, vsak je lahko še boljši, ampak poudariti 
je treba, da gre za interventni zakon, kjer 
rešujemo neko interventno situacijo. Lahko se 
danes tudi pogovarjamo o tem, kdo je kriv, kdo 
ni kriv, kdo bi lahko kaj naredil, ampak vse to ne 
bo prav nič pripomoglo k temu, da okoljski 
problem, ki ga imamo na terenu, rešimo. In to je 
danes cilj in cilj mora biti tudi v prihodnje, ko se 
bomo lotili obravnave Zakona o varstvu okolja. 
Na odboru smo bili enotni, ostal je nekako na 
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mizi še en predlog, ena pobuda s strani kolegov 
iz SDS glede tega, kdaj naj se neha ta zakon 
interventno uporabljali. Ali je to 31. 12. 2019, kar 
je predlog SDS, ali pa pol leta kasneje, kot je bil 
predlog ministrstva. V pojasnilo vsem, ki morda 
niso šli v podrobnosti glede tega interventnega 
zakona, ministrstvo je predlagalo 30. 6. 2020 iz 
enega samega razloga; ko sem omenjal tretji 
korak pri ureditvi tega področja, torej novelacije 
oziroma spremembe Zakona o varstvu okolja. 
Zakon o varstvu okolja je sistemski zakon, ki 
pokriva 9 različnih področij. Je kompleksen 
zakon, je zakon, ki se je v preteklosti zelo veliko 
spreminjal, včasih celo prepogosto, ker je v 
nekem navskrižju z vidikom pravne varnosti; in v 
njem je veliko rešitev. In skozi ta daljši proces je 
prihajalo tudi do tega, da smo prišli do točke, ko 
je bil že sam zakon nekonsistenten in je 
generiral tudi številne težave, ki jih danes 
odpravljamo. Ampak kot rečeno, tukaj nismo 
zato, da ustvarjamo probleme, ampak da 
skušamo tiste, ki so se nakopičili, čim hitreje 
rešiti.  
 Amandmaji, ki smo jih dobili s strani 
SDS in potem koalicijski; v bistvu ne gre za nič 
drugega, kot da je koalicija dejansko povzela 
amandma SDS, torej je upoštevala to skrajšanje 
roka, kar se potem razume, da bo ministrstvo 
prisiljeno na nek način dvakrat odpirati Zakon o 
varstvu okolja, prvič, lotiti se problematike 
odpadkov. Potem vzporedno bo verjetno tudi 
delalo na ostalih področjih, ampak kasneje se 
bomo lotili še drugih področij. V tem smislu sta 
koalicija in ministrstvo šla zelo naproti SDS, kar 
upam, da se ne bo tako zelo hitro pozabilo, ker 
pogosto tukaj slišimo, kako koalicija gre 
enostavno mimo in povozi vse, da nimamo ne 
občutka ne senzibilnosti za nič. Seveda imamo, 
ampak kot rečeno, potrebno je veliko strpnosti, 
veliko komunikacije in jaz verjamem, da vsi 
skupaj to zmoremo, če je le volja, če je le motiv. 
In me veseli, da je ekologija eno od tistih 
področij, kjer posamezne ideologije v veliki meri 
odpadejo. Kot sem že dejal, bomo to priporočilo 
SDS vsekakor upoštevali. Se mi zdi koristen in 
dobronameren korak, neko približevanje, ker 
imamo vsi v ospredju oziroma pred očmi naše 
okoljske težave. In to bi moralo biti vodilo tudi na 
številnih drugih področjih, ampak to je marsikdaj 
tudi stvar neke volje ali političnega preigravanja. 
Ljudje si marsikdaj mislijo marsikaj in zadevo 
vidijo zelo dramatično. Tudi mi marsikdaj 
pripomoremo k temu, da naredimo zadeve zelo 
dramatične, ampak to sodi k temu delu igre. 
Predvsem je pomembno, da tukaj iščemo 
rešitve, in jaz mislim, da imamo danes na mizi 
eno rešitev, ki je nujna, je urgentna. In računam 
tudi na konstruktivnost vseh, tudi v prihodnje. 
Tudi v tej hiši marsikdaj slišimo zelo veliko 
besed, tudi glede ekologije, ampak besede ne 
zadoščajo, potrebna so zelo konkretna dejanja. 
Pozdravljam vse te pobude in vse te korake, ki 
so bili v tem kratkem času na Ministrstvu za 
okolje in prostor pod vodstvom Jureta Lebna 
narejeni, ker se dejansko učinek na terenu že 

vidi in pozna. Računam, da bo tako tudi v 
prihodnje. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sprašujem, ali želi še kdo razpravljati o 
amandmajih in členu? Gospod Zvonko Černač 
se je prijavil.  
 Izvolite, imate besedo.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Jaz bi vseeno 

prosil, če bi le dobili odgovor na ta vprašanja, ki 
so bila izpostavljena. Jaz sem tudi omenil, če je 
ta 30-dnevni rok problematičen, da ga lahko v 
postopku tudi nadomestimo, ampak nek rok 
mora v zakonu biti. In druga zadeva, mogoče 
javno pojasnilo, ker plenarno zasedanje vseeno 
posluša in spremlja več ljudi kot seje odborov – 
kam bodo ti odpadki šli? Kam bo šlo preko 10 
tisoč ton odpadne embalaže in sveč? Ali to 
danes vemo? Ali tega danes ne vemo? Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, želite besedo?  
 Izvolite.  
 
JURE LEBEN: Hvala za komentarje.  

 Malo bom sistemsko stvari orisal, ker 
niso tako enostavne, dotaknil se bom tudi teh 30 
dni, ker smo sedajle tudi neke vsebine slišali. 
Najprej zadnje, kam bodo odpadki šli. Jaz vas 
lahko obvestim, da sem ravno sedajle, med sejo 
podpisal 28. pogodbo. Še prihajajo v hišo, vsi ti 
odpadki gredo naprej po normalnih tokovih, kot 
so šli do sedaj. Nobenih novih stvari, ne 
odkrivamo nobenih novih odlagališč. Prišlo je 
pač do tega, da se nastale razmere malo 
izkorišča, dali smo nov denar in kar naenkrat so 
se spet odpadkovna vrata odprla. Ni nekih novih 
odlagališč, družbe delajo svoje, odvaža se, 
sama uredba, ki smo jo na vladi sprejeli pod 
urgentno okoli en mesec nazaj, je svoje cilje 
dosegla; in spet zato, ker smo zagotovili nek 
dodaten denar ob tem, kar bi se že moralo 
izvajati. Zaznal sem vprašanje glede tožb, kaj se 
lahko zgodi. Malo bom povezal s tem, ko smo šli 
spreminjati okoljevarstvena dovoljenja, so se 
ena podjetja pritožila, druga ne. Nekatera 
razumejo, da morajo stvari delati, nekatera pač 
preizkušajo te pravne manevre. Isto pričakujem 
tukaj. Ampak ravno zato, ker sem prepričan, da 
bi že sam sistem moral svoje cilje dosegati, 
moramo na ministrstvu tudi po sprejetju zakona 
iti v to, da regresne zahtevke izpeljemo v 
največji možni meri. Tukaj bomo naredili vse, z 
jasnimi obrazložitvami, tudi po pritožbah na 
okoljevarstveno dovoljenje, kako je potem tudi 
sodišče naprej odločilo glede količin. Mislim, da 
možnosti imamo, tudi zato, ker že razmišljamo 
naprej, tudi zato, ker mislim, da podjetja 
razumejo, da je treba red vzpostaviti. S 1. 
junijem naslednje leto znižujemo iz 15 ton na nič 
količino odpadkov.  



                                                                                                                          

  185  

 Vse to bo pomagalo tudi podjetjem 
razumeti, da morajo zdaj svoje oddelati; hkrati 
pa imamo že pripravljene vsebine za prvo rundo 
ZVO, kot smo se tudi na odboru pogovorili. 
Računam, da bi tudi v prvi polovici naslednjega 
leta imeli te vsebine pripravljene. Zdaj pa še 
malo glede teh 30 dni v amandmaju. Jaz vas 
slišim, mi smo z ekipo to preigrali – stvar bi pila 
vodo, bi pa morali malo spremeniti. Ker gre za 
velike količine, ker gre za veliko denarja, bo 
objavljen evropski razpis. Tudi včeraj smo se 
med poslanskimi vprašanji pogovarjali, poznamo 
naš nacionalni šport pritoževanja na javne 
razpise. Tukaj je edina rešitev, da se strinjajmo, 
da ko izberemo osebo za odvoz, da ji damo rok 
30 dni, da se to odpelje, ampak potem preostali 
del ostanka, od prejema pisnega obvestila 
inšpekcije naprej, pa ne, ker potem to striže že s 
samimi členi. Inšpekcija bo dala obvestilo, mi 
razpisa še ne bomo speljali in potem lahko cela 
stvar pade. Vas pa slišim z idejami in mislim, da 
bi se bilo smiselno pogovoriti, ko je izbrana 
oseba, se jim da 30-dnevni rok, da se to odpelje. 
Mislim, da na tak način še pohitrimo postopek in 
da bi lahko nekje tukaj našli kompromis, seveda 
v ravnovesju, da bi bil ta zakon še v širšem 
kontekstu sprejet. Mislim, da sem se glavnih 
stvari dotaknil. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Besedo ponovno želi gospod Zvonko 
Černač. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem še enkrat. 
 Mislim, da je prav, da rok v zakonu je. 
In mislim, da vsi tudi razumemo, da je minister 
ujet v tako regulativo, kot jo pač imamo, in da 
izven te regulative ne more. Ampak če bo temu 
tako, da bo nekako to sprejeto, potem velja, kar 
se naše poslanske skupine tiče, da bomo ta 
zakon v končnem branju tudi podprli, ker mislim, 
da rok v zakonu mora biti. Me pa žalosti, da 
včeraj nismo s strani predsednika Vlade, se 
pravi prvega ministra, slišali neke bolj odločne 
besede, da bo temu sistemu na področju revizije 
javnih naročil, ki ni ustrezen, narejen konec. Ker 
vidite, da pri vsaki zadevi, ki se jo lotevamo, pri 
vsakem zakonu, ki ga sprejemamo, tudi pri 
takem zakonu, ko gre za nujne, interventne 
ukrepe, trčimo ob neustreznost revizijskega 
postopka. Neustreznost v tem smislu, da je ta 
revizija, ki naj bi zagotavljala večjo gospodarnost 
pri javnih naročilih, postala nasprotje temu. In 
preko črkobralstva in pikolovstva onemogoča 
gospodarnejšo izbiro pri javnih naročilih in 
marsikaterega naročnika, ki sledi temeljnim 
načelom javnega naročanja, derogira z njihovimi 
odločitvami. To pa me žalosti in mislim, da bodo 
največjo težavo pri izvajanju politik na 
posameznih področjih imeli ravno ministri te 
vlade, ker se premier očitno ne zaveda, da je 
tukaj problem. Jaz upam, da bo jutri potrjena 

utemeljenost razprave o odgovoru predsednika 
Vlade glede tega vprašanja, ki sem ga 
naslavljal, ki se ne veže samo na en revizijski 
postopek, ampak se veže na celotno področje. 
Če vlada tega ne bo spremenila, potem mislim, 
da je Državni zbor tisti, ki mora prevzeti 
samostojno zakonodajno iniciativo in spremeniti 
neustrezen način na področju revizije javnega 
naročanja, ki onemogoča normalno izpeljavo 
postopkov na eni strani in na drugi strani ne 
omogoča boljše, preglednejše in gospodarnejše 
izbire izvajalcev. Kar se pa zakona tiče, če bo 
temu tako, kot je povedal minister, in bo ta 
amandma potem podprt s to redakcijsko 
spremembo, ki jo bomo pripravili, potem bo 
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke ta zakon tudi podprla. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi morda še kdo razpravljati? Če ne, 
zaključujem razpravo.  
 O amandmajih bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 
19. decembra, v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O GOSPODINJSKEM 
DODATKU.  

 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 enajstih poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožefom Horvatom zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja 
gospe Ivi Dimic.  
 Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani!  

 V zadnjih mesecih se odpravljajo 
številne neenakosti in krivice, ki so posledica 
dela preteklih vlad. Želimo vsi skupaj poskrbeti 
za najbolj ranljive, socialno ogrožene ljudi, hkrati 
pa pozabljamo na vseh 56 tisoč žensk, ki živijo 
pod pragom revščine in ne prejemajo niti 500 
evrov pokojnine. Leta 2011 je takratni minister 
Ivan Svetlik s spremembo Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev posegel na področje 
najbolj ranljivih v naši družbi, kot so ženske, ki 
so zaradi prejšnjega sistema, ki jim ni omogočal 
pokojninskega zavarovanja in so ostale doma na 
kmetiji ali pa skrbele za gospodinjstvo in otroke, 
ostale brez dostojnega plačila. Do leta 2011 je 
država Slovenija starejšim od 65 let priznavala 
tako imenovano državno pokojnino, s katero se 
je omogočalo osnovno preživetje 
posameznikom. Leta 2012 je bila državna 
pokojnina ukinjena. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije je v Sloveniji 1. 1. 
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2018 živelo 217 tisoč 960 žensk, starih 65 in več 
let. Pokojnino v Sloveniji po podatkih ZPIZ 
prejema 200 tisoč 467 žensk, od tega 65 tisoč 
579 žensk manj kot 500 evrov. V Novi Sloveniji 
želimo z zakonom o gospodinjskem dodatku 
izboljšati položaj žensk, starejših od 65 let, da bi 
jim mesečno dodelili 100 evrov dodatka za delo, 
ki so ga opravile, ne da bi bilo to delo kadarkoli 
in kjerkoli ovrednoteno. Če bi gospodinjski 
dodatek prejele vse ženske, ki prejemajo 
pokojnino do 500 evrov, in sicer v višini 100 
evrov mesečno, pomeni, da bi bilo treba v 
državnem proračunu oziroma pokojninski 
blagajni zagotoviti 6 milijonov 557 tisoč 900 
evrov. Ocenjuje se, da je v Sloveniji 83 tisoč 72 
žensk, ki so stare 65 let in več, s pokojnino 
oziroma drugimi prihodki iz javnih sredstev, 
nižjimi od 500 evrov; zato bi bilo treba zanje 
zagotoviti za uveljavljanje pravice do 
gospodinjskega dodatka 8 milijonov 307 tisoč 
200 evrov mesečno.  
 Še vedno obstajajo razlike med 
moškimi in ženskami glede plačanega in 
neplačanega dela. Razlike so seveda v škodo 
žensk, kar se kaže v njihovi preobremenjenosti 
in neenakopravnem položaju. Z uvedbo 
gospodinjskega dodatka bi pomembno omilili 
revščino med starejšimi ženskami, ki bivajo 
same oziroma imajo tudi zelo nizke prihodke. S 
priznanjem gospodinjskega dela, ki so ga 
opravljale vse življenje, bi jim na mogoč in 
enostaven način to tudi deloma priznali. S tem bi 
odpadel del financiranja nevladnih organizacij, 
katerih obseg in delovanje se neupravičeno širi 
ravno zaradi tega, ker zadeva ni sistemsko 
rešena. Ko bodo finančne zmožnosti države 
dopuščale, pa bi gospodinjski dodatek uvedli kot 
univerzalni gospodinjski dodatek. Še enkrat 
želim poudariti, v zadnjih mesecih odpravljamo 
številne neenakosti in krivice. Z gospodinjskim 
dodatkom bi pomagali in rešili zelo socialno 
ogroženo skupino žensk, za katere tudi Inštitut 
za socialno delo in varstvo opozarja, da živijo v 
Sloveniji pod pragom revščine in so najbolj 
ogrožena skupina v naši državi. S podporo 
našemu predlogu zakona bi jim lahko vsaj delno 
pomagali v njihovih osebnih stiskah. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti gospe Bredi Božnik. 
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in 
ostali gostje, lepo pozdravljeni! 
 S Predlogom zakona o gospodinjskem 
dodatku, ki ga je v obravnavo vložila skupina 
poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom 
Horvatom, se predlaga uvedba gospodinjskega 
dodatka, ki naj bi omilil revščino med starejšimi 
ženskami, ki bivajo same in so stare 65 let in več 

ter prejemajo pokojnino do 500 evrov oziroma 
če druga sredstva iz državnega proračuna 
oziroma javnih sredstev ne presegajo te višine. 
Namen tega zakona je po predlogu 
predlagateljev tudi ovrednotiti gospodinjsko delo 
žensk, ki ni nikjer upoštevano kot delo. Mnenje 
Vlade Republike Slovenije je, da Predlog zakona 
o gospodinjskem dodatku ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo, in sicer iz naslednjih 
razlogov. V Sloveniji imamo vzpostavljen sistem 
socialnega varstva, ki je namenjen socialno 
ogroženim osebam in se financira iz državnega 
proračuna, ter sistem obveznega socialnega 
zavarovanja, ki praviloma zagotavlja pravice ob 
nastopu zavarovalnega primera glede na 
vplačane prispevke. Država zagotavlja socialno 
varnost osebam, torej tudi ženskam, starejšim 
od 65 let, ki si same materialne varnosti ne 
morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne 
morejo vplivati v okviru socialnovarstvenih 
prejemkov, in sicer z denarno socialno pomočjo 
in njeno posebno obliko, to je izredno denarno 
socialno pomočjo, ter varstvenim dodatkom. Gre 
za instituta, ki sta namenjena socialno 
ogroženim osebam, pogoje za pridobitev teh 
pravic pa ureja Zakon o socialno varstvenih 
prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev.  
 Oseba, ki je vključena v obvezno 
pokojninsko zavarovanje, pridobi pravico do 
pokojnine glede na vplačane prispevke. Ženske 
imajo v okviru pokojninskega sistema priznane 
še določene ugodnosti zaradi skrbi za otroke ter 
večje angažiranosti pri neformalnem delu, in 
sicer imajo možnost zniževanja starosti pri 
starostnem upokojevanju ter višje odmerne 
odstotke v primerjavi z moškimi zavarovanci. Če 
je oseba upravičena do pokojnine v nizkem 
znesku in je socialno ogrožena, je ob 
izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev 
upravičena do denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka v sistemu socialnega 
varstva. Meja za pridobitev denarne socialne 
pomoči za samsko osebo trenutno znaša 392,75 
evra, za varstveni dodatek pa 577,34 evra. 
Vlada nadalje pojasnjuje, da so predvideni tudi 
ukrepi v prihodnosti, v nadalje so predvideni tudi 
ukrepi za izboljšanje socialnega položaja 
upokojencev. Socialni položaj upokojencev se 
bo v prihodnje izboljševal z rednimi uskladitvami, 
skladno s sistemskim zakonom; ter izrednimi 
uskladitvami, skladno s finančnimi zmožnostmi 
države. Za posameznike, ki se bodo šele 
upokojevali, pa se bo socialni položaj pri 
prihodnjih spremembah reševal skozi dvig 
odmere odstotka, torej odmernega odstotka za 
odmero vseh vrst pokojnin.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, mnenje Vlade Republike Slovenije je, 
da Predlog zakona o gospodinjskem dodatku ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo, zato predlaga, 
da se ta predlog zavrne. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Besedo ima Poslanska skupina Stranka 
modernega centra, v njenem imenu gospa Janja 
Sluga. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Podobe staranja žal 

ne kažejo vedno srečnih zgodb in zadovoljnih 
posameznic ter posameznikov, ki vstopajo v 
jesen življenja. Le-ta bi morala biti varna, 
brezskrbna in kar se da zdrava. To si verjetno 
vsi želimo. Zato govorjenje o staranju nikakor ni 
odveč, še posebej če se zazremo v statistične 
podatke, ki so dejansko zgovorni sami po sebi. 
Starejši so glede na kazalnike življenjske ravni v 
slabšem položaju kot aktivna populacija. 
Indikatorji revščine in socialne izključenosti so 
pri njih najvišji, še posebej pri starejših samskih 
ženskah, ki jih današnji zakon naslavlja. In to 
kljub temu, da so se v zadnjih letih negativni 
trendi pri splošni stopnji revščine že začeli 
zaustavljati. A današnja rešitev, ki jo 
predlagatelji poimenujejo kot gospodinjski 
dodatek, odpira še drugo pomembno vprašanje, 
to je vprašanje delitve neformalnega dela med 
obema spoloma. Dejstvo je, da je v Sloveniji 
neplačano gospodinjsko in skrbstveno delo 
feminizirano. Ženske prevzemamo večino skrbi 
za otroke in druge odvisne člane ter tudi večino 
gospodinjskega dela. Dodaten problem 
neenakomerne delitve dela pa predstavlja 
starajoča se družba, ki to skrb večinoma nalaga 
prav na ramena žensk. Stališča o tem, ali je to 
prav ali ne, so različna in z njimi ne želimo 
polemizirati; vsaj je ne tem mestu. A prav je, da 
se zavedamo, da če želimo poskrbeti za ostarele 
člane naše družbe, moramo nujno razmišljati o 
gospodinjskem delu kot o dolžnosti vsakega od 
nas, ne glede na spol. Mogoče je napočil čas 
tudi za te spremembe, drugače bo še vedno več 
žensk kot moških še naprej v svet zrlo skozi 
kuhinjsko okno. Današnji ukrep, s katerim želi 
predlagatelj institucionalizirati gospodinjski 
dodatek, naslavlja še posebej deprivilegirano 
skupino starejših samskih žensk, ki nedvomno 
potrebuje posluh oblasti. A je treba ta ukrep 
nasloviti tudi nekoliko širše, z vidika razmerij do 
celotnega sistema socialnega varstva. Ta 
namreč z vso skrbnostjo socialno ogroženim 
njihovo socialno varnost zagotavlja z denarno 
socialno pomočjo, z izredno denarno socialno 
pomočjo in z varstvenim dodatkom. Število 
prejemnikov slednjega se povečuje. V mesecu 
avgustu ga je prejemalo že več kot 18 tisoč 300 
starejših od 63 oziroma 65 let. Ta porast je tudi 
posledica nedavne spremembe zakona, ki je 
ukinil zaznambe na nepremičninah. Namen 
ukrepa je bil izboljšati položaj starejših, še 
posebej tistih z enočlanskimi gospodinjstvi, kjer 
je stopnja tveganja revščine največja. 
 Ukrep se kaže kot pozitiven in upamo, 
da se bo v prihodnjih letih vsaj delno odrazil tudi 
v upadu stopnje tveganja revščine ravno med 
starejšimi. Zdi se, da se gospodinjski dodatek 

sicer v obliki novega zakona v obstoječ sistem 
socialnega varstva ne vgrajuje dovolj 
premišljeno. V popolni neodvisnosti od že 
obstoječih institutov in mestoma celo odpira 
vprašanje neenakega obravnavanja. Po našem 
mnenju je odprta še dilema, ali lahko pravica do 
gospodinjskega dodatka izhaja iz predhodnega 
zavarovanja. Ocenjujemo, da gre za pravico 
socialnovarstvene narave, zato se Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne zdi 
najbolj primeren nosilec te pravice. Želimo si, da 
retorika ob današnji razpravi ne bo pretirana. V 
Poslanski skupini Stranke modernega centra 
menimo, da je treba za preprečevanje revščine v 
starosti oblikovati predvsem take socialne 
politike, ki spodbujajo ženske k izobraževanju in 
zaposlovanju, ki omogočajo varne in kakovostne 
storitve na področju skrbi za otroke in stare ter 
tako ženske razbremenijo neplačanega 
skrbstvenega dela. Na tem področju ne smemo 
zaspati, zato bomo budno spremljali vse 
aktualne, še posebej nadaljnje ukrepe, ki bodo 
temu sledili.  
 Današnji predlog pa teh vidikov po 
našem mnenju zadostno ne naslavlja, zato naše 
podpore v tem trenutku nima. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil Boštjan Koražija.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala za besedo, predsedujoči. Še enkrat lep 
pozdrav vsem, tudi vsem prisotnim na balkonu! 
 Predlog zakona o gospodinjskem 
dodatku naslavlja pereč problem, o katerem je v 
zadnjih letih veliko govora. Gre za priznanje 
skrbstvenega oziroma reproduktivnega dela, ki 
je najpogosteje razlog za revščino žensk v 
starosti, saj vpliva na njihove zaposlitvene 
kariere. Čeprav ta predlog naslavlja aktualen 
problem, je ponujena rešitev v obliki Predloga 
zakona o gospodinjskem dodatku neustrezna z 
več vidikov. Kategorija starejših žensk je med 
najbolj ranljivimi skupinami, izpostavljena višjim 
tveganjem za revščino in socialno izključenost. 
Podatki za Slovenijo kažejo, da je stopnja 
tveganja za revščino za ženske v vseh 
starostnih obdobjih višja kot tista pri moških. 
Razkorak s starostjo še narašča, sploh pa se 
razlike pokažejo po 60. letu starosti. To je 
povezano s pokojninami in ženskimi delovnimi 
zgodovinami, vključenosti v plačano delo. Zaradi 
plačne vrzeli v aktivni delovni dobi ženske po 
prenehanju dela prejemajo nižje pokojnine. V 
Evropski uniji lahko razlike v pokojninah med 
moškimi in ženskami segajo tudi do 45 %. 
Slovenska pokojninska vrzel med spoloma je v 
letu 2012 znašala 24 %. Za Slovenijo tudi velja, 
da je pokojninska vrzel med spoloma večja kot v 
večini držav Evropske unije. V večini 
vzhodnoevropskih držav je odstotek pokojninske 
vrzeli nižji od 16 %. Na socialni položaj v starosti 
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vplivajo izobrazba, zaposlitev in usklajevanje 
delovnega in zasebnega življenja, kamor 
štejemo predvsem distribucijo skrbstvenega 
oziroma reproduktivnega dela v zasebnosti. 
Kljub višji izobrazbi žensk je stopnja 
zaposlenosti žensk nižja. Ženske pa 
prevladujejo v slabše plačanih poklicnih 
skupinah. Pomembno je, kako se te prečnice v 
življenju ženske prepletajo.  
 Naj se vrnem na predlog zakona, za 
katerega Levica meni, da je neustrezen z več 
gledišč. Prvič, naziv dodatka »gospodinjski 
dodatek« ni primeren. Žensk po 65. letu z 
najnižjimi prejemki ni ustrezno zreducirati na 
kategorijo dodatka, ki izvira iz spolne neenakosti 
in na neenaki delitvi dela med spoloma. 
Utemeljitev predloga je nazadnjaška, se 
uporablja argument domestifikacije žensk in 
spolno pristranske delitve dela ter spolno sklepa, 
namreč gospodinjo lahko tudi moški. Predlog 
spregleda vse tiste moške, ki so ravno tako 
prekinjali svojo zaposlitveno kariero, da so 
negovali svojca ali gospodinjili. Ženske in moški, 
ki nimajo polne delovne dobe, izpadejo iz 
minimuma 500 evrov mesečne pokojnine, 2. 
člen. Problematična je tudi starostna meja 65 let, 
spet se nanaša na 2. člen, ker se ženske, prav 
tako tudi moški, lahko upokojujejo pred to 
starostno mejo. Pogoj najmanj 30 let stalnega 
bivanja v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na 4. 
člen, je nacionalističen, saj ima intenco 
preprečiti, da bi pravico do socialnega dodatka 
dobile tudi druge ženske izven ozko zamejenih 
pogojev, na primer migrantke, in popolnoma 
spregleda, da so ljudje in sodobne družbe 
mobilni in da bo mobilnost v prihodnje še 
naraščala.  
 V utemeljitvi se navaja, da bi z uvedbo 
gospodinjskega dodatka odpadel del 
financiranja NVO, katerih obseg in delovanje se 
neupravičeno širi ravno zaradi tega, ker zadeva 
ni sistemsko rešena. Ta razlaga je vidno 
usmerjena proti nevladnemu sektorju in zanika 
njegov vitalni pomen za funkcionalnost 
demokracije. Nejasna je tudi namera, da bi ob 
dopustni finančni zmožnosti države gospodinjski 
dodatek razširili in uvedli tudi univerzalni 
gospodinjski dodatek. V Levici ugotavljamo, da 
predlog naslavlja problem, ki je akuten in se ga 
je treba lotiti. Podpiramo pobudo odpiranja 
vprašanja revščine starejše generacije, zlasti 
žensk, ter revščine upokojencev in upokojenk. 
Vendar menimo, da bi to področje moralo biti 
urejeno sistematično kot univerzalna shema, ki 
zajema celotno ranljivo populacijo brez 
diskriminatornih ločnic. Upravičenost pa je 
odvisna od socialnega položaja posameznikov 
in posameznic. Revščina v starosti je posledica 
celotnega življenjskega poteka in je akumulacija 
neenakosti skozi vse življenje. Stopnja tveganja 
revščine je bila leta 2017 za ženske nad 60 let 
19,5-odstotna, za moške pa 11,8-odstotna. V 
Sloveniji se s problemom visoke stopnje 
tveganja revščine pri starejših ženskah 
neuspešno spopadamo, ker ne uveljavljamo 

ukrepov za zmanjševanje stopnje revščine 
prebivalstva in zmanjševanja neenakosti med 
moškimi in ženskami. Problem je treba nasloviti 
z vidika družbene pravičnosti in enakosti. Z 
obnovo kapitalizma je prihajalo v državah 
nekdanjega socializma do retradicionalizacije 
družbe in ponovne patriarhizacije, ki vodi v 
večanje neenakosti med spoloma, zlasti v škodo 
žensk. S krhanjem socialne države naraščajo 
bremena, ki jih v gospodinjstvu in v skrbstvenem 
oziroma reproduktivnem delu nosijo zlasti 
ženske. Na področju reševanja družbene 
problematike revščine se v Levici zavzemamo 
za pravično socialno, skrbstveno in pokojninsko 
politiko, predvsem v razmerju statistično 
najrevnejše nacionalne populacije žensk po 65. 
letu starosti. V Levici opozarjamo na pomen 
celovitega reševanja te problematike in 
neuspešnosti parcialnih ukrepov. Ukrep bi moral 
biti bolj univerzalen in vključujoč. Problematično 
je uvajati dodatke, ki temeljijo na spolno 
specifičnih ideologijah in vztrajajo na spolni 
delitvi dela.  
 Glede na vse navedeno v Levici 
predloga zakona v taki obliki ne moremo 
podpreti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov bo 
predstavila Ljudmila Novak.  
 Izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod podpredsednik, državna sekretarka, 
kolegice in kolegi, vsi navzoči, prav lepo 
pozdravljeni! 
 Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije ženske še vedno v večji 
meri opravimo neplačano skrbstveno in 
gospodinjsko delo, kar še vedno kaže na 
neenakomerno porazdelitev dela med 
partnerjema. Ženske tako še vedno več časa 
namenimo skrbi za gospodinjstvo, otroke, 
starejše osebe ter druge pomoči potrebne 
družinske člane in članice. Zaposlene ženske 
porabimo za gospodinjska in skrbstvena dela 
povprečno 42 ur na teden, torej še en delavnik, 
moški pa povprečno 28 ur, seveda pohvaljeni vsi 
tisti, ki si doma enakomerno porazdelijo 
gospodinjska dela, ampak statistike pač tako 
kažejo. To delo ni nikjer upoštevano, kar ni 
pravično. Položaj žensk se v socialnem smislu 
še poslabša po dopolnjenem 65. letu, predvsem 
tistih žensk, ki živijo same. Po podatkih Sursa 1. 
1. 2018 so bile ženske, ki so živele same, stare 
povprečno 65 let. Namen zakona, ki smo ga 
pripravili v Novi Sloveniji, je ovrednotiti 
gospodinjsko delo žensk, ki ni sicer nikjer 
upoštevano kot delo. Omenjeno krivico bi 
odpravili z uvedbo tako imenovanega 
gospodinjskega dodatka. Na ta način bi omilili 
revščino žensk v starosti, saj statistike kažejo, 
da je največ revnih oseb prav žensk nad 65. 
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letom starosti, samskih oziroma vdov in tistih, ki 
živijo same. Zakon o gospodinjskem dodatku kot 
prvi tovrstni zakon v Sloveniji obravnava in ureja 
pravice za ženske, ki so stare 65 let in več ter 
prejemajo pokojnino do 500 evrov. Tiste ženske, 
ki niso prejemnice pokojnine, pa lahko 
gospodinjski dodatek prejmejo, če druga 
sredstva iz državnega proračuna oziroma javnih 
sredstev ne presegajo že omenjene višine. V 
Novi Sloveniji želimo z uvedbo gospodinjskega 
dodatka v višini 100 evrov olajšati položaj žensk, 
starejših od 65 let, ki prejemajo pokojnino ali 
druga sredstva iz javnih blagajn, nižja od 500 
evrov; in tako zmanjšati revščino in negotov 
položaj žensk v starosti. Krščanski demokrati bi 
si sicer želeli, da bi gospodinjski dodatek dobile 
vse ženske nad 65 let za opravljeno dodatno 
delo, da bi ta postal univerzalen; vendar bo to 
mogoče, ko bodo finančne zmožnosti to tudi 
omogočale.  
 Spoštovani poslanci in spoštovane 
poslanke! V Novi Sloveniji pričakujemo, da boste 
zakon podprli vsi socialno čuteči poslanci, še 
posebej pa tisti, ki cenimo delo naših mam in 
babic.  
 
 PODPREDSEDNIK BRANKO 
SIMONOVIČ: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavil Vojko Starović.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala, 

predsedujoči. Spoštovani! 
 Gospodarska kriza je prinesla znaten 
porast števila skupin državljank in državljanov, ki 
živijo na robu in pod robom revščine. Njene 
posledice še vedno močno vplivajo na možnost 
dostojnega življenja predvsem tistih, ki so jih 
prizadeli varčevalni ukrepi. Ti ukrepi so in še 
imajo močan negativen vpliv na socialno stanje 
posameznikov, družin in skupnosti. Na socialni 
položaj ljudi vplivajo še mnoge druge različne 
družbene okoliščine, gospodarske razmere, 
razmere na trgu dela, dostopnost zaposlitev, 
dostopnost izobraževanja, dostopnost različnih 
javnih zdravstvenih in socialnih storitev, višina 
dohodkov in podobno. Vse te različne okoliščine 
pa zahtevajo usklajene ustrezne ukrepe, ki so 
kompleksni, ki se potem pretvorijo v ustrezne 
spremembe zakonodaje, na katere se potem 
vežejo različne pravice državljanov, s katerimi 
pomagamo v njihovem socialnem položaju. 
Ukrepi in posledično zakonodajne spremembe 
na področju družinske politike – to področje pa 
je zelo občutljivo – pa morajo biti še posebej 
premišljeni in dolgoročno naravnani. Predlagani 
Zakon o gospodinjskem dodatku pa naslavlja in 
ureja zadeve parcialno. Ureja pravice za ženske, 
ki so stare 65 let in več ter njihova pokojnina ali 
pa njihovi drugi dodatki iz javnih sredstev ne 
presegajo zneska 500 evrov. 
 Predlagatelj na ta način zasleduje 
izboljšanje socialno-ekonomskega položaja 
žensk, vendar v Poslanski skupini Alenke 
Bratušek menimo, da je namen, ki ga je izrazil 

predlagatelj, plemenit, in tudi sami si to želimo. 
Menim, da prav nihče, ki danes sedi v tej 
dvorani, ciljem predlaganih sprememb ne 
nasprotuje, vendar pa slika ni tako enoznačna. 
Lepe in plemenite želje za neko skupino so eno, 
vendar pa je treba upoštevati tudi druge vidike. 
Recimo, ko je bilo poprej govora o neplačanem 
delu žensk, ta faktor je že nekje upoštevan, in 
sicer v veljavnem pokojninskem sistemu, in sicer 
preko višjega odmernega odstotka za izračun 
pokojnine žensk. S tem nočem dejati, da je to 
dovolj in da je to ustrezno, vendar obstajajo tudi 
druge rešitve. Osebam, tako ženskam kot 
moškim, starejšim od 65 let, ki si sami ne morejo 
zagotavljati materialne varnosti, se socialna 
varnost zagotavlja v okviru socialne varnosti 
prejemkov, z denarno socialno pomočjo, izredno 
socialno pomočjo ter varstvenim dodatkom v 
skladu z Zakonom o socialnovarstvenih 
prejemkih in Zakonom o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Prav tako se v Poslanski skupini 
SAB strinjamo z ugotovitvijo Vlade, da 
predlagani Zakon o gospodinjskem dodatku ne 
zagotavlja enake obravnave žensk in moških, 
zato menimo, da bi tovrstno pravico, pravico do 
gospodinjskega dodatka, morali uveljaviti na 
univerzalni ravni, ne glede na spol.  
 V Poslanski skupini Alenke Bratušek 
zaradi vsega naštetega zaključujemo, da 
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

Spoštovani poslanke in poslanci ter vsi ostali, 
lepo pozdravljeni! 
 Pred nami je zelo všečen Predlog 
zakona o gospodinjskem dodatku, ki bi po 
predlagateljevem mnenju omilil revščino 
starejših žensk, ki prejemajo pokojnino, nižjo od 
500 evrov, ali so prejemnice drugih sredstev iz 
državnega proračuna, ki ne presegajo tega 
zneska. Ne glede na to, da vedno več moških 
opravlja gospodinjska in skrbstvena dela je žal 
pri nas še vedno prisotna tradicionalna delitev 
teh del, ki govorijo v škodo ženskam, saj so te 
preobremenjene in neenakopravne. Ko smo že 
ravno pri neenakopravnosti, je potrebno najprej 
izpostaviti razlike med spoloma, ki jih ta predlog 
izničuje. 
 Zakaj je ta predlog diskriminatoren? 
Diskriminatoren je z več zornih kotov. Prvič je 
nepravičen do žensk, ki so v svoji aktivni delovni 
dobi bile zaposlene polno pokojninsko dobo in 
bile poleg tega še preostalih 16 ur na dan 
matere, žene, skrbnice drugih družinskih članov, 
dodatno delale na kmetiji. Obenem je 
diskriminatoren do moških, ki sicer v manjši 
opravljajo ta dela in so prav tako prejemniki 
dohodkov, nižjih od 500 evrov.  
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Strinjamo se, da je še posebno treba vzeti v ozir 
predvsem ruralno okolje, kjer po izsledkih, 
predstavljenih spomladi na mednarodni 
konferenci z naslovom: Podeželje, podeželske 
ženske in kmetice, kje smo? Tako pridemo do 
generalne ugotovitve, da nas v Sloveniji z vidika 
enakosti žensk in moških čaka še veliko dela na 
področju uravnotežene delitve skrbstvenega in 
gospodinjskega dela. 
Po podatkih, ki jih je pridobil Statistični urad 
Republike Slovenije, je kmečka ženska v 
Sloveniji stara 52 let in tedensko opravi 44 ur 
dela ter obenem poleg dela na kmetiji skrbi za 
vsa gospodinjska dela in pogosto tudi za ostale 
družinske člane, ki bivajo doma. Zaslužijo pa 15 
% manj kot moški, če primerjamo njihovo 
zaposlenost na mešanih kmetijah. Prav te 
ženske so izpostavljene bistveno večjemu 
tveganju za revščino, ki vodi v socialno 
izključenost, saj velikokrat nimajo sklenjenega 
ustreznega zavarovanja, ki bi jih ščitil pred tem. 
Prepričan sem, da ni nikogar v tej dvorani, ki bi 
oporekal temu, da ženske še vedno v večji meri 
opravljajo neplačano, skrbstveno in 
gospodinjsko delo. Neplačano delo žensk v 
državah OECD predstavlja med eno tretjino in 
eno polovico ovrednotene ekonomske 
dejavnosti, in to ob dejstvu, da so ženske za 
formalno delo še vedno slabše plačane kot 
moški. Ženske se zaradi preobremenjenosti v 
poklicnem in osebnem življenju srečujejo s 
stresom in z izgorelostjo in te ženske niso zgolj 
starejše od 65 let, temveč so zaposlene, 
samozaposlene, mame in tako dalje – da ne 
bom našteval vseh vlog, ki jih ženske opravljate.  
 Ko se pogovarjamo o gospodinjskem 
dodatku, ki bi pomenil odmero za vse delo, ki ga 
ženske in moški opravljajo doma za naše otroke, 
vnuke, ostarele starše – poleg vseh ostalih 
obveznosti z gospodinjstvom vred –, imejmo v 
mislih, da sledimo načelu enakosti in 
enakopravnosti. Če že, potem bi morali 
poskrbeti za univerzalni gospodinjski dodatek za 
oba spola, ki bi izhajal iz pravic socialnega 
varstva oziroma še bolj logično bi bilo, da izvira 
iz fonda družinske politike. Skrb za družino, 
otroke, partnerje, starše spada v domeno 
družinske politike. To menimo v Poslanski 
skupini Desus. Iz tega sledi, da o tej pravici 
nikakor ne more odločati Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, kot navaja 
predlagatelj. V tem predlogu gre namreč za 
izboljšanje socialnega položaja, tega pa v 
Sloveniji zagotavljamo iz drugega naslova in tudi 
ni predmet obdavčitve. 
 V Poslanski skupini Desus smo 
mnenja, da se tak dohodek ne bi smel šteti v 
obdavčljive prihodke. Predlagatelj pri 
zagotavljanju sredstev predvideva dodatnih 100 
milijonov evrov na letni ravni, ki naj bi jih pokrival 
državni proračun. Nadomestitev vira iz 
proračuna pa predlagatelj ne vidi, zato bi ta 
znesek potemtakem morali zagotoviti ravno tako 
iz proračuna. 

 Naslednje vprašanje, ki se nam odpira, 
je, kako bi izvedli ustrezne korekcije 
gospodinjskega dodatka, če se cenzus 
spremeni. A bo potem tako kot pri usklajevanju 
pokojnin: enkrat da, drugič ne. Vsekakor 
moramo nekaj narediti za izkoreninjenje revščine 
v Sloveniji, še posebej za starejše, vendar z 
zavedanjem, da to storimo za vse na enak in 
enakopraven in pravičen način.  
 Zaradi izpostavljenih dejstev tega 
predloga v Poslanski skupini Desus ne moremo 
podpreti. 
 
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. Lepo pozdravljeni vsi prisotni! 
 Danes obravnavamo Predlog zakona o 
gospodinjskem dodatku, ki ga je v zakonodajni 
postopek vložila Nova Slovenija. Cilj predlaganih 
sprememb je z uvedbo tako imenovanega 
gospodinjskega dodatka ovrednotiti 
gospodinjsko delo žensk in na ta način omiliti 
revščino med starejšimi ženskami. Dejstvo je, da 
so v Sloveniji zaradi demografskih sprememb in 
staranja prebivalstva revščini najbolj 
izpostavljeni prav starejši prebivalci in to zlasti 
tisti, ki živijo sami. Med njimi revščina še posebej 
ogroža starejše ženske, ki imajo večinoma tudi 
nižje pokojnine. Da bi se njihov gmotni položaj 
vsaj nekoliko izboljšal, imamo danes v obravnavi 
Predlog zakona o gospodinjskem dodatku, ki kot 
prvi tak zakon v Sloveniji obravnava in ureja 
pravice za ženske, ki so starejše od 65 let in 
prejemajo pokojnino oziroma drugi dohodek, 
nižji od 500 evrov. Podatki Statističnega urada 
Republike Slovenije kažejo, da je revščina žensk 
višja od revščine moških tako rekoč v vseh 
starostnih obdobjih, še zlasti pa se to potrjuje pri 
starejših od 60 let. K temu zagotovo veliko 
pripomore ogromno neplačanega dela, ki ga 
ženske opravijo skozi življenje, in s tem koristijo 
ne le svojim družinskim članom, otrokom in 
starejšim, ampak seveda tudi družbi kot celoti. 
Zato imajo ženske bolj razgibano zaposlitveno 
obdobje; več izhodov iz dela, da lahko skrbijo za 
družinske člane, porodniške, bolniške, dopuste 
za otroke. Ženske so torej tiste, ki v večji meri 
prevzemajo neplačane skrbstvene obveznosti v 
družini tako za otroke kot za ostarele. Velikokrat 
se zaradi tega odločajo tudi za prekinitev dela, 
skrajšani delovni čas in za manj odgovorna dela, 
kar se na to posledično kaže tudi v njihovi nižji 
pokojnini. Zato ni presenetljivo, da je v Sloveniji 
najvišja stopnja tveganja revščine prav pri 
starejših samskih ženskah. 
 S sprejetjem danes obravnavane 
zakonodaje z uvedbo gospodinjskega dodatka v 
višini 100 evrov vsem ženskam, ki so starejše od 
65 let in prejemajo pokojnino oziroma drug 



                                                                                                                          

  191  

dohodek, nižji od 500 evrov, izboljšali njihovih 
socialni in finančni položaj. Predlagana rešitev 
namreč priznava gospodinjska dela žensk, ki po 
do sedaj veljavnih predpisih niso ovrednotena, s 
čimer bi za razliko od dosedanjih rešitev 
sistemsko omilili revščino med upokojenkami, ki 
bivajo same. 
 Glede na navedeno bomo v Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke v prvi 
obravnavi Predlog zakona o gospodinjskem 
dodatku tudi podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavila Karla Urh. Izvolite.  
 
KARLA URH (PS LMŠ): Spoštovani vsi prisotni, 

lepo pozdravljeni! 
 Poslanska skupina Nova Slovenija je 
predlagala zakon, s katerim bi na novo parcialno 
posegli v socialne položaje starejših žensk. 
Predlagana je uvedba gospodinjskega dodatka, 
do katerega bi bile upravičene ženske v starosti 
več kot 65 let, ki imajo prejemke nižje od 500 
evrov. V Poslanski skupini Lista Marjana Šarca 
razumemo namene in cilje, ki jih zasleduje 
predlagatelj, ne razumemo pa na trenutke 
populističnega vlaganja predlogov zakonov z 
občutnimi vplivi na državni proračun. Predlog 
zakona, ki je pred nami, bi bilo treba konkretno 
predelati in dodelati, da bi bil sprejemljiv. 
Zagotovo ni pravično, da morajo nekateri 
posamezniki v naši družbi živeti s prihodki, ki ne 
omogočajo dostojnega preživetja. Kot družba 
moramo po svojih močeh poskrbeti za vsakogar, 
ki je potreben pomoči, vendar pa to ne pomeni, 
da lahko nepremišljeno vlagamo v predloge 
zakonov, ki niso dovolj dodelani in politično 
premišljeni, da bi prestali zakonodajno sito. Tudi 
v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca bi želeli 
poskrbeti za starejše ženske s pokojnino, nižjo 
od 500 evrov, vendar bi hkrati radi poskrbeli za 
vse otroke, katerih družine, kljub temu da sta 
oba starša zaposlena, ne zaslužijo zadosti, da bi 
otroci šli na morje ali pa se do 15. leta naučili 
smučati. Prav tako bi radi poskrbeli za študente, 
ki delajo ob študiju, zato da si slednjega sploh 
lahko omogočijo. Socialnih krivic in pomoči 
potrebnih je veliko. Realnost je druga, finančne 
zmožnosti pa na žalost zelo omejene. 
 Vsi ti predlogi, ki bi imeli izdatne 
finančne posledice za državni proračun, 
prihajajo s strani Poslanske skupine Nova 
Slovenija, ki venomer poudarja, kako bi znižala 
davke, s tem pa seveda prikrajšala državno 
blagajno za številne milijone; ravno za te 
milijone, ki jih s takšnimi prikladnimi predlogi 
ponujajo slovenski javnosti. To kaže na to, da 
omenjena poslanska skupina ni iskrena v 
svojem delovanju, saj se dobro zaveda, da bi v 
primeru sodelovanja v koaliciji težko 
implementirala tovrstne kontradiktorne rešitve. 
 Predlog zakona ima po našem mnenju 
nekaj pomanjkljivosti. V neenak položaj 

postavlja vrednotenje gospodinjskega dela na 
podlagi spola. Želimo si, da bi tovrstno socialni 
varstveni ukrepi zagotavljali lažji socialni položaj 
vsem upravičencem in jih ne razlikovali na 
podlagi osebnih okoliščin, kot je spol. Takšen 
gospodinjski dodatek bi lahko bil univerzalen, 
tako kot je to primeroma drugod po Evropski 
uniji. Višina dodatka bi lahko bila odvisna od več 
razredov osebnih prejemkov. Po trenutnem 
predlogu je namreč mogoče, da bi dve 
upokojenki, ki prejemata bistveno različen 
znesek pokojnine, seveda nižji od 500 evrov, 
prejeli obe enak znesek gospodinjskega 
dodatka, kar pa se nam ne zdi najustrezneje. 
Prav tako bi predlagatelj lahko kreiral svojstven 
postopek za pridobitev pravice do 
gospodinjskega dodatka, saj gre za transfer, 
namenjen socialno ogroženim. Tako pa imam 
občutek, da je bilo najlažje zapisati, da se za 
pridobitev pravice uporablja splošni upravni 
postopek. Ne zdi se nam pravilna tudi izbira 
pristojnega organa za pridobitev pravice, torej 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Bolj smiselno bi bilo, da so to centri 
za socialno delo. Osebam, ki so v težkem 
socialnem položaju, trenutno socialno varstvo 
zagotavljamo s prejemki na podlagi Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih in Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri tem 
imamo v mislih denarno socialno pomoč oziroma 
izredno denarno socialno pomoč ter varstveni 
dodatek. Zavedamo se, da ima tudi takšen 
sistem socialne varnosti pomanjkljivosti, ki bi jih 
bilo treba ustrezno nasloviti, vendar ne parcialno 
na podlagi všečnih zakonodajnih predlogov. 
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca Predloga zakona o gospodinjskem 
dodatku ne bomo podprli. Ta predlog zakona 
potrebuje sistemsko celovite rešitve, ki pa 
potrebujejo tudi podrobne verodostojne analize 
tveganj, pomanjkljivosti, prednosti in slabosti 
uvedbe tovrstnega dodatka in ne samo v gradivu 
omenjeni finančni znesek, ki pa potem ni nikjer 
dodatno argumentiran. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči. Spoštovana državna sekretarka, 
kolegice in kolegi! 
 Pred nami je predlog zakona, ki 
izpostavlja resnične, pomembne in pereče 
probleme. Gre za revščino med starejšimi 
ženskami, zlasti tistimi, ki na jesen življenja živijo 
same, v času delovne aktivnosti pa so namesto 
v zaposlitev pomemben del svoje energije in 
časa vložile v skrb za družino, gospodinjska 
opravila in drugo neplačano, a nujno potrebno 
delo, ki v naši družbi še vedno ni enakomerno 
porazdeljeno med oba spola. Tudi danes, 
čeprav je Slovenija ena izmed držav, kjer je 
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porazporeditev domačega dela med spoloma 
med najbolj enakomernimi na svetu, to delo 
večinoma opravljajo ženske. Za to delo žal ne 
dobijo nobenega priznanja, nobene olajšave, 
pogosto pa tudi nobene hvaležnosti, kaj šele 
upoštevanje tega pri njihovem poklicem delu. 
Vse to se odraža v dejstvu, da ženske opravijo 
več domačega dela in hišnih opravil od moških, 
da predvsem ženske koristijo bolniški dopust za 
nego bolnih otrok, da so ženske tiste, ki v večji 
meri žrtvujejo kariero in zaslužek za dobro svoje 
družine. Slovenski in mnogi drugi pokojninski 
sistemi so namreč naravnani tako, da v jeseni 
življenja prejemamo pokojnino glede na višino 
plačil, ki smo jih kot zaposleni vplačali v skupno 
malho. Dejstva, da mnogi iz takšnih in drugačnih 
razlogov niso bili ves čas zaposleni, tako 
oblikovani sistemi seveda ne priznavajo. 
Nezaposlenost tak sistem razume kot 
nekoristnost in ker ni vplačil, tudi pravice niso 
priznane. To je kruto pojasnilo posledic 
oblikovanja sistema, ki kot ednino koristno delo 
vidi zaposlitev v okviru delovnega razmerja. 
 Na tej točki torej trčita načelo 
zavarovanja, da bodo naše pokojnine visoke 
toliko, kolikor bomo zanje prispevali, in pa na 
drugi strani načelo pravičnosti, po katerem je 
vsakomur treba zagotoviti vsaj pokritje osnovnih 
potreb, ne glede na njegova vplačila. Gre torej 
za obrat v razmišljanju, ki ga Socialni demokrati 
pozdravljamo. Predlog namreč prinaša formalno 
priznanje, da ljudje opravljamo koristno in 
pomembno delo tudi izven delovnih razmerij in 
odnosov. Še pomembneje je spoznanje, da je to 
delo nepošteno razdeljeno med spola tako, da 
ženske prevzamejo večji del neplačanega dela, 
v zameno pa se jim znižajo tako vplačila za delo 
kot posledično tudi pokojnine. To je preprosto 
krivično in ni pošteno. Predlog priznava več 
pomembnih dejstev, na katere tudi Socialni 
demokrati v Sloveniji in tudi na tujem 
opozarjamo že zelo dolgo, da človeka ne 
moremo ceniti le po njegovem plačanem delu in 
da morajo predvsem ženske doma podpirati tri 
vogale, hkrati pa se na trgu dela od njih 
pričakuje enakovredno tekmovanje z moškimi. 
Zato je tista razprava, ki jo moramo podpreti, 
pravzaprav razprava enakosti moških in žensk 
ne le v pravnem položaju in enaki obravnavi, 
temveč tudi pri delitvi dela, predvsem 
domačega. Vendar se ta razprava ne more 
končati le pri rokohitrskem predlogu, da zelo 
ozko izbrani skupini žensk z nizkimi dohodki 
zaradi njihovih nizkih pokojnin priznamo 
poseben dodatek. Ne gre za to, da predlog ni 
smiseln, in vsekakor je prav, da se krivice 
začnemo popravljati pri tistih, katerih položaj je 
najtežji. Gre predvsem za to, da bi s takim 
rokohitrstvom hitro razsuli že tako razmajan 
pokojninski sistem, ki ga moramo predvsem 
utrditi, da bo lahko ljudem zagotavljal to, kar od 
njega pričakujemo. To pa je dostojne pokojnine 
za vse. 
 Spoštovane, spoštovani! Dobrih 8 
milijonov evrov, ki bi jih mesečno potrebovali, da 

bi pomagali samo prejemnicam najnižjih 
pokojnin iz predloga, bi letno pomenilo 100 
milijonov evrov, pa bi s tem delno pomagali le 
najšibkejšim, ob tem pa ne bi vedeli niti, ali 
razlogi za nižjo pokojnino pri posamezni 
prejemnici res izvirajo iz skrbi za družino. Zato v 
Poslanski skupini Socialnih demokratov ne 
bomo podprli predloga sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, pa ne 
zato, ker bi nasprotovali izboljšanju položaja 
prejemnic najnižjih pokojnin, in tudi ne zato, ker 
ne bi bili prepričani, da mora država z aktivnimi 
ukrepi blažiti posledice neenakomerne delitve 
dela, pri kateri krajši konec praviloma potegnejo 
ženske. Predlogu bomo nasprotovali predvsem 
zato, ker ne naslavlja vzrokov in ker težave ne 
odpravljajo celovito. Pozdravljamo pa začetek 
razprave, za katero upamo, da bo tako Vlado, 
kot predlagatelja, kot tudi druge poklicane 
spodbudilo, da pripravijo celovite rešitve, s 
katerimi bomo končno začeli blažiti krivične 
posledice nepravične delitve dela med moškimi 
in ženskami. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin.  
 Besedo ima Iva Dimic, predstavnik 
predlagatelja. 
 
IVA DIMIC (NSi): Hvala lepa, spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora. 
 Hvala lepa vsem poslanskim skupinam 
za stališča, pa vendarle nekaj nam je skupnega. 
Vsi se zavedamo in vemo, da so resnično 
težave v revščini predvsem na podeželju med 
samskimi ženskami. Zakaj pa je do tega prišlo, 
pa moram malo pokomentirati tudi vaša stališča. 
Skrbno sem jih poslušala, ker ne nazadnje to 
problematiko spremljam tukaj od leta 2011 in 
vem, kakšne so bile v preteklosti razprave. Zdi 
se mi, da smo kljub vsemu v teh šestih, sedmih 
letih mogoče naredili korak ali dva naprej, da se 
vendarle poskušate tudi ostali zavedati, da je 
bila v preteklosti na tem področju storjena krivica 
oziroma da takratna sprememba Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev le ni bila 
tako idealna, kot je bila predstavljena, in da je na 
te napake že leta 2013 opozoril Inštitut 
Republike Slovenije za socialno varstvo, da so 
bile spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev mogoče nekoliko nepremišljene, 
nedodelane, pa vendar so se uzakonile. 
 Zakaj smo dali 65 let in več? Predvsem 
zato, ker so te ženske še delovale in bile 
delovno aktivne v prejšnjem režimu, ko mogoče 
marsikateri ni bilo omogočeno, da bi se socialno 
in pokojninsko zavarovala in je enostavno 
ostajala doma in skrbela za družino, za otroke, 
za dom; skratka, za dom je skrbela. Seveda, če 
tebi neka država ali pa nek sistem ne omogoča, 
da bi se ti lahko socialno zavaroval, da bi potem 
dobival zasluženo pokojnino iz vplačil, se mi zdi, 
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da je potem tudi dolžnost države, da na nek 
način take krivice oziroma stanje odpravi.  
 Kar se tiče delitve. Vsi ste omenjali, da 
zakon ni primeren zato, ker enostavno naziv 
gospodinjskega dodatka ni primeren in izvira iz 
spolne neenakosti in delitve dela med spoloma. 
Še enkrat poudarjam, tako kot sem rekla, to 
izhaja še iz bivšega sistema. To niso ženske, 
stare 40 let, to so ženske, stare 65 ali več, ko 
nek sistem ni tega dovoljeval. In še nekaj, če 
naziv gospodinjski dodatek ni pravi, vsi smo zdaj 
že toliko časa poslanci in vemo, da se to 
enostavno z amandmajem da spremeniti, kajne, 
in se lahko zakon izboljša tudi z amandmaji. Če 
so v državnem proračunu prihodki višji od 
odhodkov in imamo nek presežek, se mi zdi, da 
je prav, da se potem odpravljajo vse 
nepravilnosti, ki so nastale zaradi slabe 
gospodarske slike, in zagotovo so te samske 
ženske nekje na podeželju – mogoče celo 
pozabljene – vendarle prišle na vrsto. Marsikaj je 
bilo slišati, da je namen našega zakona sicer 
plemenit in si marsikdo želi, da bi bil zakon 
sprejet. Glejte, saj v prvem branju je lahko zakon 
sprejet, potem ga pa koalicija lahko sama priredi 
– ne bi bilo prvič – bilo bi zelo dobro. V Novi 
Sloveniji ves čas ponujamo roko sodelovanja. Mi 
smo dali idejo, na vas pa je, da to idejo 
oblikujete, preoblikujete in jo tudi udejanjite. 
Mislim, da si vsi želimo, da bi bila zadeva 
udejanjena.  
 Kako se deli delo in enakost med 
spoloma? Želim si, da bi bilo tudi v prihodnje, na 
nas je, da bo ta enakost v prihodnje delovala. 
Kot ženska si želim, da bi bili enakovredni, 
enako plačani, imeli enake možnosti, enake 
možnosti za zaposlitev in bili enako 
obravnavani. Kot ženska lahko rečem, tudi 
danes, leta 2018, to ni tako Še vedno ni tako. Še 
vedno naše statistike kažejo, da smo ženske v 
podrejenem položaju. Ravno včeraj me je 
novinarska spraševala, zakaj ni več žensk v 
slovenski politiki. Ja, zakaj ni več žensk v 
slovenski politiki? Prvič zato, ker vsi govorijo, da 
je slovenska politika umazana, in ženske si 
sigurno ne želimo delovati v takem okolju. 
Drugič zato, ker so si mogoče tudi moški vzeli 
kakšen privilegij več in bi enostavno radi potisnili 
žensko tja, kjer so včasih bile, in so tako ženske, 
starejše od 65 let, v slabšem položaju. Vendar 
sodobne ženske tega ne dovolimo, zato se 
borimo in želimo, da bi bilo v slovenski politiki in 
v gospodarstvu na ključna mesta postavljenih 
vedno več žensk. Ženske razumemo, v čem je 
težava, in vemo, kako je treba nek družinski 
proračun tudi peljati, toda če nimaš ti osnovnih 
sredstev za delovanje – in te ženske, ki nimajo 
niti tistih 500 evrov, pa večina jih ima, veste, ne 
500 evrov, ampak tam od 147 do 257 evrov 
neke pokojnine, mogoče celo neke invalidnine 
po pokojnem možu, v največji meri so to kakšne 
invalidnine, ki jih še vedno nimamo urejenih 
tako, da bi bile evropsko primerljive –, se mi zdi, 
da enostavno ne moremo govoriti o neki 
enakosti med spoloma. Lahko je napisano na 

papirju in potem ko izpostavljate tukaj enakost 
med spoloma, se ženske počutimo še bolj šibke; 
sploh, če to govorite moški, ki ste na pozicijah, ki 
imate moč odločati v tej državi in v Državnem 
zboru. Ženske pa, tiste, ki dejansko nimajo niti 
teh 500 evrov državne pokojnine, nimajo te 
moči, da bi bile slišane. Lahko gredo na center 
za socialno delo in tam prosijo za denarno 
socialno pomoč ali varstveni dodatek, pa vem 
nekaj povem, tudi tam je žalostna slika po 
reorganizaciji centrov za socialno delo. Žal se 
moram tega dotakniti. Tudi tam je neka 
zmešnjava. Upam, da to veste tudi koalicijski 
poslanci. 
 Upam, da pošta, ki jo dobimo na maile, 
pride tudi to vas. Veste, kaj se je zgodilo zdajle 
pri odmeri državnih štipendij, pri odmeri otroških 
dodatkov za novo šolsko leto, da so določeni 
otroci izpadli, da odločbe niso prišle v času, in 
da so družine praktično že dva, tri mesece brez 
otroških dodatkov. Ravno včeraj sem dobila 
pošto očeta, ki ima sedem otrok in že tri mesece 
ne dobijo otroških dodatkov. In ko gre na 
pristojni center za socialno delo, mu rečejo, 
poslušajte, mi pa pri tem nismo več pristojni, 
obrnite se v sosednji kraj, zdaj vas oni vodijo. 
Kaj smo mi naredili z reorganizacijo centrov za 
socialno delo? Upam, da se vi, koalicijski 
poslanci, tega zavedate in da boste to poskušali 
v čim prejšnji meri odpraviti. 
 Govorili ste, da je to prevelik pritisk na 
pokojninski sistem, da bi bil ta dodatek, 
gospodinjski ali kakorkoli bi mu temu rekli – še 
enkrat poudarjam, tukaj se ga da z amandmaji 
popraviti, kakšen drug naziv, ki mogoče je bolj 
ustrezen –, da to ni vzdržno in da pokojninski 
sistem tega ne more, ker vendarle pokojninski 
sistem so zaslužene pokojnine, ki izhajajo iz 
vplačil. Lepo vas prosim, bodite resni! Vi, sem 
prepričana, veste, koliko je v tem pokojninskem 
sistemu nekih zaslužnih penzij, ki ne izhajajo iz 
vplačil. Leta 2012 smo želeli to očistiti s 
pokojninsko reformo, pa se to ni zgodilo. Še več, 
celo šlo je do Ustavnega sodišča in se je potem 
nazaj te zaslužene penzije – privilegirane, lahko 
rečem danes tukaj – vrnilo nazaj na prvo 
stopnjo. Zakaj je lahko privilegij v tej državi samo 
za nekatere, za tiste ženske, uboge, pa tega 
privilegija ne sme biti. In govorite, koliko bo to 
znašalo in kako bo to bremenilo državni 
proračun oziroma pokojninsko blagajno. Vse to 
obremeni, tudi nezaslužene penzije, ki jih še 
vedno nekdo in nekateri v tej državi dobivajo. 
Prepričana sem, da mora naše delovanje iti v 
smer, da smo v tej državi vsi enaki in vsi 
enakopravni in vsi enakovredni. Če lahko dobi 
nekdo na podlagi nekega preteklega dela, ki 
mogoče je bil za nekatere celo zelo pomemben 
za prejšnji sistem, in če lahko ta dobi 
privilegirano pokojnino, mislim, da zaradi dela, 
zaradi skrbi, ker ne nazadnje delo doma in skrb 
za gospodinjstvo je delo za dobro državljansko 
vzgojo, za vzgojo dobrih državljanov in delo in 
za dobro države. Se mi zdi, da si zaslužijo te 
ženske tudi neko priznanje. Višina 100 evrov ni 
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tako velika, če pa je velika … Omenjali ste, da 
mogoče ni pošteno, da bi lahko dve ženski z 
različnima penzijama, vdovskima ali pa s kakšno 
kmečko, različno višino dobili, in da ni pošteno, 
da dobita obe 100 evrov. Če dobi ena 220, ena 
pa 247, je zelo velika razlika – kaj ne? Mislim, da 
si obe zaslužita 100 evrov ali še kaj več, zato ker 
je treba razumeti, da velikokrat mogoče te 
ženske imajo neko manjšo njivico, fliko zemlje, 
kjer lahko neko hrano pridelajo, pa vendarle se 
jim nazadnje ta flika upošteva lahko tudi pri 
izračunu varstvenega dodatka ali denarne 
socialne pomoči, kar se mi ne zdi tudi 
nepošteno. Enostavno se mi zdi, da je prav, da 
mogoče tudi danes razpravljamo v smer, kaj je 
privilegij in kaj ni in kaj je nuja in kaj je naša 
dolžnost pri odpravi varčevalnih ukrepov, ali 
kakorkoli bi temu lahko rekla, ali pa odpravi 
nekih krivic. Želim si dobro razpravo, želim si 
pošteno razpravo, želim razpravo, ne nazadnje, 
tudi o delitvi dela v gospodinjstvu, čeprav sama 
s tem nimam težav. Pa vendarle mislim, da vsi, 
ki smo poklicani k temu, da radi delamo, mogoče 
celo izgorevamo za to, da bi nekomu nekaj 
dobrega naredili, pa naredimo skupaj nekaj 
dobrega pa pomagajmo tem samskim ženskam, 
da ne bojo samo statistika iz leta v leto, 
statistika, koliko jih imamo, in da ne bi čakali, da 
se bo ta statistika zaradi narave same 
zmanjševala. Naredimo nekaj, pa jim 
pomagajmo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Sledi splošna razprava poslank in 
poslancev o predlogu zakona.  
 Prvi ima besedo Jožef Horvat, pripravi 
naj se Blaž Pavlin. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani dami iz 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide, drage kolegice in kolegi!  
 Moram reči, da so me nekatera stališča 
poslanskih skupin pretresla. Pravite, cilji so 
dobri, ampak populistično in ne vem kako še. In 
seveda besede, ki so bile v tem mandatu 
največkrat izrečene: ni celovito, ni sistemsko, je 
pa parcialno. Gospe in gospodje, smo v 
Cankarjevem letu, bi vsaj pričakoval malo več 
bogastva, ki ga ponuja slovenski jezik. Kolegice 
in kolegi, ali se sramujete, ali se sramujemo 
naših mater, ki nas čakajo tukaj pred pragom 
Državnega zbora v visokih gumijastih škornjih, v 
sivozeleni ruti in morda s culo v roki – če sem 
malo cankarjanski. Kakšni izgovori, da to pač ni 
dober zakon! Kakšni izgovori, neverjetno! Imamo 
pred seboj 346 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom 
revščine, plus tisti, ki so socialno izključeni. To je 
več kot 17,3 % vsega slovenskega prebivalstva, 
našega prebivalstva, naših državljank in 
državljanov. 346 tisoč ljudi bo doživelo te 
božične in novoletne praznike – ampak kako? 
Na najbolj možen grenak način, ker prav ti 

prazniki, prav božični prazniki so tisti, ki ljudi v 
revščini še posebej spravljajo v obup in žalost in 
zavedanje, da ko pride revščina, gre 
dostojanstvo. 346 tisoč ljudi, to so uradne 
statistike, nima dostojanstva v tej državi! Seveda 
so naše rešitve parcialne! Seveda, ker govorimo 
o gospodinjskem dodatku, ker govorimo o 
ženskah, starejših od 65 let! Nismo si izmislili teh 
kriterijev. Prebiramo znanstvene članke. 
Poglejte, na spletni strani Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje je naslov Revščina starejših 
žensk v Sloveniji. Znanstveni, ne politični, 
znanstveni prispevki, opremljeni z mnogimi 
tabelami, statistikami, ki so zastrašujoče. Leta 
2015, slučajno sem odprl to stran in pogledam 
stopnjo tveganja revščine starejših glede na 
spol. Nočem vas spravljati v slabo voljo, ampak 
tisti, ki ste odpravili spol, ki ste ga ukinili, najbrž 
ne priznavate teh tabel, ampak v Sloveniji živijo 
moški in ženske, ženske in moški. Stopnja 
tveganja revščine 2015 je bila skupaj 17,2 %. 
Moških je bilo 10,2 %, žensk pa 22,2 %, več kot 
dvakrat več, zato smo se fokusirali tukaj na 
ženske. Danes zjutraj na MVK – kakšna radost 
je bila, da je minister predlagal žensko v 
nadzorni svet! Hvala bogu, pravim. Tukaj pa 
sedaj kar naenkrat gospodinjsko delo baje ni 
žensko ali kako že, ne vem, saj to je neverjetno. 
Ampak zaradi tega, ker sem sedaj povedal iz 
tega znanstvenega članka smo se pač – ja, 
parcialni smo bili – fokusirali na gospodinjski 
dodatek za ženske, ker so ženske v strukturi 
najbolj revnih pač prevladujoče. Ali je to 
razumljivo? Ali je treba kaj narisati? Tam smo 
slišali s strani LMŠ, da center – sedaj gospe ni 
tukaj –, da centri za socialno delo te zadeve 
urejajo. 
 Res je, kot je povedala kolegica Iva 
Dimic, grozljivke poslušam na terenu, kaj ste 
naredili z reorganizacijo centrov za socialno 
delo! Demontirali ste ta sistem, demontirali ste 
ga! Upam, da bo Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in invalide kmalu postreglo z 
neko evalvacijo. Upam, da tudi vi to doživljate in 
dobivate te pripombe. Na žalost je sedaj to tej 
vladi pač to padlo na mizo, obžalujem, 
sočustvujem z vami, gospa državna sekretarka, 
ampak to, kar k nam prihaja, je grozljivka. 
Kakšna socialna država? Kakšna socialna 
država je to? 
 Še nekaj strokovnih člankov, da ne 
boste rekli političnih, sem si našel za razpravo o 
tem našem predlogu, ki smo se ga lotili z vso 
resnostjo, ker mislimo resno. Znana slovenska 
sociologinja, ne želim je izpostavljati, med 
drugim v svoji razpravi piše, »… a področje 
dolgotrajne oskrbe ostaja neurejeno. Vse zadnje 
reforme socialdemokratskih ministrov, od Ivana 
Svetlika, ki je ukinil minimalne državne 
pokojnine, do zadnje socialne reforme pod 
ministrico Anjo Kopač Mrak, ki je posegla tudi v 
varstveni dodatek in ga spremenila v vračljivo 
socialno pomoč, so revščine poglabljale.« 
Preberite si članek Z revščino pride občutek 
ponižanja in krivde, 3. 5. 2018, da ne bo kdo 



                                                                                                                          

  195  

mislil, da si to sedaj izmišljujem. Tudi Vlada si ne 
izmišljuje, ko pravi, »če je oseba upravičena do 
pokojnine v nizkem znesku ali nima pravice do 
pokojnine in je socialno ogrožena, je ob 
izpolnjevanju vseh zakonsko določenih pogojev 
upravičena do denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka v sistemu socialnega 
varstva«. Seveda! 
 Prihajam s podeželja. To vam najbrž ni 
vsem všeč, zato sem blizu tem ljudem, ki imajo 
stiske. Ja, imajo tudi krpico zemlje, njivice, ki so 
se jih pač naši ljudje skupaj spravljali celo 
življenje. In zaradi teh njivic, teh krpic, niso 
upravičeni do tega, kar tukaj Vlada pravi. Ker je 
takšen zakon, seveda! Morajo pa živeti. Boste 
rekli, ja, pa naj proda ali pa mogoče bi bilo 
boljše, da bi država nacionalizirala, kar je najbrž 
stvar bližnje prihodnosti. Kako boste vi sedaj 
nekomu, ki je celo življenje skupaj spravljal 
zemljo na kmetiji, rekli, prodaj, da dobiš denarno 
socialno pomoč. Ne bo prodal! Ker je potem 
zanikal vse svoje življenje. Tisoče primerov bi 
vam lahko povedal, ampak v parlamentu je 
vedno razprava omejena. Res enostavno ne 
morem razumeti, da ne morete takšnega zakona 
podpreti, ker pravite, da so cilji v redu, da je 
okej, da je res revščina, da je več revnih 
starejših žensk kot, recimo, moških; ampak: ni 
celovito, ni sistemsko, je parcialno! Ja, to povejte 
zdaj pred prazniki tem ljudem, tem ženskam, ki 
jim želimo vsaj malce popraviti tisto, kar jim je 
odnesel minister Svetlik. Brutalno je udarila ta 
zadeva na podeželju, to boste priznali tudi 
koalicijski poslanci, ki prihajate s podeželja, 
brutalno je udarila. 
 Zato, drage kolegice in kolegi, vabim k 
razmisleku; in prosim, ne tako, da je to všečen, 
populističen zakon. Vsaj Nova Slovenija ni 
populistična stranka, ne delamo, da bi bili 
všečni. Delamo tisto, kar vidimo na terenu, ker 
smo blizu ljudem, vidimo, kako ljudje živijo. Mi to 
vidimo, kar statistike govorijo, 346 tisoč, več kot 
17 % državljank in državljanov! Vem, da boste 
razmislili do jutrišnjega glasovanja. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Blaž Pavlin, pripravi naj se 
Aljaž Kovačič. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani kolegice poslanke in 
kolegi poslanci! 
 Skoraj neverjetno je, da v Sloveniji živi 
več kot 65 tisoč žensk, ki prejemajo pokojnino, 
manjšo od 500 evrov, oziroma je kar 83 tisoč 
takih, ki so stare 65 ali več let in skupaj s 
pokojnino ter ostalimi prihodki iz javnih sredstev 
prejmejo manj kot 500 evrov. Med njimi je 
zagotovo največ takih, ki prejemajo kmečko 
pokojnino ali pa so pred letom 2011 prejemale 
državno pokojnino, ki jim je bila ukinjena. Z 
uvedbo gospodinjskega dodatka bi pomembno 
omilili revščino med starejšimi ženskami, ki 
povečini bivajo same oziroma imajo zelo nizke 

prihodke. S priznanjem gospodinjskega dela, ki 
so ga opravljale vse življenje, bi jim to tudi 
deloma priznali. 
 Predlog zakona obravnava in ureja 
pravice žensk, ki so stare 65 ali več let in 
prejemajo 500 evrov oziroma skupaj z ostalimi 
prihodki iz javnih sredstev – bi jim bil ta 
gospodinjski dodatek priznan. Menim, da bi s 
sprejetjem zakona zagotovo pripomogli k 
zmanjšanju revščine med starejšimi ženskami, 
predvsem tistimi na podeželju, ter jim tako 
omogočili, da dostojno preživijo jesen svojega 
življenja.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Med vašo razpravo je prišlo do 
spremembe seznama razpravljavcev, tako ima 
zdaj besedo Jernej Vrtovec, pripravi pa naj se 
Aleksander Reberšek.  
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

 Ta zakon, ki ga predlaga Nova 
Slovenija, zagotavlja zlasti elemente pravičnosti. 
Na eni strani tekom številnih razprav lahko 
slišimo, kako je nedostojno, da toliko in toliko 
ljudi živi pod pragom revščine. In potem, ko 
končno pride politična stranka in reče, ja, 
vlagamo zakonodajo, ki bo te krivice popravila – 
se pravi, po vaše krivice –, da se tistim, ki živijo 
pod pragom revščine omogoči dostojno življenje, 
rečete, da gre za populizem. Zakaj gre tu za 
populizem? Zaradi tega, ker želimo popraviti 
krivice, ki so nastale. Če popravljamo krivice, gre 
za zagotavljanje elementov pravičnosti, ne pa za 
populizem. Kot kaže, imamo različno 
pojmovanje, kaj populizem je in kaj populizem 
ni.  
 Pa bi se obrnil najprej na statistiko. Po 
Statističnem uradu Republike Slovenije je 1. 1. 
2018 živelo 217 tisoč 960 žensk, starih 65 let in 
več. Pokojnino v Sloveniji po podatkih prejema 
200 tisoč 467 žensk, od tega pa prejema 65 
tisoč 579 žensk manj kot 500 evrov. Dragi 
Desus, tukaj ne gre za dve kepici sladoleda ob 
regresu; tukaj govorimo o številki 65 tisoč 579! V 
moji soseščini je veliko žensk, ki prejemajo pod 
500 evrov pokojnine. In sedaj, ko zavračate naš 
predlog, ki govori, da bi vse ženske, ki prejemajo 
manj kot 500 evrov katerihkoli prihodkov, se 
pravi, da bi dobile 100 evrov mesečno dodatka, 
pravite, da to ne gre skupaj. Zdaj pa vas res ne 
razumem, kdo je tisti pravi borec za višje penzije 
v tej državi. In če zavračate naš predlog, potem 
povejte, kaj pa je sistemski predlog, predstavnici 
Vlade. Če zavračate to stvar, ob tem ko 
zavračate, pridite tja za govorniški pult, pa 
povejte, predlagamo drugače, predlagamo nekaj 
drugega. Ampak eno stvar vam zagotavljam, da 
se bo mandat odvrnil, Nova Slovenija bo še 
trikrat vložila ta zakon, zaradi tega ker je dober, 
ker odpravlja tudi krivice, vi pa boste še vedno 
govorili, da ni sistemsko urejeno. Torej, če 
govorite, da ni sistemsko urejeno, potem uredite! 
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Vi, ki ste prvi poklicani – če vladate – k temu, da 
dejansko vladate, ne pa, da samo oporekate 
dobrim rešitvam, ki se tukaj v Državnem zboru 
vlagajo s strani opozicije. 
 Zlasti pa se je sistem demontiral leta 
2011 po Svetlikovem predlogu. Namreč, glejte, 
tudi bivši sistem, ženske, ki so takrat ostajale 
doma, bile gospodinje, niso imele niti možnosti, 
nobenih pogojev, da bi lahko vplačevale 
prispevke, da bi lahko danes dobile zaslužno 
penzijo, zaslužno pokojnino. Niti možnosti niso 
imele, sistem tega ni predvidel. Te ženske danes 
prejmejo nič evrov pokojnine. Tem je treba 
pomagati, kar se je zgodila krivica z ministrom 
Svetlikom 2011. Zdaj mi pa povejte, kje pa je 
pravičnost, da nekdo, ki je bil med neko vojno 
otrok, prejema zaslužno pokojnino zaradi tega, 
ker je bil med to vojno, pod narekovajem, 
udeleženec vojne in tako dalje. Prejema 
zaslužno pokojnino, tudi nima pokojnine iz 
naslova vplačevanja prispevkov, na drugi strani 
pa te gospodinje nimajo nič. Kje je zagotavljanje 
pravičnosti? In če smo pošteni, potem moramo 
zagotavljati zlasti pravičnost in to, kar je prav. 
 Zlasti pa se obračajo na nas ljudje, to 
veste poslanci sami, ko posameznicam umre 
mož, ko postanejo vdove in imajo, na primer, 
420 evrov pokojnine. Nič drugega jim ne 
preostane kot to – ker so garale skozi celotno 
življenje, imajo hišo –, da hišo prodajo. Kljub 
temu da prodajo hišo, pa od tega izkupička, na 
primer, si ne morejo potem plačevati doma za 
upokojence in nadaljnjega življenja. In okoliščine 
so izredno težke. Pogovarjamo pa se o skupku 8 
milijonov evrov, na drugi strani pa imamo 
zgodbe, ko smo v tem mandatu v zadnjih 3 
mesecih, tako čez palec, vrgli nekam 400 
milijonov evrov zaradi tega, da si smo kupili 
socialni mir za naslednje obdobje vladanja, 
ampak to ni problem. 
 Za konec. Kaj je bil predlog Nove 
Slovenije, o katerem smo govorili že zadnji dve 
leti, glede pokojnin? Glejte, naš pokojninski 
sistem vsekakor potrebuje temeljite spremembe, 
začenši s celotnim sistemom. V Novi Sloveniji, ni 
skrivnost, predlagamo 3-stebrni pokojninski 
sistem. Prvi del bi govorili o univerzalni penziji, 
dostojni pokojnini v obliki 500 evrov za vse ljudi, 
se pravi, govorimo o tem, da si državljani 
Republike Slovenije zaslužijo, da prejemajo 
določen znesek, ne glede na vplačila in tako 
dalje. Ta predlog, ki ga pa danes predstavlja 
Nova Slovenija, je tudi za popravek krivic za 
nazaj. Če tega ne bomo danes popravili, potem 
pa povejte, na kakšen sistemski ukrep bo Vlada 
startala, da bomo lahko ta problem rešili v 
doglednem času. Pričakujem med današnjo 
razpravo, predstavnici, odgovor: kdaj, kako. V 
treh točkah: kdaj, kako in na kakšen način bomo 
to obravnavali, da bo finančno vzdržno 
sistemsko, kot vi pravite.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  

 Besedo ima Aleksander Reberšek, 
pripravi naj se Franc Jurša.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo.  
 Veliko rajši bi videl, da bi se ukvarjali, 
da bi upokojenci imeli večje pokojnine, ne pa, da 
se vedno ukvarjamo z nekimi parcialnimi 
rešitvami, ampak vidim, da drugače enostavno 
ne bo šlo, razen če ni prišel predlog z vladne 
strani.  
 V Sloveniji se ocenjuje, da je žensk, ki 
imajo prihodkov manj kot 500 evrov na mesec, 
več kot 83 tisoč – prejemnikov pokojnin ali pa iz 
drugih javnih sredstev. Naš predlog govori o 
tem, da bi tem ženskam omogočili boljše 
življenje s stotimi evri gospodinjskega dodatka. 
Mogoče veste, kaj pomeni sto evrov. Prepričan 
sem pa, da te gospodinje oziroma te mame, 
babice točno vedo, kaj je teh sto evrov in kako 
zelo bi jim to pomagalo preživeti mesec. 
Verjetno si nihče izmed vas ne predstavlja, ker 
imamo veliko večje plače.  
 Stališče Vlade je, da predlog zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Spoštovana 
Vlada, kaj pa je primerno za nadaljnjo 
obravnavo? Kdaj bomo v tej državi začeli skrbeti 
za tiste najšibkejše? Za tiste, ki prejemajo 
najmanj dohodkov? Med drugim je kolegica 
Karla Urh izpostavila, da gre za populističen 
ukrep. Kaj pa dvig socialne pomoči? Kaj pa to? 
Naj vas med drugim spomnim, kaj je izjavil 
predsednik Vlade na enem srečanju za tretje 
življenjsko obdobje, kjer je dejal: »Nikoli ne 
bomo pozabili na vas, ker ste dali veliko tej 
družbi in ker ji lahko veliko še daste. Računamo 
na vas.« Žal pa ti naši upokojenci ne morejo 
računati na nas. Med drugim je Marjan Šarec 
tudi dejal, da »vas ne bomo obiskovali samo 
pred volitvami, temveč ves mandat. Poslušali 
bomo vaše probleme.« Mislim, da je treba 
probleme reševati. Prav je, da poslušamo, 
ampak probleme je treba reševati. V življenju 
štejejo zgolj in samo dejanja. In eno izmed takih 
priložnosti imate ravno sedaj na mizi, da 
omogočimo boljše življenje ravno tistim, ki so v 
naši družbi najšibkejši. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima predstavnica predlagatelja 
Iva Dimic. Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Dragi moji 

poslanski kolegi – iz koalicije v glavnem! 
 Vseeno je bilo rečeno, da se strinjate s 
predlogom zakona in da želite neko mirno 
razpravo, ki bo šla v smer, da bi iskali neko 
stičišče in poskušali poiskati, na kakšen način bi 
vendarle odpravili to krivico in pomagali tem 
revnim samskim ženskam.  
 Res je, ena izmed mojih poslanskih 
kolegic je rekla, da je potreben posluh oblasti za 
kakršnekoli spremembe tudi na tem področju. 
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Upala sem in si želela, da bo ta posluh oblasti 
tudi bil vsaj v kakšni razpravi vas, moji dragi 
poslanski kolegi, pa ugotavljam, da je bilo vse, 
kar je bilo najavljeno danes, odjavljeno in da ne 
želite imeti razprave na tem področju. Pa se 
moram dotakniti svoje prve izkušnje z vami, 
koalicijski poslanci. To je bilo, mislim da, v 
septembru, ko smo na televiziji vsi zatrjevali, da 
bo odslej politika v tem državnem zboru 
drugačna, da se ne bo gledalo na razlike, kdo je 
koalicijski poslanec in kdo je opozicijski 
poslanec, in da boste dobre predloge podprli. 
Danes sem v stališčih slišala, da je predlog 
dober, da razumete težavo in da se tudi vi 
zavedate, da je tukaj veliko še za narediti na 
področju samskih revnih žensk, pa vendarle 
danes ostajate nemo in tiho. V tem času sem 
dobila eno sporočilo, več jih je bilo, in ga bom 
kar prebrala. Kje je pravica, da mi delamo 40 let 
za pokojnino? Borci in njihove žene dobijo za 
celo življenje – pa ne mislim tukaj zdaj ravno na 
njih in jim ne odrekam te pravice. Vem, da je 
marsikatera penzija v pokojninskem sistemu 
privilegirana in ne očitati, da bi s tem, ko bi 
pomagali tistim, ki dejansko nimajo nič ali pa 
zelo malo v tej državi, bil to tako velik privilegij, 
da ga država ne bi zmogla prenesti. Ne 
nazadnje pomoč v višini 100 evrov pomeni 
ravno tisto, kar je neka stranka dva, tri dni nazaj 
zagovarjala. S tem bi dvignili mi potrošnjo, saj bi 
vse prišlo nazaj v državni proračun, ker bi 
dvignili potrošnjo, ker bi ti ljudje lahko šli po kilo 
cukra mogoče več ali pa 10 dag kofeta kave. To 
bi naredili. Saj ne bi te stare ženice ta denar 
odnesle na kakšne otoke pa davčne oaze, ker 
še vedo ne, da to obstaja, pa nimajo kaj tudi tja 
odnesti, ampak zato, da bi vendarle usposobili 
ali zmogli ta korak, da bi do tega prišlo. 
 S strani določene stranke je bilo 
rečeno, da nikogar v dvorani ni, ki ga ne bi – tak 
zakon, ampak tak način – podpiral, pa potem na 
koncu povedo, da je pomanjkljivost v 
neenakomernem položaju gospodinjskega dela 
in tako naprej. Prepričana sem, da globoko v 
svojih srcih veste, da bi bila podpora temu 
zakonu pravilna in da je zdaj še čas tudi v prvih 
treh mesecih in bi se ga dalo dodelati in obdelati 
in poiskati na kakšen način. In vi veste, da je 
prav, da pri vseh teh zadevah, ki smo jih v 
zadnjih mesecih rešili, razrešili in se bodo še 
razrešile, je tudi nekje prostor za te samske 
ženske revne. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Franc Jurša. Pripravi naj 
se Ljudmila Novak. 
 Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Predsednik, hvala 

za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam in 
kolegom ter ostalim v dvorani! 
 Veste, pri nas v Prlekiji, pa mislim, da 
ne samo pri nas v Prlekiji, tudi v Sloveniji kot 
celoti velja en rek Ženska pri hiši od štirih 

vogalov drži pokonci kar tri. S tem se v celoti in v 
popolnosti strinjam, tudi če v svoji hiši pogledam, 
približno izgleda tako. Nisem ravno spreten v 
gospodinjskih opravilih, tu pa tam včasih kaj 
pomagam, ampak osnovo pri tem pa opravlja 
partnerica, s katero živim. Je pa res, da smo 
danes v razpravi – Iva zelo dobro prepričuje vse 
poslance – malo pomešali pojme. Eno je 
gospodinjski dodatek, eno je pa pokojnina, 
ampak vsi več ali manj vemo, za kaj gre. Ne daj 
bože, kako bi rekli, da bi osebno nasprotoval 
temu, da tistim, ki v tej družbi nimajo, da jim ne 
damo. Ampak moramo iskati ustrezne rešitve, ki 
bodo sprejemljive. Najbolj ključno je v tej celotni 
zgodbi, da mi povemo, tu bomo dali 100 
milijonov, tam bomo vzeli 100 milijonov. To 
rešitev še samo moramo najti in ko bomo imeli 
to rešitev, potem enostavno in preprosto mislim, 
da tudi znotraj koalicije ne bo večjih težav. Ne 
bom zdaj govoril o fiskalnem pravilu, kajti bi hitro 
lahko nekdo mi očital, da nisem za to rešitev. 
Ne, načelno ne nasprotujem tej rešitvi. 
 Revščina je problem pri kmečkih 
ženskah, ki so starejše od 65 let, prav tako je 
problem pri vseh upokojenkah, ki ostanejo 
same. To se pravi, ki same živijo. Slovenci smo 
zelo vezani na svojo bivališče, na svojo hišo in 
neradi zapuščamo do konca, dokler pač nismo 
prisiljeni, svojega domovanja. Seveda tukaj 
ostajajo stroški, običajno dosti starejših žensk, 
upokojenk živi samih in seveda stroški za 
vzdrževanje hiše so veliki, ampak se raje 
odpovedo vsemu drugemu, samo da lahko 
ostanejo doma. Kmečke ženske imajo še 
bistveno večjo vlogo pri celotni zadevi. One 
običajno delajo 44 po nekih statističnih podatkih 
na kmetiji, potem pa še pomeni, da mora opraviti 
tudi dela, ki so vezana za gospodinjska dela, ki 
so vezana na vzdrževanje oziroma pomoč še 
ostarelim, če jih imajo še starejše od sebe, in 
seveda tudi otrokom, vnukom in tako dalje. Na 
nek način moramo najti v prihodnosti ustrezno 
rešitev za te ženske. Ne smemo pa temu reči, 
da je to pokojnina. To ni pokojnina, ampak iz 
nekega drugega naslova lahko se zagotavljajo 
ta sredstva, da jim izboljšamo življenjske pogoje. 
Veste, ocenjujem, saj v končni fazi je to zelo 
všečen predlog in ga tako tudi razumem in ne 
obsojam predlagatelja. Ne obsojam 
predlagatelja, ker je odprto vprašanje in je 
všečno, ampak veste, zdaj smo mi v različnem 
položaju, še posebej mi, naša poslanska 
skupina, jaz osebno. Predvsem zaradi tega, ker 
sem zagovornik, da zagotavljamo starejšim 
dostojno življenje. V tem primeru pa iščem 
rešitve oziroma razmišljam o tem, kje bomo 
vzeli, da bomo tukaj dali. Ko bomo imeli to 
rešitev, potem mislim, da ne bomo imeli več 
nobenega problema, da te zadeve tudi ne bi 
izpeljali.  
 Prej sem omenil dejansko, koliko 
sredstev bi za to rešitev potrebovali. Nekje sem 
prišel do podatka, da okrog 8 milijonov 307 tisoč 
200 evrov na mesec; to se pravi, nekaj manj kot 
100 milijonov v enem letu. 
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 Če sem že omenil vsa ta odprta 
vprašanja, bi na koncu še rad povedal to, da 
prihajam z območja, kjer je verjetno največ 
tovrstne populacije. Veste, da je na prleškem, 
prekmurskem območju ali pa, če hočete, 
pomurskem območju dejansko največ kmetijskih 
gospodinjstev. Bilo jih je in jih je in jih še nekaj 
časa bo, ampak žal ugotavljam tudi sam, da jih 
je vedno manj. Malo kmečkih dvorišč je še, kjer 
bi nekje ob robu imeli tudi prostor za odlaganje 
določenih zadev, ker tudi več živali ni in to je 
eno zelo pomembno vprašanje, o katerem bomo 
mogoče tudi morali večkrat spregovoriti na tej 
ravni. Ja, dopolnimo zadevo z možnostjo, da 
zagotovimo denar, potem pa z veseljem sem 
pripravljen tudi to podpreti. Dokler te rešitve ne 
bomo imeli, sem malo zadržan.  
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Iva Dimic, predstavnica 
predlagatelja. Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala, gospod 

predsedujoči! 
 Hvala gospod Jurša, kolega Jurša, tudi 
za vašo razpravo. Vem, da ste dolgoletni 
poslanec in da spremljate tudi vi vso to situacijo 
in spremembo zakona v Državnem zboru še bolj 
kot jaz oziroma dlje časa. verjamem, da veste, 
kaj se je zgodilo, in da je bilo tisto leta 2010 
krivica za te ženske, in verjamem, da se vi tega 
zavedate. Seveda, to je bil minister Svetlik. Žal, 
pa ne mislim zdaj nič očitati, ker ni bil namen 
očitajoč, tako kot vaše … Oziroma bili ste v vladi 
in mislim oziroma izhajam iz tega, da če sem jaz 
bila prisotna, ko se je naredila neka krivica, bom 
potem za odpravo te krivice še sama še toliko 
bolj delala, da bi se vendarle to odpravilo. 
Seveda je to tukaj tudi na strani vas oziroma 
Desusa verjetno potencial, da vendarle še bolj 
iščete rešitve, da bi lahko rešili to problematiko 
pri teh starejših ženskah. 
 Rekli ste, »ne obsojam predlagatelja«. 
Ne vem, zakaj bi me obsojali. Resnično želim tu 
pomagati in to je moje delo v tem državnem 
zboru zagotovo ves čas, da opozarjam, da je 
bila tukaj storjena krivica, ki jo je treba odpraviti. 
Vprašanje, kje vzeti, da bi se dalo na to stran, 
iskati rešitev, se mi zdi, da je že kar dosti časa 
preteklo in da iskati že šest, sedem let rešitev, 
da bi se to odpravilo, se mi zdi celo mogoče 
malo neodgovorno, ker enostavno čas prehitro 
teče. Čakati, da bi se te zadeve same po sebi 
uredile – ste ugotovili gospod Jurša, ne bodo se 
same od sebe uredile, če ne bomo skupaj stopili 
pa skušali rešitev najti. Seveda je na vas 
ponovno večja teža, ker ste v vladi in lažje iščete 
te rešitve kakor mi. Prav ste ugotovili, teh žensk 
je vedno manj, teh žensk je vedno manj, kar 
pomeni, da vsa ta skrb, ki ste jo v svojih stališčih 
izrazili pa izražali, da ta delitev dela, enakosti v 
gospodinjstvu med moškim in žensko. Ta skrb 
za ženske, ki bodo imele vedno manj, je vedno 
manjša, ker teh žensk praktično zelo malo še 

ostaja na kmetijah. Seveda je sedaj možnost, da 
so zavarovane, tudi kmečko zavarovane ali pa 
imajo dopolnilno dejavnost ali pa imajo celo obrt. 
To možnost seveda kmetija ali podeželje 
dopušča, ampak jaz govorim o tistih, ki te 
možnosti niso imele v preteklem režimu, ki smo 
ga imeli, zato govorim. Zdi se mi, da bi vendarle 
odpravili te krivice, da je denar, ker za človeka 
mora biti vedno denar.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Ljudmila Novak, pripravi 
naj se Jožef Lenart. 
 Izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Ko sem 

poslušala kolega Juršo, sem se lahko samo 
strinjala skoraj do konca. Res je, dobro poznaš, 
kako živijo ljudje na podeželju. Tudi sama 
moram reči, da me kar gane, solze mi pridejo v 
oči, ko se spomnim na posamezne primere. 
Kolikokrat so me na različnih srečanjih ogovorili 
ljudje, po navadi ženske, ki pravijo, nekaj 
naredite za nas. Rada bi dala vnukom vsaj nekaj 
za Miklavža, pa nimam od kod vzeti. Potem mi 
pripoveduje mož, moja žena je bolna, nisem 
mogla zavarovati takrat, ker smo imeli kmetijo, 
sedaj nima nič, da bi vsaj nekomu dala, ki ji 
dnevno pomaga, ko leži na postelji. Torej, take 
žalostne zgodbe, pa vendarle te ženske niso v 
življenju lenarile, delale so, trdo so delale. Če se 
samo spomnim na to, koliko so takšne babice 
zmanjšale število bolniških dopustov zaradi 
bolezni otrok. Danes je ta možnost, da dajo 
otroke v vrtec, pa veste, če je otrok bolan, kiha, 
kašlja, mora ostati doma pa mora mamica ali 
očka ostati na bolniškem dopusti. Kolikokrat 
takšne babice rešujejo te družinske probleme, 
koliko bolniških je na ta račun prihranjenih. Tudi 
jaz sem imela taščo, tasta, ki sta pazila otroke 
tudi v vrtcu niso bili in zaradi otrok sem bila 
enkrat v bolniški, zaradi otrok, zaradi tega, ker 
mi ni bilo treba. Poleg tega negujejo starejše 
osebe, so medicinske sestre, so vzgojiteljice, so 
učiteljice, so čistilke, so kuharice. Poleg drugega 
dela, še posebej na kmetiji, pa je hlev pa so 
polja in tako naprej in sedaj nima niti drobiža, da 
bi šenkala svojemu vnuku. Toliko žalostnih 
zgodb takih sem slišala in me boli. 
 Ko smo pa želeli zmanjšati pa vzeti 
privilegirane pokojnine, ki so nad tistimi, daleč 
nad 500 evri, pa je bil vik in krik kakšna krivica 
se dogaja – ja, na žalost, tako je bilo. Zato 
privoščimo tudi tem ženskam tistih 100 evrov, 
ker tega si nismo izmislili, pa ne glede na to, da 
je kolega iz Levice protestiral, da delimo družbo 
na ženske in moške. Pač statistike to 
dokazujejo, da ženske v večji meri opravljajo 
gospodinjska dela, tudi daljšo življenjsko delo 
imamo, nad čemer se pač ne moremo pa ne 
smemo pritoževati, ampak dejstvo je, da tudi več 
drugih del poleg opravljamo. To kažejo 
statistike. In da smo tudi slabše plačane, so 
slabše plačane za enako delo. Na srečo v 
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Sloveniji manj kot v mnogih drugih razvitih 
državah, pa kljub temu. In koliko žensk, mamic 
je ostalo doma, ker pač je bilo za družino, za 
otroke, za vse bolje, da so ostale doma in 
skrbele za družino. V preteklosti pa sploh, ko ni 
bilo na razpolago toliko služb in toliko možnosti 
varstva.  
 Mislim, da je veliko bolj dostojno in 
dostojanstveno, če nekdo dobi 100 evrov zaradi 
preteklega dela kot pa 100 evrov socialne 
pomoči. Zato ker veš, da si delal, da si zaslužil, 
da se tvoje delo nekje upošteva, da je cenjeno, 
da je spoštovano, zato je dobila 100 evrov 
zraven, ne zaradi tega, ker je to miloščina od 
države. In ko je kolega Jurša spraševal, kje pa 
vzeti, seveda smo mi v drugačnem položaju, ko 
smo v opoziciji in zavračate vse naše 
dobronamerne predloge, tako kot tisti dvojni 
status upokojenca, da bi lahko še nekaj zraven 
zaslužili, pa ste tudi to zavrnili. Kje vzeti? Ja, 
smo gledali prejšnji teden oddajo o TEŠ 6, kjer 
smo videli, koliko se je pokradlo. Samo to! Del 
tega dobimo nazaj, tako pa so nekateri 
preskrbljeni za celo življenje, kljub temu da bojo 
plačali kakšno kazen pa zlate palice vrnili, pa 
kljub temu imajo milijone nekje spravljene in to 
se ve. To poiščimo pa vzemimo nazaj, pa tiste 
kredite, ki so bili dani na lepe oči – 4 milijarde 
smo vložili v banke. Zato težko poslušam, ko 
nekateri govorijo o socialni državi, kako dajemo 
socialne pomoči – ne bi bilo treba, če bi bile 
dostojne pokojnine, prave pokojnine, prava 
družinska politika, ne bi bilo potrebno takih 
socialnih pomoči. 
 Tukaj gre za našo dobro voljo, da 
pokažemo, da cenimo delo žensk, pa ne tistih, ki 
še lahko delajo, ampak tistih, ki so že veliko 
delale, pa so zato zelo slabo ali pa nič plačane. 
Zato vas vabim, da ta zakon podpremo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Repliko ima gospod Jurša. Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Gospa Ljudmila, 

midva se verjetno nisva razumela. Jaz striktno 
želim, da opredelimo postavko v proračunu, kje 
bo to zapisano in kje bomo to vzeli. Rekli smo, 
da pokojnine in gospodinjskega dodatka ne 
moramo mešati, logično je, da iz pokojninske 
blagajne potem tega ne bomo vzeli, bomo pač 
vzeli nekje drugje. 
 Se strinjam z vami v celoti, da se je 
vrglo v določene stvari ogromno denarja oziroma 
se tudi denarja precej pokradlo. Se vi 
spominjate, kaj je v preteklosti izjavil gospod 
Erjavec, pa danes nekateri to izkoriščajo in 
dajejo dezinformacije javnosti? Rekel je takole 
od prilike: »V kolikor so tajkuni toliko pokradli, to 
pomeni, da bi lahko upokojenci imeli minimalno 
tisoč evrov pokojnine.« 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izvolite, proceduralno. 

LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Predlagam, da si 

še enkrat preberemo zakon, kajti v 5. členu piše, 
da se sredstva za financiranje gospodinjskega 
dodatka zagotovijo v državnem proračunu in ne 
iz pokojninske blagajne.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ampak mislim, da to ni bilo ravno 
proceduralno. Okej, predlagam, da gremo 
naprej. Jožef Lenart ima besedo, pripravi naj se 
Janja Sluga. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Pozdravljeni gosti iz 
ministrstva, spoštovani kolegi poslanci in 
kolegice poslanke! 
 Sam nisem bil nikoli trdil, da v tej državi 
je vse narobe. Verjamem, da je tudi kaj dobrega, 
saj sem sam po naravi pozitivnež, vendar pa 
sem na terenu srečal in se še srečujem s 
starejšimi ljudmi, ki so v zares hudi stiski. Veliko 
je tudi zelo revnih starejših žensk, ki živijo same. 
To so dejstva. Sama statistika pa tudi pove 
svoje.  
 V Sloveniji nismo preveč prijazni do 
naših upokojencev. Mnogo je govora o tem, ali 
smo pravična in socialna država, več govora pa 
bi moralo biti o tem, ali sta naš socialni čut in 
naša socialna čustvena inteligenca dovolj visoko 
razvita, da znamo prisluhniti in pomagati. Mislim, 
da je v tej dvorani veliko poslancev z izrazitim 
socialnim čutom, ampak velikokrat opazim, da 
ga zunaj znajo pokazati, tule notri pa ne vedno. 
Občudujem tudi predlog Nove Slovenije, da se 
zavzema za pomoč najšibkejšim. 
 Kako torej živijo in preživijo 
upokojenke, tudi naše mame in babice, ko 
ostanejo same? Veste, kaj nam bodo rekle? 
Polna usta so vas, medtem ko me komaj 
shajamo iz dneva v dan ter iz meseca v mesec, 
nekatere bodo pa preprosto tiho in bodo v 
samoti trpele naprej, kajti eno je gotovo. Ker so 
bile vzgojene skromno, bodo skromno tudi 
odživele. In če jih iskreno ne povprašate, kako 
živijo, vam ne bodo povedale. Mogoče vam 
bodo povedale njihove prijateljice ali njihovi 
sorodniki. Res je, nekatere na svojih vrtovih ob 
sto in več let starih hiškah še nekaj na vrtu 
pridelajo in zaradi tega je naše podeželje, so te 
naše hiške tudi polne. Nekako, bom rekel, se vsi 
zavedamo, da se je začelo dogajati v Lendavi, v 
Prekmurju, tudi po Goričkem in okrog, da je že 
skoraj vsaka tretja hiša zapuščena. Se pravi, 
naredimo nekaj za to, da bo naše podeželje 
lepo, da hiške ne bodo prazne.  
 Ta država sploh ni tako slaba in ne tako 
revna in življenje vseh nas bi lahko bilo lažje in 
lepše, če bi le znali bolj pravično razporejati 
razpoložljiva sredstva in na določenih področjih 
z državnim premoženjem bolj gospodarno 
ravnati. Morda tako, kot so to znali naši dedje in 
babice. 
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 Podpora predlogu Zakona o 
gospodinjskem dodatku bi znala biti ena od 
dobrih, pravičnih potez, ki jih lahko kot poslanci 
svojih soljudi naredimo v korist najšibkejšemu 
delu prebivalstva. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Janja Sluga. Pripravi naj 
se Robert Pavšič. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Veste, ko se pogovarjamo o 
najšibkejših, zlasti ko se pogovarjamo o 
najstarejših upokojenkah, ki so res v naši državi 
med tistimi, ki so najbolj ogrožene zaradi 
tveganja revščine, mislim, da se ne smemo 
pogovarjati o tem, od kod bomo vzeli, ampak se 
moramo potem pogovarjati o tem, da bomo že 
nekje vzeli. Teh upokojenk je pri nas 54 tisoč, se 
pravi tistih, ki imajo pokojnino nižje od praga 
tveganja revščine. Zakaj so se v takšnem 
položaju znašle? 
 Mi smo danes odprli tudi temo 
enakomernejše razporeditve upravljanja 
domačih del, se pravi gospodinjskih del. In ja, to 
je eden izmed vzrokov, zaradi katerega bi si te 
gospe seveda zaslužile nekaj več na starost. 
Danes je že bil izrečen podatek o tem razmerju, 
kako ženske na teden opravimo 42 ur tega dela 
in moški 28, pa vendarle so raziskave OECD 
pokazale, da je Slovenija pravzaprav med tistimi 
državami, kjer so te razlike najmanjše; se pravi, 
so v drugih državah še večje. Ženske imajo nižje 
pokojnine tudi zato, ker so imele v času svoje 
aktivne dobe nižje plače, imajo nižje pokojnine 
tudi zato, ker v preteklosti niso bile zaposlene za 
polno dobo in so delale manj let, kot je to 
zahtevano, pa tudi zato, ker imamo ženske v 
Sloveniji v povprečju daljšo življenjsko dobo. 
Torej preživimo naše može in ostanemo same in 
to enočlansko gospodinjstvo je tisto, ki največ 
tvega pri revščini. 
 Ampak to, kar smo danes rekli: namen 
Nove Slovenije je zagotovo dober. Če pa še 
enkrat preberemo zakon, kot so nas sami kolegi 
iz Nove Slovenije v bistvu napotili, da ga 
preberemo, pa ga preberimo. Ne vem, kako ga 
vi berete, ampak jaz ga berem tako, da vi 
dejansko s tem 4. členom vašega zakona 
izključujete iz prejemanja gospodinjskega 
dodatka vse tiste, ki bi eventualno lahko 
zaprosile za denarno socialno pomoč ali 
varstveni dodatek. Torej, če kolegic Iva govori o 
ženski, ki prejema 247 evrov pokojnine, danes 
velja, da ta gospa lahko zaprosi za varstveni 
dodatek. Namreč podatek, ki smo ga pridobili 
poslanci koalicije tudi z Ministrstva za delo, je, 
da je v zadnjem letu med upokojenci, ki ne 
dosegajo 392 evrov, samo 29 takih, ki nimajo 
pravice zaprositi za varstveni dodatek iz 
kakršnihkoli že razlogov. Torej, danes ta gospa z 
247 evri lahko zaprosi za varstveni dodatek in 
bo vsega skupaj pod črto prejela 577 evrov. Če 

bo za ta varstveni dodatek zaprosila, pa po 
vašem predlogu ne bo upravičena do 
gospodinjskega dodatka. Torej, če bo hotela 
prejeti – gremo se analogijo –, če bo hotela 
prejeti vaš gospodinjski dodatek, ne sme 
zaprositi za varstveni dodatek. Torej bo skupaj 
prejela namesto 577, kot to prejme danes, 
prejela 347. Tako v bistvu z vašim predlogom 
državni proračun prihrani v bistvu. Jaz to tako 
berem, pa me popravite, če se motim, ampak to 
vi počnete. Nekdo, ki ima danes 501 evrov 
penzije, lahko zaprosi za varstveni dodatek in 
dobi razliko do 577. ki Kdor bo pa imel 500 
evrov, pa po vašem predlogu ne bo imel pravice 
ne do gospodinjskega dodatka pa ne do 
varstvenega. Se pravi, vi dejansko s tem 
predlogom poslabšujete stanje, v katerem se 
nahajajo starejše upokojenke. 
 Res srčno upam, da narobe berem, 
ampak mislim, da ne, ker sem to zdaj že 
tolikokrat prebrala in sem šla vsako stvar 
računat, da ne vem zdaj … Verjamem, da ne 
zavajate namerno, da je res vaš namen dober, 
tako kot smo danes rekli, ampak vi dejansko ne 
prispevate s tem predlogom k temu, da bi se 
stanje tem upokojenkam izboljšalo. Tudi zelo 
težki si predstavljam, da bi želeli pokriti tako 
raznoliko problematiko, o kateri smo danes 
razpravljali, ki ni zgolj samo posledica 
neenakomerne razdelitve gospodinjskega dela, 
pa da bi jo lahko popravili v devetih členih. Torej 
tista pot, ki je prava za te starejše gospe, je 
zvišanje zajamčene pokojnine, je zvišanje 
vdovskega dodatka, tako kot smo tudi mi v naši 
koalicijski pogodbi predvideli. Trdno verjamem, 
da bomo to uresničili. 
 Sicer bi pa še nekaj izpostavila. Kljub 
vsemu, kar smo danes povedali, Slovenija je v 
tem trenutku na petem mest med vsemi 
državami Evropske unije po socialni pravičnosti; 
pred Nemčijo in pred Avstrijo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlagatelj Iva Dimic, izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani prisotni danes 

na seji in spoštovana kolegica Janja Sluga! 
 V SMC že štiri leta preračunavate. Taki 
ste kot moja navigacija: preračunavam, 
preračunavam, ob vsaki spremembi 
preračunavam. Ljudje nimajo časa čakati, da bo 
preračunavanje končano, ker vsaka socialna 
situacija, stiska, sprememba zakona povzroči 
novo preračunavanje. Ljudje nismo odvisni od 
številk, ljudje smo odvisni od prihodkov, od 
prejemkov, ki jih dobimo! In reči, v kakšni 
situaciji bo dobila gospa, ki bo zaprosila – v 7. 
členu piše – na lastno pobudo za dodelitev 
gospodinjskega dodatka, in v kakšni ne, se mi 
zdi, da je tu skrajno neprimerno reči, koliko jih 
lahko dobi, ker vemo, kakšno je stanje, koliko jih 
prejema. Kdo so te ženske, kdo stopi do teh 
žensk, kje živijo? Kakšen župan jih mogoče 
obišče, lahko pa rečem, tudi kakšni ljudje iz 



                                                                                                                          

  201  

centrov za socialno delo, ker se zelo razlikujejo 
po Sloveniji. Ampak zdajšnji sistem, kakršnega 
ste vzpostavili, ne vem, ali je to sistem, ki ga 
želimo imeti, da moraš za neko pravico iti na tri 
centre za socialno delo, da ugotovijo, kateri 
center za socialno delo je pristojen za izračun. 
Zdi se mi, da govoriti, kaj je že vse zdaj, pa 
ljudje tega nimajo, je skrajno neprimerno. 
Najprej je treba krivice odpraviti in spraviti v 
prvotno stanje. In govoriti, da je bil varstveni 
dodatek neka najboljša pogruntavščina v 
obdobju samostojne Slovenije, se mi zdi skrajno 
neprimerno, ker vemo, kakšne stiske je 
povzročil, s plombami in tako naprej. Ljudje se 
ga še zdaj bojijo. / oglašanje iz dvorane/ Potem 
pa pojdite na teren in povejte in oznanjujte, da je 
to odpravljeno, ne pa, da se ga ljudje še zdaj 
bojijo, ker je povzročil take grozne stiske. 
 Še nekaj, hvaliti se, da ste v koalicijski 
pogodbi uredili vdovske pokojnine – na kakšen 
način? S 16 na 20- oziroma 25-odmerni 
koeficient, razlika med moževo in ženino 
pokojnino ali pa med partnerjevima 
pokojninama, se mi zdi skrajno neprimerno, z 20 
na 23 evrov pri razliki 200 evrov, kar pomeni, če 
ima žena 500 evrov pokojnine, mož pa 700. Jaz 
sem pričakovala, ko sem slišala prve odzive, 
kako boste urejali vdovske pokojnine, da bodo 
šle vendarle po vzoru, ki ga poznajo države, za 
katere pravimo, pa tudi migranti pravijo, da so 
socialne države; Nemčija, kjer partner po 
pokojnem partnerju dobi ne 60 odstotkov 
odmernega koeficienta med razliko od 
pokojnine, ampak od pokojnega pokojnine. 
Veste, kaj pomeni 60 odstotkov od 700 evrov 
pokojnine, ki bi jo imela po pokojnem partnerju 
slovenska državljanka ali pa slovenska vdova? 
420 evrov dodatno! To pa je razlika. In mi bi 
morali biti drzni, če bi želeli narediti neko 
pravičnost tudi pri vdovskih pokojninah, ne za 3 
evre ali pa 10, 15 največ, ampak za 60 
odstotkov, tako kot imajo druge države, 
odmernega koeficienta oziroma od razlike. To je 
razlika, ki je vredna, da bi se v Državnem zboru, 
v tej državi pogovorili, če želimo res nekaj 
narediti na področju vdovskih pokojnin, ki se pa 
dejansko povečujejo, vdovskih pokojnin je vedno 
več, ne vedno manj. Če želimo zagotoviti neko 
socialno pravičnost, socialno državo, če želimo 
zagotoviti pravice, ki izhajajo iz vplačil – govorim 
o vdovskih pokojninah, kar pomeni, da je tisti 
pokojni vplačeval v pokojninsko blagajno –, se 
mi zdi, da je prav, da ima, če sta živela skupaj 
partnerja, nekaj več kot tistih dodatnih 13 evrov 
iz tega naslova. Ker če bi skupaj živela, bi bila ta 
pokojnina nekoliko boljša, nekoliko višja. Pa 
vendar naj preberem tudi sama, kako gre 5. 
člen, » … Gospodinjski dodatek se določi v višini 
100 evrov mesečno. Sredstva za financiranje 
gospodinjskega dodatka se zagotovijo v 
državnem proračunu. Gospodinjski dodatek se 
usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja 
usklajevanje transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.« 6. člen – 
uporaba zakona, ki ureja splošni upravni 

postopek. »V postopku uveljavljanja pravice od 
gospodinjskega dodatka se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, če 
posamezna vprašanja v tem zakonu niso 
urejana drugače. Vloga, odločbe in pritožbe v 
postopkih za uveljavljanje pravice po tem 
zakonu so takse prosti.« 7. člen – postopek za 
uveljavljanje pravice do gospodinjskega 
dodatka. »Postopek za uveljavljanje pravice do 
gospodinjskega dodatka se začne na zahtevo 
upravičenke. O pravici do gospodinjskega 
dodatka odloča Zavod o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Upravičenka vloži 
pisno vlogo za pridobitev pravice do 
gospodinjskega dodatka pri katerikoli enoti 
zavoda. Vloga mora vsebovati ime in priimek 
upravičenke, EMŠO, naslov prebivališča, datum 
vložitve in podpis upravičenke. Odločbo o pravici 
do gospodinjskega dodatka izda Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. O pritožbi 
zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloči 
ministrstvo, pristojno za delo.« 
 Lahko še naprej berem, ampak če 
boste še kaj, jaz imam še časa kot predlagatelj, 
bom pa še kakšen člen zakona prebrala, saj 
zakon je kratek in jasen.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Postopkovno, Janja Sluga. Izvolite.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Verjamem, da se boste našli v mojem 
postopkovnem, glede nato, da ste v preteklem 
mandatu večkrat preko postopkovnih zahtev 
naslovili prošnjo, da vam predlagatelj odgovori 
na neko vprašanje. 
 Na predlagateljico sem naslovila 
vprašanje, zakaj s predlogom zakona dejansko 
jemljete ljudem, starejšim upokojenkam pravico, 
da prejemajo varstveni dodatek, če želijo 
prejemati vaših borih 100 evrov. Sedaj bi s tem, 
ko zaprosijo za varstveni dodatek, prejele skupaj 
577 in če ne zaprosijo za varstveni dodatek, 
potem so upravičene do gospodinjskega 
dodatka, ki ga vi predvidevate in potem dobijo 
skupaj 347. To je bistveno vprašanje, zaradi 
katerega se bomo poslanci lahko lažje tudi 
pogovarjali o vsebini vašega predloga. 
  Res bi si želela, ker vi v vašem 
izvajanju ste govorili o vsem drugem, samo o 
tem ne, kar sem vas vprašala. Če pravilno ta 
zakon berem, potem v tem trenutku nekdo 
prejema varstveni dodatek do višine 577, ampak 
mu potem ne pripada gospodinjski; in samo, če 
se odpove varstvenemu, lahko dobi 
gospodinjskega. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Spoštovana gospa Sluga, to je bila 
replika in ne postopkovni predlog. Predlagam, 
da v bodoče tudi se podučite in postopkovni 
predlog pravilno naslovite.  
 Sedaj pa še predlagateljica gospa Iva 
Dimic.  
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IVA DIMIC (PS NSi): Gospa Sluga, to je 

zavajanje. 
 Zakon je povsem jasen, vsak se odloči, 
če ga želi, na kakšni meri, na kakšni osnovi in 
vsak – je individualno tukaj – lahko za sebe, za 
svojo eksistenco po našem zakonu poskrbi tako 
ali drugače. Če ga ne želi, če je višji dodatek z 
varstvenim dodatkom, se mi zdi, da je prav in bo 
vsak preračunal, kaj se mu izplača. Mislim, da 
moramo dati to možnost vsakemu posamezniku, 
da se odloča. Mi nismo rekli, da dobi avtomatsko 
in da mu potem ostali socialni transferji padejo. 
Vsak se odloča posamezno. Imeti pa moramo 
seveda v tej državi vsak pravico, da se lahko 
odloča.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Predlagam v izogib še nadaljnjim 
polemikam tudi tam, kjer ni mogoče med 
poslanci, da tudi Vlada se prijavi k besedi. Pol 
ure časa imate na razpolago in bi lepo prosil, da 
tudi Vlada da kakšen komentar k predlogom. 
Seveda, če želi.  
 Sicer pa ima sedaj besedo gospod 
Robert Pavšič.  
 Izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo.  

 Moram prav malo zadihati, ker postaja 
ta razprava zelo čustvena. Zakaj? Stalno 
poslušamo podobno argumentacijo in ropotanje, 
danes tudi agresiven ton, zaničevanje 
argumentov. Mislim, da niste fer, ker v opoziciji 
izhajate iz čustvene pozicije. Jaz ne iščem 
razlogov oziroma ne iščem izgovorov, ampak 
razloge. Tukaj je velika pomenska razlika – 
razlog pa izgovor je zelo velika razlika med tema 
dvema besedama. In če govorimo o 
diskriminaciji in dostojanstvu, ni sramota biti 
reven, sramota je pa za državo, če ima revne 
ljudi, to je pa res in to je sistemska težava.  
 Danes smo priča, tako kot že nekaj 
dosedanjih sej, celi poplavi všečnih predlogov, s 
katerimi izvajate dejansko pritisk na del 
parlamenta. Po moje ni pošteno, da izkoriščate 
stisko ljudi in nam trkate na vest, na trenutke to 
celo žaljivo. Zakaj bi nam morali kaj narisati? Ali 
mislite, da ne razumemo ali pa, da bi bili vi kaj 
slabši, ker ste doma s podeželja? Daleč od tega. 
Ja, nujna je kolektivna odgovornost in predvsem 
solidarnost, če pa govorimo o populizmu, pa 
poglejmo celo serijo zakonov, ki sledijo samo 
danes – gospodinjski dodatek, ki ga ravnokar 
obravnavamo, starševsko varstvo, Zakon o 
vrtcih, Zakon o vinu, Zakon o gasilstvu, Zakon o 
dohodnini, po mojem je to popolnoma prozorno 
in se vidijo nameni in razlogi. In ne mi, prosim, 
očitati nesocialnosti ali pa, da ne najdemo 
rešitev. Po novem letu bodo po šestih letih 
odpravljeni vsi proračunski oziroma vsi 
varčevalni ukrepi za področje družinske, 
socialne politike iz ZUJF. Tako bomo imeli spet 
polno očetovsko in starševsko nadomestilo, 
dodatek za velike družine, otroške dodatke, 
štipendije, usklajevale se bodo pokojnine, letni 

dodatki, poleg tega pa še minimalna plača in 
socialna pomoč.  
To je tisti celostni pregled in celostni ukrep, ki ga 
zagovarjamo na tej strani. Noben ne govori, da 
vašega zakona ne bomo implementirali mogoče 
v naslednjem letu, v tem trenutku pač to ni 
mogoče in tega se zavedate tudi vi – upam, da 
se zavedate –, ker bi imel prevelike in 
nepredvidljive posledice.  
Pred 30 leti je politika v tej stavbi, sicer je bila 
dvorana še malo drugačna, začela obljubljati 
drugo Švico. Kje smo danes, vidimo sami. In kdo 
je za to kriv? Ta ustanova, cel sistem, tudi jaz 
sem kriv, zmeraj bolj z vsakim dnem, ki sem tu 
notri, sem bolj kriv in bolj odgovoren. Zato ne biti 
prosim banalni in trivialni, ni fer do nas tukaj. 
Zato, ker bomo rekli ne, zdaj mi ne spoštujemo 
ubogih žensk s podeželja! Ne! Zelo sočustvujem 
z njimi, mogoče bom celo kakšni pomagal, če ji 
bom le lahko, ampak dajati takšno težo in takšno 
odgovornost pa ni pošteno, bodimo realni. Gre 
za vzdržnost in za vzdržanost. Revščina je 
splošen problem, kot smo zadnjič slišali, je tudi 
protiustavna revščina, pa ni noben tega še tukaj 
sprožil, in je sistemski problem, torej ga je tudi 
treba sistemsko rešiti. In ne le za revne starejše, 
tudi za revne zaposlene, za revne brezposelne, 
za otroke; za vse tiste osebe, ki jih s svojimi 
dejanji, s svojim gledanjem in s svojim 
komentiranjem potiskamo na rob družbe. In 
potem moram jaz izpasti kot politik negativec! 
Tega ne sprejmem – z vsem spoštovanjem do 
vsakega posameznika v tej državi, do vas, 
ampak predvsem do sebe. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Kot zadnji razpravljavec ima besedo 
poslanec mag. Matej Tonin. Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage 

poslanke, poslanci, dober dan! 
 Statistike kažejo, da je 83 tisoč 
slovenskih žensk takih, ki ima mesečno manj kot 
500 evrov prihodkov in te ženske so navadno 
starejše od 65 let. Najverjetneje se boste zelo 
dobro spomnili tistega ukrepa, ki ga je naša 
vlada sprejela v letih 2004–2008, reklo se je 
temu državne pokojnine oziroma kmečke 
pokojnine, ko so nekaj deset evrov dobile 
državljanke, ki niso imele ustrezno urejenih 
pokojninskih stvari. Te kmečke pokojnine takrat 
je vzel Svetlik in to je danes bolečina še 
marsikoga, ko se pogovarjaš z njimi. 
 Danes smo pred vas prinesli Zakon o 
gospodinjskem dodatku, ki ni pokojnina, kot ste 
danes nekateri izpostavljali, ampak je 
gospodinjski dodatek za to, kar so ženske v 
preteklosti v svojih življenjih počele, in je prav, 
da se tudi na nek način ovrednoti in da to kot 
družba priznamo. Zgolj bistvene stvari, za ta 
gospodinjski dodatek bi bile upravičene ženske, 
ki so starejše od 65 let, ki imajo manj prihodkov 
s strani pokojnine in drugih socialnih transferjev 
manj kot 500 evrov in ki že 30 let prebivajo v 
Sloveniji. To so osnovne rešitve, da bi tovrstnim 
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ženskam pomagali vsaj s 100 evri na mesec 
gospodinjskega dodatka za lažje življenje za to, 
kar so v preteklosti počele. Nekatere, ki vas je 
skrbelo, da bi to šlo na breme pokojninske 
blagajne, naj vas opomnim, da v 5. členu piše, 
da se ta sredstva zagotovijo v državnem 
proračunu. Tukaj morate biti poslanci 
konsistentni. V preteklosti se spomnim, da niste 
bili najbolj navdušeni, da bi se pokojninska 
blagajna očistila nekaterih stvari, ki se 
izplačujejo iz pokojninske blagajne, pa niso stvar 
vplačanih prispevkov, ampak nekih zaslug iz 
preteklosti, ki jih je ta država priznavala. Tukaj je 
pač treba biti konsistenten. 
 Kje vzeti ta denar, je bilo danes večkrat 
izpostavljeno. Vidim, da ta denar se da vzeti pri 
investiciji v drugi tir, ki je prenapihnjena, in še 
ena možnost je – sodelovanje Madžarske kot 
soinvestitorja v ta drugi tir, ker nam ponujajo 200 
milijonov evrov in mi pravimo, da jih ne 
potrebujemo, da jih bomo zagotovili sami. To je 
konkreten način, kako priti do tega denarja, ki ga 
predlagamo, da se nameni ženskam, ki imajo 
manj kot 500 evrov v Sloveniji, da bi to te 
ženske dobile v obliki gospodinjskega dodatka v 
višini 100 evrov. 
 To, kar je pripeljala poslanka Sluga, je 
res neverjetno, potem koalicija sploh nima 
nobenih težav ta zakon sprejeti, če je celo ta naš 
zakon bolj ugoden za proračun kot sedanja 
rešitev, potem oni to lahko miže storijo. Drugače 
bi pa opozoril, da ta zakon se nanaša tudi na 
tiste ženske, ki so brez pokojnine, popolnoma 
brez pokojnine in ki so brez kakršnegakoli 
prihodka. Tudi te bi lahko naš gospodinjski 
dodatek uveljavljale. Tisti, ki se pa bojite, da bi 
bile na slabšem, kot vi pravite, pa imajo 
možnost, da se odločijo, ker piše v zakonu, da 
na njihovo zahtevo lahko zaprosijo za ta 
gospodinjski dodatek ali pa tudi ne. 
 In še glede tega, ali smo fer ali nismo 
fer. Glejte, kje je dialog, kje je sodelovanje, o 
katerem ste govorili? Ko socialne stvari 
predlagate na levi, je to oh in sploh super, ko pa 
to prihaja s strani Nove Slovenije, je pa vedno 
demagogija. Bodite pošteni in bodite 
konsistentni ves čas.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predstavnica 
predlagatelja. 
 Besedo ima predstavnica Vlade, 
državna sekretarka Breda Božnik. Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala za besedo. Spoštovani! 

 Vezano na že predstavljena temeljna 
stališča, na podlagi katerih Predlog zakona o 
gospodinjskem dodatku ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo, Vlada v bistvu dodatno pojasnjuje 
naslednje. Samska oseba, ki je socialno 
ogrožena, ima zagotovljeno socialno varnost v 
sistemu socialnega varstva. V zvezi z 
navedbami o socialni ogroženosti, kar je bilo 

izpostavljeno v razpravi, bi želela poudariti, da 
ima socialno ogroženost oziroma da smo 
socialno ogroženost naslovili in v bistvu že 
celovito rešili s sprejemom zadnjih dveh novel 
Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. Noveli 
sta dvignili osnovni znesek minimalnega 
dohodka na 392,75 evra. Samska ženska, 
starejša od 65 let, ki prejema pokojnino v višini 
na primer 300 evrov, lahko prejme denarno 
socialno pomoč v višini 92,75 evra in varstveni 
dodatek v višini 184,59 evra. Poleg pokojnine v 
višini 300 evra tako iz sistema socialnega 
varstva prejme še 277,34 evra in njen skupni 
prihodek tako znaša 577,34 evra. 
 Na tem mestu želim poudariti, da se 
prejeti zneske denarne socialne pomoči in 
varstvenega dodatka na podlagi spremenjene 
socialne zakonodaje od leta 2017 več ne 
vračajo, tako kot je že bilo predhodno tudi 
izpostavljeno. Nadalje Vlada poudarja, da 
predlog ne zagotavlja enakosti pred zakonom 
oziroma ugodnejše obravnava ženske v 
pokojninskem zavarovanju. Kot je Vlada že 
pojasnila, so v prihodnje predvideni tudi ukrepi 
za izboljšanje socialnega položaja upokojencev. 
 Glede predloga, da se o vlogi za 
pridobitev gospodinjskega dodatka odloča na 
prvi stopnji Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, Vlada pojasnjuje: Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje je javni 
zavod in je nosilec ter izvajalec obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Priznanje pravice do gospodinjskega dodatka ni 
vezano na predhodno zavarovanje, temveč na 
slabše socialno stanje starejših žensk ter 
ovrednotenja njihovega gospodinjskega dela in 
zato nikakor ne gre za pravico iz zavarovanja, 
temveč gre za pravico, ki ima socialnovarstveno 
naravo, zato je odločitev Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje kot organa odločanja 
na prvi stopnji absolutno neprimerna.  
 Glede finančnih posledic, ki jih prinaša 
zakon, Vlada pojasnjuje: Sprejetje zakona bi 
pomenil prevzemanje novih obveznosti v višini 
78,7 milijonov evrov do 99,7 milijonov evrov v 
breme državnega proračuna, sredstva pa še 
niso zagotovljena, zato je tudi z javnofinančnega 
vidika predlog zakona nedorečen in ni primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 
 Glede navedb, da zakon popravlja 
krivice za ženske, ki so ostale doma in 
negospodinjile, pojasnjujemo. Leta 2000 je 
Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju uredil državno pokojnino za ženske 
in moške, ki niso izpolnjevali pogojev za 
starostno upokojitev. Leta 2012 je prišlo do 
čiščenja pokojninske blagajne, iz katere so se 
izločile dajatve, ki niso vezane na prispevek. Ta 
vsebina se je prenesla v ZUPJS, torej Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kot oblika 
socialnega transferja, do kater so prav tako 
upravičeni moški in ženske, ki so socialno 
ogroženi. Zakon predlagatelja pomeni vračanje 
nazaj v leto 2000, pri tem pa omejuje 
upravičence samo na ženske in samske, s čimer 
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vzpostavlja neenakost po spolu in neenakost 
glede na stanje.  
 Glede omenjene reorganizacije centrov 
za socialno delo, na kar je opozorila gospa 
poslanka Iva Dimic, želim poudariti, da v 
jesenskem času vsako leto centri za socialno 
delo prejmejo veliko večji priliv vlog po pravicah 
iz javnih sredstev. Gre za jesenski čas, vsi 
vemo, da se takrat začne študijsko leto, začne 
se tudi novo šolsko leto s septembrom in takrat 
se začnejo tudi vloge izredne denarne socialne 
pomoči iz naslova kurjave. Tega je ogromno in 
zaposleni na centrih morajo te zadeve in te 
dodatne vloge ravno tako reševati. To pomeni, 
da je vsako leto treba delo organizirati na način, 
da se o vlogah hitro odloči. Ministrstvo se je 
letos aktivno vključilo tako, da je odredilo 
dodatno izplačilo. V oktobru dodatno izplačilo 
državne štipendije, v decembru bo zaradi 
nedelovanja informacijskega sistema na Fursu, 
zaradi katerega ni bilo mogoče odločati o 
pravicah iz javnih sredstev, dodatno izplačilo 
denarne socialne pomoči, torej, poleg rednega 
izplačila 20. decembra bo izvedeno še izredno 
izplačilo 21. decembra. Ministrstvo se odziva.  
 Kar se tiče zaostankov pri reševanju 
vlog na centrih za socialno delo, pa moram 
povedati tudi to, da se Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti zelo 
zaveda trenutne situacije v zvezi s tem in zelo 
budno spremljamo način reševanja in dinamiko 
reševanja teh vlog. Pri tem je treba izpostaviti, 
da na večini centrov za socialno delo ne beležijo 
zaostankov pri reševanju vlog, to se je zgodilo 
pri centru v Ljubljani. In treba je opozoriti, da gre 
za enega največjih centrov v državi, z največjo 
maso uporabnikov, torej strank. Morda bi v 
pojasnilo rekla še to: vloge, ki čakajo na 
nekaterih centrih za socialno delo, niso vloge, ki 
bi bile nerešene zaradi nedelovanja sistemov ali 
pa, recimo, neodzivnosti strokovnih delavcev na 
centrih, ki dejansko te vloge rešujejo in jih 
spreminjajo v odločbe. To so vloge, ki čakajo na 
dopolnitev s strani strank, tudi to je pomembno 
dejstvo, o katerem pravzaprav danes nismo 
spregovorili. 
 Na omenjeni primer s strani gospe Ive 
Dimic pojasnjujem, da je bila vložena vloga s 
strani očeta rešena v zakonskem roku in 
dejansko do zamude organa ni prišlo; zadevo 
smo proučili. Toliko v odgovor. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Kot zadnja ima besedo še predstavnica 
predlagatelja, poslanka Iva Dimic.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Hvala lepa za 

odgovore državni sekretarki. 
 Sem vesela, no – bom začela od zadaj 
–, da govorimo o isti stranki praktično, ki se je 
dejansko pritožila, da ste vi to dobili. Prepričana 
sem, da bom poskušala osebno stopiti z njimi v 
stik, da vidim, kaj je težava, ker si lahko 
predstavljam, kaj pomeni za neko družino izpad 
takega otroškega dodatka.  

 Rekli ste, da ne beležite zaostankov 
vlog, da čakate na dopolnitev s strani strank. 
Zdaj bom rekla kot uporabnica centra za 
socialno delo, kjer lahko vlagam vloge, da ne 
poznam centra za socialno delo, ki bi čakal na 
dopolnitev s strani strank. Praktično ti ne 
vzamejo, tudi če prineseš za celo družino en 
mesec predhodno vlogo za štipendijo, in skoraj 
ne verjamem, da bi na centrih za socialno delo 
čakali na dopolnitev vloge s strani stranke, ker 
enostavno taka vloga ni rešena in moraš ves 
postopek ponovno opraviti. Tu se dejansko 
zatakne – pravilno ste ocenili –, problemi so 
vedno septembra, v začetku šolskega leta, v 
začetku leta, ko gredo otroci v največjem številu 
nazaj v vrtce in tako naprej. Ampak prejšnja 
ministrica je predvidela ukrep, ki smo ga ali pa ki 
ste ga v tem mandatu, v teh mesecih ukinili, to 
pa je informativni izračun, ki je bil ukinjen. Ravno 
zaradi tega, da centri za socialno delo ne bi bili 
tako obremenjeni, je bil predviden informativni 
izračun v sklopu vseh sprememb centrov za 
socialno delo, ki pa se ni zgodil. 
 Pa še nekaj na hitro, no, vidim, da mi 
čas poteka. Zelo podrobno ste navedli, kaj lahko 
neka samska ženska dobi. Vendar pri 
varstvenem dodatku se … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Čas je potekel.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Ker je interes bomo pač 
sprožili postopek za prijavo. Samo še opozorilo. 
Če želita razpravljati tudi predstavnica 
predlagatelja Iva Dimic ter predstavnica Vlade, 
prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop 
mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot 
zadnji, in sicer najprej predstavnica Vlade in 
nato predstavnica predlagatelja. 
 Prosim za prijavo. Vsak izmed 
prijavljenih dobi 5 minut.  
 Najprej dobi besedo poslanec Jožef 
Horvat. Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospod 

podpredsednik, hvala lepa za besedo. Še 
zadnjič se oglašam pri tej točki.  
 Morda za začetek komentar razprave 
gospoda Roberta Pavšiča, ki nekako očita 
opoziciji, da vlaga – kakšne že? – populistične 
predloge in ne vem kakšne še. Samo prosil bi, 
da nam gospod Robert Pavšič oziroma LMŠ 
oziroma ne vem, ali morda celotna koalicija, 
dovoli vsaj majčkeno svobode, da tisti, ki smo 
ravno tako izvoljeni kot on, da delamo tisto, kar 
nam ljudje naročajo. Če mi ne smemo vlagati 
zakonov, kaj naj potem delamo? Naj slepo 
sledimo rešitvam Vlade? Ja, kaj če jih pa ni. Ni 
teh rešitev. Tu nam sedaj postavljate raznorazna 
vprašanja, kje pa vzeti. Ja, v državnem 
proračunu! Mi vas nismo spraševali, kje boste 
308 milijonov. Tako so to res morda, dajem 
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odpustek, neke začetniške težave, ampak mi 
smo zakonodajna veja oblasti in tukaj nas je 90, 
upam, da enakovrednih; upam, da enakovrednih 
in enako svobodnih.  
 Še enkrat ponavljam, da smo veliko 
strokovne literature prebrali, preden smo te 
rešitve zapisali že v našem volilnem programu. 
Saj se spomnite tiste knjige, 300 strani. 
Ugotavljamo, torej, strokovnjaki, ne politiki, 
strokovnjaki ugotavljajo, da je razkorak v stopnji 
tveganja revščine med spoloma, da se ta s 
starostjo povečuje, ta razkorak, torej tveganja 
revščine med spoloma se s starostjo povečuje. 
Slovenija beleži bistveno višjo stopnjo tveganja 
revščine pri ženskah v primerjavi z državami EU, 
ki so primerljive s Slovenijo glede splošne 
stopnje tveganja revščine. Zato smo rekli 
gospodinjski dodatek, zato smo rekli ženske, 
starejše od 65 let. Da bi pa mi v zakone pisali 
rešitve, da bi te ženske bile na slabšem – ne se 
delati norca iz nas! Ne se delati norca, lepo 
prosim. Zlasti velike razlike nastajajo pri starosti 
nad 75 let. In kakšen je sklep tega strokovnega 
članka oziroma razprave? Sklep je naslednji, »v 
Sloveniji se s problemom visoke stopnje 
tveganja revščine pri starejših ženskah 
neuspešno spopadamo, ker ne uveljavljamo 
posebnih ukrepov za zmanjševanje stopnje 
revščine prebivalstva in za zmanjšanje razlik 
med moškimi in ženskami«.  
 V redu, ta zakon boste jutri zavrnili, 
razumem. Obljubljali ste v razpravah, da boste 
te zadeve, da boste do teh problemov, ki pravite, 
da pa so relevantni in so vredni pozornosti, da 
boste do teh problemov pristopili z vso 
odgovornostjo. Mi vas bomo čakali do prvih 
parlamentarnih počitnic naslednje polletje. Ta 
aparat, ki ga ima Vlada, mora biti sposoben, da 
producira kvalitetne rešitve. Imate in boste imeli 
še več državnih sekretarjev, nekaj pač morajo 
delati. Pa ne samo državni sekretarji, ampak ves 
ta aparat na ministrstvih. Verjamem, da delajo, 
ampak če vidijo probleme, potem je probleme 
treba reševati. Torej, mi vas bomo čakali 
dobrega pol leta, potem pridemo ponovno s tem 
zakonom. To obljubljamo vam, drage kolegice in 
kolegi, in to obljubljamo tudi tem ženskam, 
starejšim od 65 let. In to obljubljamo tistim 346 
tisočim ljudem, ki živijo pod pragom revščine in 
so socialno izključeni.  
 Čas je, da prižgemo socialno državo, 
da prižgemo socialno državo v Republiki 
Sloveniji. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanka Janja Sluga. 
Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Moram najprej povedati, da poanta 
moje razprave – vem, da je niste poslušali do 
konca, kolega Tonin. Ampak če bi jo, bi videli, 
da poanta moje razpre ni bila v tem, da bo zdaj 
državni proračun na boljšem, ampak je bila v 
tem, da je vaša rešitev takšna, da bi dejansko iz 

proračuna šlo manj denarja, ker bi te ženske 
dejansko na podlagi vašega predloga prejele 
manj denarja. To je bila moja poanta. 
 Verjamem, da tega niste želeli narediti, 
da so vaši nameni drugačni. Prepričana sem v 
to. Verjamem pa, da ste to spregledali; da ste 
nam na mizo dali nekaj, kar ni bilo do 
podrobnosti preučeno. Upam, da ko bomo čez 
pol leta, kot ste zdaj napovedali, dobili podoben 
predlog, ne istega, da bo popravljeno to, ker 
verjamem, da vam je to malo ušlo. Ker tudi 
državna sekretarka je danes povedala, da 
ženske z nizko pokojnino danes lahko zaprosijo 
za denarno socialno pomoč in pod črto dobijo 
več, kot bi dobile z vašim gospodinjskih 
dodatkom, in lahko zaprosijo tudi za varstveni 
dodatek in pod črto dobijo več, kot dobijo z 
vašim gospodinjskim dodatkom. Dejansko bi z 
vašim gospodinjskim dodatkom prejele več 
samo tiste gospe upokojenke, ki imajo danes 
pokojnine med 478 in 499 evri. Samo te bi bile 
na boljšem, če ne bi zaprosile za varstveni 
dodatek, ampak bi dobile gospodinjski dodatek 
in bi bile s temi 100 evri, vašimi, dejansko na 
boljšem. Samo te. Se pravi od 478 in 499; kar je 
več, nimajo pravice do gospodinjskega dodatka, 
in kar je manj, z gospodinjskim dodatkom dobijo 
manj, kot bi dobile oziroma že dobivajo danes, 
ko jim pripada pravica do denarne socialne 
pomoči oziroma tudi razlika do 577 evrov, kolikor 
znaša varstveni dodatek. 
  Pa še ena razlika je. Varstveni dodatek 
ženskam v tem trenutku pripada od 63. leta 
dalje, medtem ko po vašem predlogu, bi bile 
upravičene šele od 65. leta. Se prvi, tukaj striže 
za dve leti. In tudi tukaj prihaja razlika.  
 Želela bi pa opozoriti še na eno stvar. 
Vi tukaj predvidevate, da se postopek za 
dodelitev gospodinjskega dodatka začne na 
zahtevo upravičenke. Vemo, kakšne so bile 
vaše razprave zadnjič, ko se nismo odločili, da bi 
kar uvedli avtomatski masovni informativni 
izračun, ker informacijski sistem še ni 
pripravljen, pač pa ostajamo pri informativnem 
izračunu, da ne bo kakšne pomote. Mi nismo 
zadnjič ukinili informativnega izračuna, ker je to 
še vedno prav in za zaposlene in za 
upravičence. Ampak zdaj se pa pogovarjamo 
dejansko o ženskah nad 65 let in če preberete 
nekatere znanstvene članke, celo v bistvu se 
vaša zadeva nanaša celo za ženske pri starosti 
nad 75 let, ker so tiste najbolj ogrožene. In zdaj 
bomo od ene gospe pri 75. letu zahtevali, da pa 
sama vlaga po ZUP vlogo za ta gospodinjski 
dodatek, v tem trenutku pa že prejema na 
podlagi informativnega izračuna, pri katerem ni 
treba nič narediti, lahko denarno socialno pomoč 
ali pa varstveni dodatek. 
 Dejansko je to, kar imamo zdaj na mizi, 
v bistvu korak nazaj. Tako še enkrat apeliram na 
vas, tudi če boste čez pol leta vlagali še enkrat, 
še enkrat preberite, kar ste nam poslali na mizo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 



                                                                                                                          

  206  

 In na koncu dobi besedo še 
predstavnica predlagatelja, poslanka Iva 
Dimic.Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. 

 Seveda ima koalicija bolj natančne 
podatke, da lažje operira. Seveda sem vesela, 
da sem danes dobila kakšen podatek več, kakor 
sem ga bila sama lahko pridobila. In zato, ker 
imajo take dobre podatke, ker imajo sodelavce 
in zmožnost tudi ljudi, računam, da bo tako, kot 
je rekel kolega Robert, ki ga ni tukaj, da mogoče 
bo Vlada sama pripravila neko rešitev. Te rešitve 
bi bila zelo vesela, da bi Vlada v pol leta 
pripravila rešitev in prišla na mize, zato da ne bi 
potem, bom rekla, opozicijsko stranko lovili na 
vejicah in pikah, točnih izračunih. Ker oni imajo 
dostop do teh baz drugačnega kot mi, 
drugačnega kot jaz. Kar lahko dostopam, je, da 
en mesec vnaprej zaprosim, ali pa da naročim 
raziskovalno nalogo, ali pa kar lahko poiščem na 
spletu, na medmrežju. Zato je težnja tudi 
opozicije in tudi vlaganje zakonov, da opozarja, 
kaj mora koalicija narediti in koalicijski poslanci, 
ker imajo večjo možnost in večji … Državni 
aparat je praktično v njihovih rokah, ki to lahko 
melje in pregleduje in dela. 
 Spoštovana državna sekretarka, sem si 
zapisala, kako si sledijo te državne pomoči 
oziroma transferji socialni za socialno varstvo in 
seveda varstveni dodatek. Na koncu ste rekli, da 
lahko neka ženska s 300 evri penzije dobi 
577,34 evrov. Vem, da nimate časa, pa lahko 
tudi kdaj drugič mi sporočite, koliko pa je teh 
žensk v Sloveniji, ki takole, na tak način se jim 
vsi varstveni dodatki seštevajo. Če jih bo 8 tisoč, 
lahko rečem, da čestitam in da sem zadovoljna. 
Bojim se, da je ta številka nižja. Vi imate to 
številko, jaz te številke nimam – ali me boste pa 
podučili, kje to številko lahko sama poiščem? 
Bom zelo vesela. 
 Zdi se mi, da pri varstvenem dodatku je 
vse lepo in prav, od katerega leta in tako naprej, 
ampak veste, koliko vlog. Lahko vam 
prepošljem, koliko vlog smo mi dobili, ko 
varstveni dodatek ni bil več plomba na 
nepremičnino. Ampak veste, vrag tiči v majhnih 
stvareh. Vse ženske so rekle, no zdaj pa bomo 
vložile varstveni dodatek, v poslansko skupino 
so hodile, pri nas v poslansko skupino v Državni 
zbor so prišle, vložite nam to. Ampak veste, 
kakšen je bil odgovor? Ja seveda, gospa, vi 
niste sami, vi imate še dva sina, ki vas morata 
preživljati. In je rekla: »A to je za vas varstveni 
dodatek, da mene morajo poleg vsega še otroci 
preživljati?! Da jaz nisem za državo kot sama, 
pa sama živim?« To je tisto, kar je pri 
varstvenem dodatku. Zato si želim, da bi videla, 
kakšna je ta številka teh žensk, ki dejansko 
dobivajo varstveni dodatek. Mogoče je čas res, 
da ne nazadnje opravimo tudi kakšno sejo 
Državnega zbora na ta način, pa da pogledamo, 
kako so se v zadnjem letu številke spremenile, 
ali pa, če obstaja kakšna nova raziskava tega 
zavoda, inštituta za socialno varstvo v Sloveniji. 

Mogoče obstaja kakšna nova raziskava, pa da jo 
vendarle poslanci dobimo na mize, pa da 
pogledamo, kakšni so bili učinki te spremembe. 
 In informativni izračun – si ga vsi 
želimo. Prepričana sem, da bo omogočil delo 
zaposlenim tako na centrih za socialno delo kot 
tudi na ministrstvih. Ampak naš namen je bil, da 
se popravijo krivice, popravijo krivice, ki so bile 
storjen, pa tudi če gremo v leto 2000 nazaj, 
takrat je bilo in bi lahko rekli, da je bila takrat še 
socialna država, ki je omogočala tistim brez 
prihodka nek dohodek in priznavala preteklo 
delo, skrb za dom, družino, domovino.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Zaključujem splošno razpravo. O 
predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali v sredo, 
19. decembra 2018 v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
  
 Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN 
DRUŽINSKIH PREJEMKIH.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina sedmih 
poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožetom 
Horvatom. V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 11 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Horvatom zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavnici predlagatelja 
poslanki Ivi Dimic. Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani podpredsednik 

Državnega zbora, državna sekretarka, kolegice 
in kolegi!  
 Pretekle vlade zaradi izboljšanja 
gospodarskih razmer sproščajo številne 
varčevalne ukrepe in hkrati višajo proračunske 
odhodke na številnih področjih. Naj omenim le 
povišanje plač v javnem sektorju, mase plač, 
povišanje najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo brez dokupa in povišanje 
minimalne plače. To so sicer dobrodošli ukrepi, 
pa vendar predlagatelji ocenjujemo, kot smo v 
Novi Sloveniji že večkrat poudarili, da bi se 
sproščanje varčevalnih ukrepov moralo začeti pri 
družinah, in to v nadaljevanju navajamo številne 
vzroke. 
 Demografska slika Slovenija je izjemno 
slaba, ena najslabših v Evropski uniji. Na to nas 
s svojimi ocenami opozarja tudi vladni urad za 
makroekonomske analize in razvoj. Za normalno 
delovanje države oziroma vseh njenih 
podsistemov bi v naslednjih letih potrebovali 
približno okoli 30 tisoč rojstev letno, trenutno pa 
ne dosegamo niti številke 20 tisoč, trend je na 
žalost padajoč. Izjemno nizka rodnost in 
posledično staranje prebivalstva je po oceni 
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Evropske komisije eden največjih družbenih in 
gospodarskih izzivov Evrope 21. stoletja, zadeva 
vse države članice in večino področji politike 
Evropske unije. Leta 2025 bo več kot 20 % 
prebivalcev evropskih starih 65 let ali več, zlasti 
pa se bo povečalo število starostnikov v 
starostni skupini 80 let in več. Koalicija in njena 
vlada pa kot da se tega ne zavedata. Zato v 
Novi Sloveniji s to novelo zakona predlagamo tri 
bistvene rešitve. Prvič ponovna uvedba 
univerzalne pomoči ob rojstvu otroka v obliki 
nakazila in ustrezna korekcija zneska 500 evrov. 
Drugič, povišanje zneska dodatka za veliko 
družino, za družino s tremi otroki na višini 450 
evrov in za družino s štirim ali več 650 evrov. 
Predlagane rešitve zasledujejo načela varovanja 
družine, materinstva, očetovstva, otrok in 
mladine ter načelo najboljše otrokove koristi, 
načelo dolgoročne vzdržnosti pokojninskega 
sistema ter pravične razdelitve dobrin. Glavni 
nameni in cilji našega predloga so: omogočiti 
družinam optimizacijo družinskih proračunov in 
ustrezni socialno-ekonomski položaj, uveljaviti 
pravičnejšo porazdelitev javnih financ, 
spodbuditi domačo potrošnjo, pomagati staršem, 
da bodo lažje usklajevali družinsko in poklicno 
življenje in posledično odločali lahko tudi za 
kakšnega otroka več – izboljšati demografsko 
sliko Republike Slovenije. 
 Spoštovane kolegice in kolegi, iskreno 
se obračam na vas, da se odzovete na te 
predloge in da omogočimo družinam lažje, 
predvsem pa tudi nekoliko boljše življenje. 
Vabim vas, da podprete naš predlog novele. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za uvodno predstavitev mnenja Vlade 
dajem besedo predstavnici Vlade Bredi Božnik, 
državni sekretarki na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala še enkrat za besedo. 

 Skupina poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Jožetom Horvatom 
je 13. novembra 2018 v postopek sprejema 
vložila Predlog zakona o spremembah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, v 
katerem predlagajo enkraten dvig višine 
posameznih pravic.  
Potrebo po sprejetju zakona predlagatelj 
utemeljuje zlasti z demografskimi trendi, kjer se 
sicer strinjamo, da je potrebno ukrepanje, 
vendar pa moramo ukrepe izvajati koordinirano 
in celovito, v skladu s sprejetimi strateškimi 
dokumenti, in sicer Resolucijo o družinski politiki 
2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« in 
pa Strategijo dolgožive družbe.  
V predlaganem mnenju Vlada navaja, da so bili 
v letih 2018 in za leto 2019 storjeni konkretni 
koraki, ki bodo izboljšali kakovost življenja 
družin, zlasti njihov materialni položaj. S 
prihodnjim letom se zaradi izpolnitve pogojev v 
zakonu sproščajo še zadnji varčevalni ukrepi na 
področju družine, ki bodo v letu 2019 zahtevali 

dodatna finančna sredstva v višini 35 milijonov 
evrov. Finančne posledice predlaganega 
zakona, predlagatelj opisuje oziroma ocenjuje 
na 75 milijonov, vendar pa ne pojasni, na 
kakšen način so bile finančne posledice 
izračunane.  
Predlagani dvig zneskov pri pravici do pomoči 
ob rojstvu otroka in pravici do dodatka za veliko 
družino bi torej imel pomembne finančne 
posledice in s tem vpliv na doseganje 
srednjeročnega javnofinančnega cilja in 
spoštovanja Zakona o fiskalnem pravilu. Za 
Slovenijo je pomembno, da v ugodnih časih 
ustvari zadosten potencial in vztraja na začrtani 
poti, da bo strukturni saldo sektorja država 
uravnotežen konec leta 2020, ko dosežemo naš 
srednjeročni cilj. 
 Zaradi navedenega Vlada predloga v 
tem trenutku ne podpira. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih 
skupin. 
 Besedo ima Poslanska skupina Levica, 
zanjo Boštjan Koražija. Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Spoštovani 

predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Še 
enkrat vsem lep pozdrav! 
 V Levici se ne strinjamo s tem, da 
morajo za normalno delovanje države ženske 
vsako leto roditi 10 tisoč otrok več kot v predlogu 
navaja NSi. Za normalno delovanje države je 
potrebno ustrezna, torej pravična in vzdržna 
davčna politika, ki bo lahko rezultirala tudi v 
povečanju natalitete. V NSi konsistentno 
zagovarjajo nižje davke in prispevke, na drugi 
strani pa predlagajo povišanje transferjev 
družinam. To dvoje žal ne gre skupaj. 
Predlagajo znižanje davka na dodano vrednost, 
znižanje stopnje za najvišji dohodninski razred, 
nasprotujejo višji obdavčitvi kapitala, zato vas 
sprašujem, kako bomo s siromašenjem državnih 
blagajn povečali transferje družinam. In to 
univerzalno vsem družinam, niti ne tistim, ki 
sredstva dejansko potrebujejo. 
 Osnovni problem tega predloga, poleg 
neskladnosti s politikami NSi na prihodkovni 
ravni, je njegova zasidranost v natalitetni politiki. 
Natalitetna politika pomeni družinsko politiko 
družinsko politiko brez socialnih kriterijev. 
Pomeni, da vsi, tudi revni, subvencionirajo tako 
revne kot tudi bogate družine. Torej tiste, ki 
pomoč potrebujejo, in tiste, ki je ne potrebujejo, 
ne glede na njihov dohodek in ne glede na 
njihove potrebe. To pa, vsaj dokler imamo po 
uradnih podatkih v državi 50 tisoč otrok, ki živijo 
pod pragom revščine, ni in ne more biti prioriteta 
tega državnega zbora. 
 Dokler 270 tisoč ljudi živi pod pragom 
tveganja revščine, od tega kar 56 tisoč delovno 
aktivnih ter 50 tisoč otrok, mora družinska 
politika ostati del socialne politike; torej politika, 
ki se prvenstveno ukvarja z družbeno 
neenakostjo, z revščino, ki duši mnoge družine 
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in s socialnim položajem otrok, ki predstavljajo 
posebno ranljivo skupino prebivalstva. Naloga 
družinske politike namreč ni zagotavljanje 
bodoče delovne sile kapitalu, ampak je 
zagotavljanje čim bolj enakih možnosti otrokom, 
tudi tistim, ki se rodijo v socialno ogroženih 
družinah, omogočanje, da imajo lahko otroke 
tudi ljudje, ki jih samo z lastnimi dohodki ne bi 
morali vzdrževati ali pa do njih ne bi morali priti 
po naravni poti. Da predvsem tistim, predvsem 
ženskam, ki otrok ne želijo imeti, je to tudi 
omogočeno in da zaradi svojih odločitev niso 
deležne družbenega pritiska ali drugačnih 
povračilnih ukrepov. Edini učinkovit ukrep za 
okrepitev delovno aktivnega prebivalstva je 
zaviranje emigracij z izboljšanjem življenjskih 
razmer zlasti mlajše generacije, ki se zaradi 
slabih razmer izseljujejo iz države. Zato so 
ključni socialni ukrepi na različnih področjih, na 
področju revščine, na področju boja proti 
prekarnim oblikam dela in na področju 
stanovanjske politike, če naštejem najbolj 
ključne. 
 Odgovor za to ni v izkoriščanju 
družinske politike za subvencioniranje 
prebivalca z nadpovprečnimi in celo visokimi 
dohodki s ciljem povečanja rojstev. Tovrstni 
ukrepi ne bodo dosegli svojega cilja, imeli pa 
bodo neko drugo posledico: na cedilu bomo 
pustili socialno najbolj ogrožene prebivalce. 
Naloga države ni, da se subvencionira družine 
najpremožnejših, ampak da vsem otrokom 
zagotovi vsaj približno enake možnosti, zato 
bomo vse dokler revščine ne izkoreninimo, v 
Levici zagovarjali primat socialne družinske 
politike nad politiko, katere bistveni cilj ni 
izboljšanje neenakih položajev, temveč 
povečanje rojstev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Poslanska skupina Nova 
Slovenija - krščanski demokrati, zanjo mag. 
Matej Tonin. Izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage poslanke 

in poslanci, dober dan!  
 Demografski trendi so za Slovenijo, 
hočeš ali nočeš, neizprosni. Ne gre za 
opozicijske ugotovitve, gre za ugotovitve 
mednarodnih institucij, ki Slovenijo postavljajo 
na devetem mestu po tem, da smo zelo zelo 
stara družba. In negativni demografski trendi 
seveda pomenijo na dolgi rok številne pritiske, 
pomenijo pritisk na zdravstveno blagajno, 
pomenijo pritisk na pokojninsko blagajno in na 
konec koncev je to tudi pomembno za 
dolgoročno preživetje naroda kot takega. Če se 
želimo z negativnimi demografskimi trendi 
soočiti, potem je ključna stvar, ki jo mora storiti 
vsaka država, da svoje državljane spodbuja, da 
se odločajo za več življenja, za več otrok. Tukaj 
ni kakšne posebne kvantne fizike ali znanstvene 
fantastike, ampak so preverjena dejstva. 
 Države se s spodbujanjem rojstev 
ukvarjajo na različne načine, od države do 

države je to različno. Dejstvo pa je, da različne 
slovenske raziskave kažejo, da se mladi ne 
odločajo za več otrok oziroma da je pri odločitvi 
o številu otrok in tudi o tem, ali bodo otroke 
sploh imeli, da so pomembni trije ključni 
dejavniki. Prvič, ali imajo zagotovljeno službo, da 
lahko družino preživljajo. Drugič, ali imajo rešen 
stanovanjski problem, da lahko z družino sploh 
kje živijo. In tretjič, tudi v kakšnih vrednotah, v 
kakšnem duhu so bili vzgojeni. To so tri ključni 
elementi, ki jih slovenske raziskave izpostavljajo 
kot pomembne kriterije, ko se mladi odločajo za 
otroke. 
 Prepričan sem, da smo kot država 
dolžni storiti vse, da lahko odpravljamo vsaj tiste 
ovire, na katere imamo vpliv. Na vrednote ima 
država manjši vpliv. Z vrednotami rastemo v 
družinah in v domačih okoljih nas vzgojijo v to ali 
ono smer; ali smo naklonjeni večjemu številu 
otrok ali ne. Zagotovo pa država lahko 
pomembno prispeva k temu, da mladi lažje 
pridejo do služb in da imajo mladi lažji dostop do 
stanovanja. Pri tem je seveda pomemben 
materialni položaj družin. In za izboljšanje 
materialnega položaj družin je pa seveda ključna 
država. V Novi Sloveniji se zavzemamo za jasno 
delitev družinske in socialne politike in smo proti 
temu, da se ti dve politiki medsebojno mešata. 
Bistvo socialne politike je, da pomaga pomoči 
potrebnim, da tistim, ki so v stiskah, da tistim, ki 
si ne morejo pomagati in živijo v težkih 
življenjskih okoliščinah, s socialnimi transferji 
pomagamo in na takšen način ublažimo njihove 
težave. Ampak to je socialna politika. Na drugi 
strani pa imamo elemente družinske politike, za 
katero v Novi Sloveniji trdimo, da bi morala 
upoštevati eno načelo, da je za državo 
pomemben in enako spoštovan otrok vsak, ne 
glede, v kateri in v kakšni družini se rodi. Zato bi 
z vidika družinske politike moral biti pristop 
države do vseh otrok enak in tudi transferji 
družinske politike bi morali biti vsi enaki. 
 V predlagani noveli Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
predlagamo naslednje ključne popravke in 
elemente: da se dvigne pomoč ob rojstvu otroka 
na 500 evrov in da gre za denarni transfer, kjer 
starši prosto razpolagajo s tem, kako se bo ta 
denar namensko porabil. Država se po 
nepotrebnem sedaj vtika v to, da želi uveljaviti 
neke posebne sisteme, kjer bi starši lahko 
kupovali točno določene proizvode v točno 
določenih trgovinah, ker s tem, pravijo, da naj bi 
zagotovili namenskost. Verjemite mi, govorim iz 
lastnih izkušenj, da ta denar starši zagotovo 
porabijo namensko; uporabijo ga za otroka in ni 
nobene potrebe, da se država še v to kako in na 
kakšen način.  
 Drugi pomemben popravek, ki ga 
prinaša ta zakon, je, da bi velikim družinam, ki 
imajo tri ali več otrok, zagotovili dodatek za 
veliko družino v višini 450 evrov. Torej, da bi ga 
povečali od sedanje višine. Prav tako, da bi 
zvišali dodatek za veliko družino s štirimi ali več 
otroci na 650 evrov. Prvi, ki bodo najbrž skočili v 
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zrak so v Levici, kjer bodo dejali, da kje ja pa 
denar za te stvari in da naj bi to nas stalo 75 
milijonov evrov. Če kaj, potem bi zagotovo 
morali podpirati velike družine. V Sloveniji jih, 
žal, ni veliko, ampak tiste, ki pa so, bi si zaslužile 
podporo. In to tudi državno podporo.  
 Ko poslušamo očitke, kako ne gre 
skupaj nižji davki in socialni transferji, se mi zdi 
to nekoliko smešno, ker je jasno, da ustrezno 
davčno okolje, ki gospodarske subjekte in tudi 
državljane ne privije do skrajnosti, jim ne pobere 
vsega, kar jim lahko, hkrati omogoči, da vsi ti 
državljani v polnosti razvijajo svoje talente, 
zaposlujejo, razvijajo svoje ideje; seveda, s tem 
pa tudi vplačujejo v državni proračun, v 
zdravstveno in pokojninsko blagajno. To je edini 
način, kako lahko pridemo do več denarja v 
državni proračun, da potem iz državnega 
proračuna financiramo tiste, ki so pomoči 
potrebni. Ker če bomo do onemoglosti jemali 
tistim, ki že danes plačujejo davke, potem se bo 
seveda enkrat v neki točki končali. Vsem je 
znana Lafferjeva krivulja, ki v ekonomiji govori 
zelo jasno, da do neke točke lahko zvišuješ, 
povečuješ davčne stopnje, potem pa prideš do 
točke, ko se kljub povečevanju prihodek v 
proračun in zbrani denar zmanjšuje. Zato se mi 
zavzemamo, da bi tu našli pravo mero, da bi 
ljudem omogočili več svobode in s tem tudi 
povečali aktivnost ter na koncu vplačila v državni 
proračun.  
 Želimo si, da bi ta zakon ugledal luč 
sveta, ker bi pomembno spremenil našo 
družinsko politiko, predvsem bi pa bil zelo 
pozitiven signal, jasna luč in podpora s strani 
države vsem družinam in sporočilo, da država 
ceni življenje, da država ceni družino.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina Stranke 
Alenke Bratušek, zanjo poslanec Vojko Starović. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. Ponovno pozdravljeni! 
 Ključna vsebina predlaganih sprememb 
Zakona o starševskih in družinskih prejemkih je 
ponovna uvedba univerzalne pravice do pomoči 
ob rojstvu otroka in dodatka za veliko družino z 
ustreznimi korekcijami zneskov. Želja 
predlagatelja navedenih sprememb je tako 
izboljšanje socialno-ekonomskega položaja 
posameznikov in družin, pravičnejša 
porazdelitev javnih financ, spodbuditev domače 
potrošnje ter izboljšanje demografske slike 
Republike Slovenije, čeprav moram povedati, da 
o tej demografski sliki Republike Slovenije se 
veliko govori, ampak strokovnjaki pravijo, da ni 
tako tragično, nekaj časa bo še hudo, potem se 
bo pa začela izboljševati, tako kažejo projekcije. 
Zadnjič smo imeli v okviru Pogledov 2019 na 
Ekonomski fakulteti ob udeležbi vrste uglednih 
ekonomistov tudi iz Evrope in naših 
gospodarstvenikov to sliko in kako bi se dalo te 
zadeve premoščati; se pa vsekakor strinjam, da 
je za družine treba skrbeti v tej smeri.  

 V zvezi s to predlagano spremembo v 
Poslanski skupini Alenke Bratušek ugotavljamo, 
da se je Vlada tega področja družinske politike 
že lotila, in sicer bodo s 1. 1. 2019 prenehali 
veljati naslednji varčevalni ukrepi: očetovsko in 
starševsko nadomestilo bo znašalo 100 % 
osnove, materinsko nadomestilo že zdaj znaša 
toliko; materinsko nadomestilo bo neomejeno, 
starševsko nadomestilo pa bo omejeno na 2,5-
kratnik povprečne plače; dodatek za veliko 
družino bodo prejele vse družine, ne glede na 
materialni položaj; do državne štipendije bodo 
upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki 
pod 659,30 evra neto v povprečju na 
družinskega člana. Ta sprostitev varčevalnih 
ukrepov bo torej izboljšala položaj družin, zlasti 
tistih z novorojenčki, že v letu 2019. Prav tako se 
bo razširila pravica do dodatka za veliko družino 
in za vse družine, ki ga bo po novem prejelo 
dodatnih 4 tisoč družin. Vsako povečanje 
dodatkov pa seveda mora upoštevati fiskalno 
pravilo. Recimo, že sprostitev naštetih 
varčevalnih ukrepov s 1. 1. 2019 samo po sebi 
zahteva v letu 2019 dodatnih 35 milijonov evrov.  
 Tudi pri tej točki dnevnega reda bi rad 
ponovno poudaril, da je socialno in družinsko 
politiko treba urejati celovito, brez parcialnih 
posegov, kajti s takšnim načinom delovanja v 
pravni red vnašamo negotovost ter zmanjšujemo 
pravno varnost. Tega pa si pri tako kompleksni 
zakonodaji in občutljivosti tega področja 
enostavno ne moremo privoščiti. V Poslanski 
skupini Stranke Alenke Bratušek predloga 
zakona iz navedenih razlogov ne bomo podprli. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije, 
zanjo poslanec Jurij Lep. Izvoli. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, podpredsednik, 

za besedo. Državna sekretarka, kolegi poslanke 
in poslanci! 
 Naj najprej povem, da v Poslanski 
skupini Desus podpiramo prizadevanja 
predlagateljev za spremembo demografske slike 
Slovenije. Prav tako podpiramo skrb za 
izboljšanje socialnega položaja naših 
državljanov, vendar s tem ne mislimo samo na 
družine z enim ali več otroki, ampak, denimo, 
tudi na starejše z nizki pokojninami, mlade, 
brezposelne in še bi lahko naštevali. To bi 
morala biti skrb vseh nas. Je pa seveda treba 
imeti pred seboj tudi dejstvo, da vzdržne in 
stabilne finance predstavljajo glavni temelj za 
delovanje naše države. Se pravi, če to zrušimo, 
potem ne bo nič ostalega. Zato morajo biti 
predlagani ukrepi finančno vzdržni in usklajeni z 
možnostmi, ki jih trenutno imamo oziroma 
zmoremo. 
 Z novelo zakona se predlaga, da se 
pomoč ob rojstvu otroka poviša za 220 evrov, 
dodatek za veliko družino, v kolikor ima družina 
tri otroke, naj se poviša za 55 evrov, za družine 
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z več otroki pa za 170 evrov. Finančne 
posledice naj bi znašale okoli 75 milijonov evrov, 
kar vsekakor ni zanemarljiv znesek.  
 Po veljavni ureditvi, se pravi to, kar 
sedaj velja, je pomoč ob rojstvu otroka pravica, 
ki jo prejmejo vsi starši, ne glede na materialni 
status. Namenjen je nakupu opreme in 
potrebščin za novorojenčka, saj se ob prihodu 
novega člana v družin finančne obveznosti 
staršev povečajo. Naj omenim, da tudi večina 
slovenskih občin ob rojstvu otroka prispeva 
nekaj denarnih sredstev oziroma opremo. Pa to 
tudi; s 1. januarjem 2019 bodo pričeli veljati še 
nekateri drugi ukrepi, s katerimi se bo socialno-
ekonomski položaj družin še izboljšal. Tako 
bosta, denimo, z novim letom tudi očetovsko in 
starševsko nadomestilo znašala 100-odstotno 
osnovo, višina materinskega nadomestila pa več 
ne bo omejena. Do državne štipendije bodo 
upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki 
pod 660 evrov na družinskega člana in, kar je 
tudi zelo pomembno, dodatek za veliko družin 
bo prejelo dodatnih 4 tisoč družin, saj ne bo več 
vezan na materialni status oziroma cenzus. 
 To so spodbudni in pozitivni ukrepi, ki 
jih v Poslanski skupini Desus podpiramo. 
Zavedamo pa se, da proračun ni vreča brez dna 
in da je nekje treba potegniti črto. 
 Pa če bi se navezal na gospo Ivo 
Dimic, ki je rekla, kaj je država v tem letu že 
naredila in planirala v naslednjem letu – 
minimalna plača se je dvignila, regres za 
upokojence se je dvignil, uskladili smo 
pokojnine, dogovorili smo se s sindikati za plače 
v javnem sektorju. Če to vse skupaj seštejemo, 
je ta vlada, ta koalicija, se pravi ta državni zbor, 
za naslednje leto v bistvu prispeval skoraj 500 
milijonov evrov dodatnih sredstev v izboljšanje 
življenjskega standarda Slovencev in Slovenk.  
 Tudi mi v Poslanski skupini Desus 
imamo ideje in želje, kako in komu vse bi v tej 
državi še pomagali, vendar pa se zavedamo, da 
morajo biti prilivi in odlivi v finančni blagajni 
uravnoteženi ter da si ne smemo privoščiti 
nestabilnosti javnih financ. Zaradi vsega 
povedane in opisanega ne bomo podprli sklepa, 
da je predlagani zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina 
Slovenske demokratske stranke, zanjo Suzana 
Lep Šimenko. Izvolite. 
  
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. Lepo pozdravljeni še enkrat! 
 Družina je temeljna celica vsake 
družbe, saj je njen prvotni namen v osnovanju 
družine. Pa uvodoma poglejmo nekaj osnovnih 
podatkov s tega področja. V preteklih letih se je 
povečalo število zakoncev brez otrok in dvignila 
se je povprečna starost matere ob rojstvu 
prvega otroka. Po podatkih Statističnega urada 
je povprečna starost matere ob trojstvu prvega 
otroka več kot 29 let, kar je 4 leta več, ko je bila 

v letu 1995. Slovenske družine imajo v 
povprečju 1,16 otroka, če upoštevamo le družine 
z otroki, pa 1,56 otroka. Kar 53 odstotkov družin 
so družine z enim otrokom, družin z dvema 
otrokoma je 36 odstotkov, družin s tremi ali več 
otroki je zgolj 11 odstotkov. 
 Eden izmed glavnih razlogov za 
trenutno stanje družin so spremenjene 
gospodarske in družbene razmere, zlati skrb za 
ekonomsko preživetje in spremembe na 
področju zaposlenosti moških in žensk. Zaradi 
demografskih sprememb in izzivov, ki jih prinaša 
staranje prebivalstva, je izjemnega pomena, da 
kot država s posebnimi ukrepi spodbujamo 
odločanje za zakonsko zvezo, ustvarjanje družin 
in rojstva otrok. V Slovenski demokratski stranki 
smo se zavezali in skrb za družino ter 
spodbujanje družinskega življenja postavili 
visoko na prioritetno lestvico. V okviru danih 
zmožnosti in vplivanja države na družinsko 
življenje bomo naredili vse, da bo družina ostala 
osrednja celica našega bivanja. Vse ukrepe, ki 
gredo v smeri izboljšanja statusa družin, tako 
seveda podpiramo. Tudi v zakonu, ki je pred 
nami, podpiramo spremembe, kot so ponovna 
uvedba univerzalne pravice do pomoči ob 
rojstvu otroka v obliki nakazila in ustrezen 
znesek popravka višine z 280 evrov na 500 
evrov, dvig zneska dodatka za veliko družino, in 
sicer s 395 na 450 evrov za družine s tremi 
otroki in s 480 evrov na 650 evrov za družine s 
štirimi in več otroki. 
 Spremembe Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih bomo v 
Slovenski demokratski stranki seveda podprli. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina Liste 
Marjana Šarca, zanjo Lidija Divjak Mirnik. 
 Izvolite. 
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Lep 

pozdrav! 
 Pred nami je predlog novele Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki 
po besedah predlagateljev prinaša nekaj 
izboljšav, ki bodo vplivale na stopnjo rodnosti v 
Sloveniji. Če prevedemo to v denar – približno 
75 milijonov evrov. Trenutni zakon glede pomoči 
ob rojstvu otroka določa, da slednja znaša 280 
evrov plus tisto, kar prispevajo posamezne 
občine. V Mariboru je to 130 evrov ob rojstvu 
otroka. Ta denar se porabi kot dobroimetje pri 
izvajalcih, ki jih določi ministrstvo. Vendar je 
takšen način izplačevanja pomoči v obliki 
dobroimetja predviden komaj s 1. januarjem 
2020. Do takrat se omenjena pomoč izplačuje v 
obliki denarnih sredstev. Poslanska skupina NSi 
predlaga umik te odločbe, saj ocenjuje, da starši 
najbolje vedo, kako porabiti ta denar, ter da so 
možnosti za nenamensko porabo majhne. 
Seveda se lahko strinjamo, da starši najbolje 
vemo, kako koristno porabiti denar, namenjen 
pomoči ob rojstvu otroka, vendar se nam zdi 
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smiselno, da ohranimo tudi ureditev, kjer tako ta 
sredstva ohranjajo tudi svojo namenskost. Kar 
nekaj primerov bi lahko naštela, ko to ni bilo tako 
– pa mogoče kdaj drugič. Predlagan je tudi dvig 
višine pomoči ob rojstvu otroka na 500 evrov in 
dvig višine dodatkov za veliko družino s tremi 
otroki na 450 evrov, za družino s štirimi ali več 
otroki pa na 650.  
 Ker gre za predloge, ki bi pomembno 
vplivali na državni proračun, menimo, da je 
tovrstne ukrepe pametneje sprejemati hkrati z 
nekimi strukturnimi reformami, ki imajo zadaj 
temeljito in poglobljeno analizo. Vsi se namreč 
strinjamo, da bi radi vsem zagotovili enake 
možnosti, da bi dali vsem več denarja, vendar – 
obstaja tudi vendar. Raziskave so pokazale, da 
je splošna značilnost demografskih pojavov, da 
spremembe, zlasti v pozitivno smer, potekajo 
zelo zelo počasi. Zato morajo biti ukrepi, ki bi 
vplivali na področje rodnosti, zelo premišljeni in 
seveda načrtovani dolgoročno. Pri tem so študije 
tudi pokazale, da večji učinek dosežemo z 
vlaganjem v zagotavljanje podpornih storitev za 
družine kot zgolj s povečanjem nekih denarnih 
prejemkov, čeprav so tudi slednji zelo 
pomembni. Sama se recimo za tretjega otroka 
ne bi odločila samo zato, ker bi mi družba 
oziroma država dala 200 evrov več ob rojstvu 
tega tretjega otroka. Analize so tudi pokazale, 
da je v Sloveniji stopnja rodnosti v preteklosti 
padala kljub izboljšavam v družinski politiki, kar 
je samo potrjevalo rezultate, ki že desetletja 
ugotavljajo, da je pravzaprav zanemarljivo 
majhen vpliv posameznih ukrepov družinske 
politike, predvsem materinskega, starševskega 
dopusta in otroških dodatkov. Da je pravzaprav 
ta vpliv na rodnost zelo zelo majhen.  
 Nikoli ni bil ugotovljen omembe vreden 
trajnejši pozitiven vpliv kakega ukrepa družinske 
politike na stopnjo rodnosti. Pri tem se seveda 
lahko vprašamo, če bi bila stopnja rodnosti še 
nižja, če pravzaprav takšnih ukrepov sploh ne bi 
bilo. Nedvoumno pa lahko tovrstni ukrepi 
pripomorejo k ohranjanju in izboljševanju 
kakovosti življenja družin. Ukrepi, ki bi vendarle 
utegnili imeti pozitiven vpliv na stopnjo rodnosti, 
so zlasti naslednji. Ukrepi za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, zato morajo 
ukrepi družinske politike podpirati usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja. Ključnega 
pomena je spodbujanje osamosvajanja mladih, 
njihova hitrejša zaposlitev po končanem šolanju, 
seveda tudi čim manj prekarnih zaposlitev in pa 
primerna stanovanjska politika. Vse to pa lahko 
podpremo še s primerno socialno in davčno 
ureditvijo.  
 Slovenija ima, primerjalno gledano, 
zelo dobro družinsko politiko, ki je podprta s 
številnimi raznolikimi ukrepi. Na to smo lahko 
zelo zelo ponosni. Ko poslušamo kolege drugje 
po Evropi, lahko samo rečemo, da smo lahko 
veseli, da smo se rodili v Sloveniji. Vendar pa 
nam manjka celostnega pogleda. Natalitete 
namreč ne bomo dvignili z nominalnim dvigom 
enkratne pomoči ob rojstvu otroka, prav tako je 

ne bomo dvignili, če dodatek za veliko družino 
nekoliko sorazmerno popravimo. Do zvišanja 
rodnosti bo prišlo takrat, ko bomo z vztrajnim 
delom implementirali dolgoročne ukrepe, ki bodo 
mladim olajšali odločitev za ustvarjanje družine.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca podpiramo namen predlagatelja, vendar 
se z vsebino predloga kot takšnega ne moremo 
strinjati. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina 
Socialnih demokratov, zanjo mag. Marko 
Koprivc. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, podpredsednik. Spoštovana državna 
sekretarka, spoštovani ostali predstavniki 
ministrstva, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Predlog sprememb Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih je 
eden od 4 zakonskih predlogov poslank in 
poslancev NSi, ki jih obravnavamo na današnji 
seji. Zakaj to na začetku poudarjam? Ker je 
treba ugotoviti, da predlagatelji z vsemi svojimi 
predlogi bodisi znižujejo davčne prilive v 
proračun bodisi bremenijo državni proračun v 
skupnem znesku preko 100 milijonov evrov, ko 
govorimo o 3 zakonskih predlogih, ki naslavljajo 
družinsko politiko. Težava je v tem, da 
predlagatelji ne povedo, kje je proračunski vir za 
vse te izdatke oziroma kako bomo nadomestili 
proračunsko luknjo, ki bi nastala zaradi znižanja 
davka na dohodek pravnih oseb. Kako bomo 
torej nadomestili ta manko sredstev? Če bi 
predlagali večjo obremenitev kapitala, ki je v 
Sloveniji relativno nizka, sem prepričan, da bi bili 
predlagatelji tega zakona prvi proti temu.  
 Še toliko večja je težava, ker nas prav 
predlagatelji iz NSi vedno znova in znova 
opozarjajo, da imamo spremenjeno ustavo in 
sprejet Zakon o fiskalnem pravilu, da ne smemo 
trošiti več, kot ustvarimo, ter da gospodarska 
rast ne bo večna in se je zato danes treba 
pripraviti na težje čase, ko se bodo proračunski 
prilivi zmanjšali. Spoštovani predlagatelji, takšna 
politika je nekonsistentna politika, saj ni mogoče 
najprej zniževati davkov, naslednji dan biti 
zagovornik trošenja za različne namene in tretji 
dan biti spet prvi za to, da se ne krši fiskalnega 
pravila. To, oprostite, ne gre skupaj. Dejansko s 
takimi potezami sporočate, da s svojimi predlogi 
pravzaprav ne mislite resno, z njimi ne 
prepričate, so pa predlogi seveda všečni in jih je 
treba predstaviti pred vklopljenimi televizijskimi 
kamerami.  
 Predloga sprememb Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
Socialni demokrati ne bomo podprli. Pa ne gre 
za to, da predlog zakona ne naslavlja pravih 
vprašanj in izzivov, s katerimi se kot družba 
soočamo, vendar pa je treba to razpravo 
postaviti v pravi kontekst tudi v luči preteklih 
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politik in ukrepov na tem področju ter realnih 
zmožnosti v današnjih razmerah. V drugi 
Janševi vladi leta 2012 je Zakon za 
uravnoteženje javnih financ, tako imenovani 
Zujf, izrazito posegel v družinske transfere ter na 
ta način poslabšal položaj obstoječih in bodočih 
družin. Med mladimi je povzročil negotovost, ki 
je zagotovo vplivala tudi na njihovo odločanje o 
tem, ali si sploh ustvarijo družino, ali da 
načrtujejo rojstvo otroka. To je zanimiv podatek, 
število rojenih otrok v letu 2013 je bilo za 3,8 % 
manjše kot leto, preden je bil sprejet tako 
imenovani Zujf.  
 V preteklem mandatu je bilo sprejetih 
kar nekaj ukrepov, ki so sprostili varčevalne 
ukrepe na področju družinskih prejemkov. Tako 
je bil 1. januarja 2016 dvignjen otroški dodatek v 
5. in 6. dohodkovnem razredu na raven, ki je 
veljala pred Zujfom. Ta ukrep je zajel približno 
97 tisoč otrok. Od začetka letošnjega leta pa so 
do otroškega dodatka upravičeni tudi tisti, ki so v 
7. in 8. dohodkovnem razredu, kar zajame še 
dodatnih 50 tisoč otrok. V preteklem mandatu se 
je postopoma podaljševal tudi očetovski dopust 
ter plačani starševski dopust, ki po novem traja 
30 dni. Odpravil se je varčevalni ukrep, ki je bil v 
obliki cenzusa pri pomoči ob rojstvu otroka. 
Uvedena je bila univerzalna pravica za vse 
družine ne glede na materialni položaj v obliki 
dobroimetja, ki ga danes starši porabijo za 
otroško opremo, potrebščine, otroško hrano in 
podobno. V preteklih letih so bili sprejeti še 
nekateri drugi stimulativni ukrepi na področju 
družinske politike. Želim torej poudariti, da smo 
Socialni demokrati vedno podpirali tovrstne 
ukrepe in smo bili do teh vprašanj še posebej 
občutljivi, vendar pa smo posamezna vprašanja 
reševali postopoma, saj je bilo treba upoštevati 
dane okoliščine ter z njimi povezane omejitve.  
 Predlog zakona, ki ga danes 
obravnavamo, naslavlja sicer vprašanja 
družinske politike, ki so legitimna in jih bo treba 
obravnavati z vso skrbnostjo, vendar pa je 
obenem treba poudariti, da so zakonske rešitve 
predvidene na način, ki bo obremenil državni 
proračun v višini 75 milijonov evrov letno, pri 
čemer vir ni nikjer zagotovljen. Zgolj politika 
povečevanja prejemkov, ki jo predvideva ta 
zakon, ne bo nujno sama po sebi pripeljala h 
ključnemu cilju, za katerega naj bi se zavzemali 
predlagatelji zakona, to je k večji rodnosti. 
Socialni demokrati menimo, da morajo biti ukrepi 
na področju družinske politike bolj premišljeni in 
dolgoročno načrtovani, pri tem pa mora ključno 
vlogo prevzeti in nositi pristojno Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Hitre in všečne spremembe pa 
neredko povzročijo celo kakšne negativne 
učinke. 
 Zato predloga Socialni demokrati ne 
bomo podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Poslanska skupina Stranke 
Modernega centra, zanjo Mojca Žnidarič. 

MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. En lep pozdrav še enkrat vsem! 
 Družina ima v družbi pomembno vlogo 
in velik pomen ima tudi varstvo družine s strani 
družbe in države. Cilj družinske politike v 
Sloveniji je predvsem skrb za kakovost življenja 
družin s posebnim poudarkom na kakovosti 
življenja otrok, poleg tega pa tudi varstvo in 
zaščita družin. Vsi dobro vemo in se zavedamo, 
da je Slovenija soočena z velikim demografskim 
izzivom, družba se stara, temu pa rodnost žal ne 
sledi. Zato je odgovorno, premišljeno in celostno 
načrtovanje in izvajanje družinske politike 
izjemnega pomena. Namreč, samo s kakovostno 
družinsko politiko, ki družinam nudi močno 
oporo, lahko dosežemo, da se bodo naši 
državljani odločali za družino. Žal je na izvajanje 
družinske politike v Sloveniji v preteklih letih v 
zelo veliki meri, celo preveliki meri vplival tudi 
Zujf, ki je s posegi na področje starševskega 
varstva in družinskih prejemkov imel pomemben 
negativen vpliv na družine in mlade. Ugodna 
gospodarska slika nam je v času vlade Mira 
Cerarja omogočila, da so se sprostili številni 
ukrepi na področju družinske politike, poleg tega 
pa so bili sprejeti ukrepi s ciljem izboljšanja 
položaja slovenskih družin. Navsezadnje je bila 
po 25 letih sprejeta tudi Resolucija o družinski 
politiki, in sicer za obdobje 2018–2028.  
 Z vsem tem je bil dan jasen signal, da 
ima družina poseben status v družbi in da se 
zavedamo njenega pomena. Predlagatelj 
današnje novele v obrazložitvi navaja, da je 
poglaviten razlog za predlagane spremembe 
demografska slika in da je zato eden izmed 
ciljev predloga zakona izboljšana demografska 
slika, ki jo lahko dosežemo s spremenjenim 
načinom dodelitve pomoči ob rojstvu otroka ter s 
spremenjeno višino dodatka za veliko družino. Z 
letom 2020 začne veljati sprememba zakona, po 
kateri se bo pomoč ob rojstvu otroka dodelila v 
obliki dobroimetja, in sicer z namenom, da se 
dodeljena pomoč porabi za namen, za katerega 
je bila staršem dodeljena. Zato se nam zdi 
malce nesmiselno, da bi način dodelitve pomoči 
ob rojstvu otroka spreminjali še pred tem, ko 
učinki sprejete spremembe sploh še niso znani. 
Ustavno sodišče opozarja, da mora 
zakonodajalec za spremembo zakonske 
ureditve v relativno kratkem času imeti razumne 
razloge. Pri tem pa spomnimo, da so bile zadnje 
spremembe zadevnega zakona sprejete 
februarja tega leta, torej 10 mesecev nazaj. 
Nadalje se s predlogom zakona predlaga višji 
dodatek za veliko družino. Dejstvo je, da večje 
število otrok za starše predstavlja večje finančno 
breme, o tem ni dvoma. Vendar pa bi rada 
spomnila, da bodo s 1. januarjem 2019 na 
področju družinske politike sproščeni še nekateri 
varčevalni ukrepi, ki bodo v pomembni meri 
izboljšali socialno-ekonomski položaj družin. In 
sicer, dodatek za veliko družino bo univerzalen 
in ne bo več vezan na materialni položaj 
družine, tako bo dodatek prejelo dodatnih 4 tisoč 
družin. Do državne štipendije bo upravičenih več 
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dijakov in študentov. Očetovsko in starševsko 
nadomestilo bo znašalo 100 % osnove, višina 
materinskega nadomestila ne bo omejena. S 
sprostitvijo teh varčevalnih ukrepov se bo 
položaj družin izboljšal, zlasti tistih družin z 
novorojenčki.  
 Kljub temu da v SMC priznavamo in se 
zavedamo pomembnosti družinske politike ter 
znotraj nje starševskega varstva in družinskih 
prejemkov, v Poslanski skupini SMC predloga 
zakona ne bomo podprli. Sprememba zakona 
namreč ne bo rešila problema rodnosti v državi 
na dolgi rok. Reševanje demografskega 
problema mora biti ob upoštevanju finančne 
vzdržnosti države skrbno načrtovano in ne sme 
temeljiti zgolj na večanju stopnje rodnosti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin, besedo želi predstavnica 
predlagatelja poslanka Iva Dimic. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. 

 Spoštovani predstavniki poslanskih 
skupin, ki ste predstavljali stališča, vaše 
sporočilo je bilo jasno – da enostavno ne želite, 
da bi se zadeve na področju prejemkov za 
družine spremenile oziroma uredile. Še celo več, 
razbrala sem, da nekateri celo ne želite, da bi se 
vendarle v državi ločili družinska in socialna 
politika. Lahko rečem, da je pogled Nove 
Slovenije tak, da družinska politika ne sme in ne 
more biti socialna politika, ker se z družinskimi 
prihodki oziroma prihodki, namenjenimi otrokom, 
ne morejo gasiti neke socialne stiske. Je 
nepošteno. Nepošteno je do otrok in nepošteno 
je do tistih, ki resnično potrebujejo socialno 
pomoč, ki ne morejo preživeti drugače kot s 
socialno pomočjo. Otroški dodatki oziroma 
prejemki za otroke ter drugi prejemki iz tega 
zakona niso socialna pomoč, ampak je to 
vlaganje, investicija. Investicija v otroke, ki se 
čez toliko let povrne nazaj v državni proračun. 
Ker ti otroci se bodo zaposlili, ker je seveda tudi 
potrošnja zaradi teh otrok večja, in se mi zdi, da 
je prav, da to vendarle enkrat razlikujemo. 
 Dejstvo je, da v Sloveniji potrebujemo 
socialno politiko v ožjem smislu pomoči 
ogroženim in družinsko politiko, vlaganje v 
otroke in njihove življenjske danosti. Naš predlog 
sledi ravno temu – vlaganju v otroke in njihove 
življenjske danosti. Sedanja ureditev v resnici 
zanemarja socialno področje in se mi zdi, da ne 
namenja potrebnega denarja in pozornosti tem 
najbolj občutljivim, in se mi zdi, da je treba 
upoštevati širšo sliko, kaj želimo. Tudi pri 
sprejemanju samega zakona, ko smo v Novi 
Sloveniji opozarjali, da pri uvedbi univerzalne 
pomoči ob rojstvu otroka v obliki nakazila, kjer je 
bilo prej … Je bila spremenjena, mislim, da smo 
to dobro leto nazaj spreminjali. Rekli so, da bo 
denarna socialna pomoč zdaj samo v predmetni 
oziroma k določenim dobaviteljem boš šel lahko 
uveljavljat bon, ki ga boš dobil ob rojstvu otroka. 

Že takrat smo nasprotovali in se nam je zdelo, 
prvič, da se nekoga preferira, h komu se bo šlo 
to lahko kupit, da je nekdo, bom rekla, mogoče 
bolj hišni ali manj hišni dobavitelj ali pa ponudnik 
otroške opreme, in po drugi strani se mi zdi, 
zakaj ne bi starši ob rojstvu svojega otroka 
svobodno izbirali, kaj želijo.  
 Če dobijo v obliki denarnih sredstev, 
potem lahko reče, bom kupila rabljen voziček. 
Zakaj ne? Zakaj? Bom kupila rabljeno posteljico. 
Zakaj ne? Zakaj mora za vsakega otroka kupiti 
nov voziček? Zaradi višje potrošnje? Jaz še 
vedno mislim, da je prav, da država nudi 
staršem ob rojstvu otroka pomoč, vendar morajo 
s to pomočjo starši sami razpolagati, koliko in kaj 
bodo v določenem mesecu kupili. Ne pa to, da je 
prepisano. Naš predlog gre tudi v povišanje 
dodatka za veliko družino, za družino s tremi 
otroki je omejen nekje na 450 in z več otroki na 
650 evrov. Tudi na to smo pri sprejemanju 
zakonodaje, mislim, da kakšno leto nazaj, 
opozorili, da so v neenakopravnem položaju 
ravno otroci. Otroci v družini s tremi otroki ali 
otroci v družini s sedmimi otroki – ta razlika je 
zelo bistvena, zelo velika. Za enega otroka v 
družini s tremi otroki pride približno 130 evrov na 
otroka, v družini s sedmimi otroki pa pride to, 
mislim da, okrog 70 evrov na otroka. Ali so 
potem v tej državi vsi otroci enakovredni? Ali 
imajo potem v tej državi po takem načinu vsi 
enake možnosti? Če si v večji družini, si potem 
na nek način – kaj? Zaznamovan, ker imaš 
mogoče nekoliko manjši dodatek za družino. 
 Zdi se mi, da – če lahko – izračuni, ki 
smo jih naredili, kažejo, da petčlanska družina s 
predšolskim otrokom porabi približno med 150 in 
200 evri več kot družina brez predšolskega 
otroka, kar gre v korak s tem, kar v Novi 
Sloveniji predlagamo. Zdi se mi, da je potreben 
razmislek. Tudi sami ste dejali, da se bodo 
sprostili nekateri oziroma še tisti zadnji 
varčevalni ukrepi na področju družin. Ne 
nazadnje sem mogoče tudi s svojo izjavo malo 
izsilila, da se je vendarle stvar na ministrstvu in 
Vladi nekoliko drugače prevesila, ker najprej je 
bilo rečeno, da se bodo še nadaljnje zadržali, 
kar ne bi bilo nič čudnega, ker v zadnjih šestih 
letih se je to resnično dvakrat zgodilo in so se ti 
začasni ukrepi, ki bi lahko na področju družin 
prenehali veljati že leta 2014, podaljšali vse do 
leta 2018 oziroma do leta 2019. Pa vendar se mi 
zdi razmislek, da razmislite, da je treba 
razmisliti, kaj in kako bi se uvedba univerzalne 
pomoči ob rojstvu otroka vendarle oblikovala … 
Mislim, da so časi prišli do te stopnje, da starši 
gledajo in želijo vse, kar je najboljše, za svoje 
otroke, mogoče jih včasih še preveč v vatko 
zavijamo, pa vendarle gremo s tem dodatkom 
oziroma s to spremembo tega dodatka, kako bi 
bili upravičeni, en korak naprej oziroma rečemo, 
možnost dajemo, da si sami oblikujete svojo 
družinsko politiko, ne da vam jo mi uzakonimo in 
govorimo in določamo, pri kom boste lahko to 
vrednotnico uporabljali.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Sledi splošna razprava poslank in 
poslancev o predlogu zakona, besedo ima Jožef 
Horvat, za njim naj se pripravi Jožef Lenart.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospod 

podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani 
predstavniki ministrstva, gospa državna 
sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Izjemno sem vesel, kolegice in kolegi, 
da smo vas poslanke in poslanci Nove Slovenije 
uspeli poenotiti, da smo se poenotili vsaj v eni 
točki, in ta je, da je družinska politika za državo, 
za slovensko družbo izjemnega pomena. Vidim, 
da nihče ne protestira, torej govorim resnico in je 
ta ugotovitev točna. Bil bi še bolj vesel, če bi 
zdaj, ko se je pred stotimi dnevi postavljala nova 
vlada, imeli ministrstvo za družino. Zakaj ni 
dobro, da imamo ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve, vse skupaj? Občutek je, vtis je, 
da je družinska politika del socialne politike. 
Gotovo se tukaj spet vsi strinjamo, da ni in da ne 
sme biti. In če že dobimo toliko novih državnih 
sekretarjev – naj bodo, naj delajo, pričakujemo 
rezultate pred prvimi poletnimi parlamentarnimi 
počitnicami, kot vsi napovedujete – mi v Novi 
Sloveniji ne bi imeli niti besedice kritike, če bi 
vaša vlada imela tudi ministrstvo za družino. 
Verjamem, da premorete odlične kadre, 
premogli bi odlično ministrico oziroma ministra 
za družine. No ampak, še je čas, zelo hitro lahko 
spremenimo zakon o vladi. In to bi bil en izjemno 
dober signal za slovensko družbo. Velikokrat 
smo že ponavljali, če mlade vprašate, kaj je 
njihova največja vrednota, večinsko odgovarjajo 
družina. Zanimivo, kolikor poznam te 
javnomnenjske raziskave, ni zdravje na prvem 
mestu. Na prvem mestu je družina. Kaj pomeni 
družina, ni časa da bi o vsem tem razglabljal 
tukaj. Med nami sedite strokovnjaki s tega 
področja, ki bi nam lahko na dolgo razlagali, kaj 
pravzaprav pomeni družina in kako in zakaj je 
pametno, da imamo dobro družinsko politiko.  
 Zdaj tako – da nas sprašujete, od kod 
vzeti denar, to je spet ta konstantna, kje vzeti, 
kje je vir, pa ni celovito, je parcialno, ni 
sistemsko, pa kje vzeti denar. Mi vas nismo 
spraševali, kje boste vzeli 308 milijonov, mi vas 
ne sprašujemo, kje boste vzeli denar, da so 
odhajajoči ministri na polno zaposlovali in 
seveda da tudi ta ministrska ekipa zaposluje, 
normalno, sebi politično lojalne ljudi. Na prvem 
mestu je gotovo politična lojalnost, na četrtem 
mestu najbrž že potem tudi kompetence. Zelo 
dobro bi bilo, da bi si osvežili Resolucijo o 
temeljih oblikovanja družinske politike v 
Republiki Sloveniji. Zakaj to resolucijo 
omenjam? Zato ker jo je Državni zbor sprejel 
praktično na svojem začetku, ko smo delali to 
državo, namreč julija 1993, in dejstvo je, da vse 
države članice Organizacije združenih narodov 
priznavajo pomen in vlogo družine v družbi in 
tudi potrebo po njenem varstvu s strani družbe 
oziroma države. To imamo zelo dobro zapisano 
v slovenski ustavi. Koliko res to tudi izvajamo – 

ja, okej, ustava ni izvršilni akt, ampak daje pa en 
zelo pomemben pravni okvir. In koliko zdaj to 
dejstvo, da država mora varovati družino, starše 
in otroke, res udejanjamo, je pa seveda stvar 
najbrž dolge analize in razprave. 
 Ta temeljna načela in potrebe so 
potrjeni s Splošno deklaracijo človekovih pravic 
– tisti, ki veliko o tem govorite, o človekovih 
pravicah, ste tukaj. Tukaj mislim na vas. Torej so 
potrjena s Splošno deklaracijo človekovih pravic, 
16. člen; z Mednarodnim paktom o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah, 10. člen ter 
Mednarodnim paktom o državljanskih in 
političnih pravicah, 23. člen. Najnovejši 
mednarodni dokument s tega področja pa je 
Konvencija o otrokovih pravicah, ki med drugim 
določa, da morajo države podpisnice vsakemu 
otroku priznati pravico do življenjske ravni, ki 
ustreza njegovemu telesnemu, umskemu, 
duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu 
razvoju, pri čemer en ali oba starša nosita 
glavno odgovornost, da v skladu s svojimi 
sposobnostmi in gmotnimi zmožnostmi 
zagotovita življenjske pogoje, potrebne za 
otrokov razvoj.  
 Pa da ne bom šel preveč daleč nazaj v 
leto 1993, naj spomnim nove kolegice in kolege, 
da je Državni zbor 20. februarja letos sprejel 
Resolucijo o družinski politiki v Republiki 
Sloveniji, in sicer za obdobje od leta 2018, to se 
pravi od letos, pa za naslednje desetletno 
obdobje, do leta 2028. Mi pravzaprav s tem 
zakonom temu sledimo, samo to smo želeli in 
nič drugega. Ta naš zakon – tudi v nobenem 
stališču ga ni nihče kritiziral, da ne bi bil v 
soglasju z Resolucijo o družinski politiki v 
Republiki Sloveniji za to desetletno obdobje – ni 
v nesoglasju. Je nekako postavljen v ovir, ki ga 
resolucija določa. Če res nič drugega, potem 
mislim, da bi pa morali sprejeti vsaj 1. člen. 
Ampak za to imamo drugo obravnavo. Lahko na 
dolgo kritiziramo, da so slabi izračuni, in kot vi 
pravite, nesistemski in tako naprej. Mi smo 
nasprotovali rešitvi – mislim, da je bila pred 
kakšnim letom, kot je povedala kolegica Iva 
Dimic – ko je ministrica in potem seveda tudi 
koalicija predlagala, in to sprejela, da 
novorojenec dobi paket. Paket nekih materialnih 
dobrin. To je danes v veljavi, ali ne? Ampak 
kolikor vem, to ne deluje, ker prejšnja ministrica 
ni uspela zagotoviti, kdo naj bi zdaj bil ta 
dobavitelj, in to je lahko velik problem. To je 
lahko veliki problem in bi se takoj lahko 
ministrici, tokrat pa že sedanji, očitalo, da ima 
kakšne povezave z dobavitelji in tako dalje. Zato 
mi pravimo, pomoč ob rojstvu otroka je enkratni 
prejemek, namenjen nakupu opreme oziroma 
potrebščin za otroka. Se pravi, gre za finančni 
prejemek, izražen v evrih, in sicer predlagamo 
500 evrov. Zakaj ne bi staršem pustili te 
svobode? Zakaj bi mi njim omejevali – zdaj bom 
malo karikiral – da morajo nujno za svojega 
sinčka kupiti roza medvedka oziroma da jim ga 
kar država domov prinese? Tu se nam to ne zdi 
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smiselno, zato te zadeve s tem našim zakonom 
popravljamo. 
 Verjamem, da je tudi z vaše strani, 
drage koalicijske kolegice in kolegi, veliko 
predlogov za izboljšavo našega zakona. Saj to 
je ravno namen parlamentarne procedure. Ne 
nas držati za besedo, če kje kakšna številka na 
drugi decimalki ni dobra, dajmo jo potem 
popraviti. Če je 500 evrov preveč, pa dajmo reči 
450 evrov. Če je 500 evrov premalo, dajmo reči 
550. Saj to je stvar diskusije. To je stvar 
svobode parlamentarne razprave. To ni 
diktatura. Tako da … Šele potem v drugi 
obravnavi lahko ta zakon spremenimo, ga 
optimiramo, lahko ga v drugi obravnavi tudi 
izničite tako, da dejansko izbrišete vse člene, 
ampak da imamo vsaj možnost neke razprave, 
kamor bi seveda povabili tudi strokovno javnost. 
Kot veste, v prvem branju lahko pride samo 
ministrstvo – kar je hvale vredno – nimamo pa tu 
zdaj nobenih pogledov s strani strokovne 
javnosti in verjamem, da jih v Sloveniji 
premoremo kar veliko. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Jožef Lenart, 
pripravi naj se poslanec Aleksander Reberšek.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Pozdravljeni, prisotni, vsi 
skupaj še enkrat! 
 Živimo torej v času informacij in hitrega 
razvoja v sodobnem in hkrati krutem 
turbulentnem vsakdanu. Vse preveč pozabljamo 
na osnovno celico naše družbe. Ali znamo 
prisluhniti potrebam naše mlade družine? Pri 
delu, ki se mu reče naraščaj in rodnost ter skrb 
za naš obstoj, smo kot država vse preveč 
mačehovski. Naša običajna gospodinjstva imajo 
le še po tri člane, saj je vzgoja in skrb za otroka 
predraga. Če malo spremljam Finance, v enem 
od lanskih člankov Financ je gospa Maja Virant 
navedla, citiram: »Otroci so naše največje 
bogastvo, toda ali ste se kdaj vprašali, koliko vas 
stanejo. Mi smo se. Od trenutka, ko otrok prijoka 
na svet, pa do konca izobraževanja vas olajša 
za 184 tisoč evrov.« Sedaj pa, če se morda 
vtaknem še malo v njen izraz »olajša«, ki ni bil 
najbolj posrečen. Sam ne čutim, da sta me moja 
sinova, moja študenta olajšala za denar, ampak 
verjamem pa – ker sem izkusil – da je bilo 
šolanje in vse skupaj dokaj drago. Nekje do 23. 
leta, če gre res mladina še študirat, sem 
prepričan, da nas stane kakšnih 120 tisoč. Tisti, 
ki jih nimajo ali ki jih ne želijo, bodo tole težko 
razumeli. Mi smo ponosni na njih, ker vemo, da 
so nam morda dali celo več, kot smo mi njim. In 
če želimo potemtakem napredovati v tej državi, 
moramo imeti čut za družino. Sedaj govorimo, 
kje bomo vzeli, kako bomo vzeli – mi smo 
dejansko nekako spremljali, da bi se znalo do 
konca leta 2018 nabrati za eno milijardo evrov 
več sredstev, kot jih je dejansko bilo v letu 2017. 
Če preveč trošimo za nove zaposlence v 

Ljubljani, v agencijah in tako naprej, pa pridemo 
do številk 6, 7 tisoč novih dobro plačanih 
delovnih mest, potem seveda lahko na drugi 
strani, tam, kjer je bolj potrebno, tudi zmanjka.  
 Torej če bi bila naša zakonodaja bolj 
prijazna za starše z malimi in za družine z več 
otroki, bi se morda mladi odločali za vsaj dva 
otroka. Ampak mi ne moremo mladi mamici reči: 
»Glej, imej dva otroka.« Morda imamo pa 
kakšen bombonček ali kakšno čokolado, če se 
tako izrazim, zanje, in to bo sčasoma pripeljalo 
do večje rodnosti. Niti slučajno nihče ne 
pričakuje, da bo nekdo zaradi 200 evrov, kot 
smo prej slišali, imel še tretjega otroka. Kdo pa 
to pričakuje? Ampak dolgoročno z nečim pač 
poskušamo povzročati pozitivne učinke. Tudi tisti 
starši, ki imajo dobre prihodke, imajo probleme, 
saj imajo premalo časa za vzgojo otrok. In tukaj 
so tudi problemi, ko mamice dejansko danes 
delajo po cele dneve, včasih pa so si lahko vzele 
čas, pa tudi ni bil problem, če je šla na bolniški 
dopust. Tako torej verjamem, da lahko s tem 
predlogom zakona vsaj finančno olajšamo 
njihovo zahtevno poslanstvo in jim ga dejansko 
damo v tem primeru tako, da podpremo dober 
predlog, ki ga podaja Poslanska skupina Nove 
Slovenije. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Aleksander 
Reberšek, za njim se pripravi poslanka Mojca 
Žnidarič.  
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. 
 V Novi Sloveniji menimo, da bi bilo 
treba ločiti socialno in pa družinsko politiko. 
Zakon, ki ga pripravljamo in je tukaj pred vami, 
je korak v pravo smer, saj predlagamo bistvene 
rešitve, ponovna uvedba univerzalne pomoči ob 
rojstvu otroka v obliki nakazila in ustrezna 
korekcija zneska, 500 evrov, povišanje zneska 
dodatka za veliko družino, za družino s 3 otroki 
450 evrov in za družino s 4 in več otroki 650 
evrov. Kar se mi zdi tukaj najbolj zanimivo, je to, 
da je tudi Vlada v svojem mnenju priznala, da 
rešitve, ki jih predlaga, niso slabe. Zato vas še 
enkrat pozivam, da dobro premislite o našem 
predlogu in ga seveda tudi podprete.  
 Menim pa, da se je Vlada napačno 
lotila reševanja demografske politike. Slovenijo 
bomo rešili samo s podporo družinam in ne z 
migracijami. Sramota, ki jo zdaj poslušam tule, 
je, da jemljete družino kot strošek in ne kot 
investicijo v našo prihodnost. Svoj odnos do 
družine pa pokažete tudi z obiskanostjo te seje. 
Zdaj se nas je že malo več nabralo, pa upam, da 
nas bo na tej seji prisostvovalo še več. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Glede na to, da je kar nekaj odjavljenih, 
bi naštel naslednje, ki so še ostali na listi. Za 
poslanko Mojco Žnidarič so še Jernej Vrtovec, 
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Marijan Pojbič, Janja Sluga, Matej Tonin, Vojko 
Starović in Robert Pavšič. Zdaj pa dajem besedo 
Mojci Žnidarič, za njo pa bo dobil besedo 
poslanec Jernej Vrtovec. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. 
 Rada bi še enkrat poudarila, zadnja 
sprememba, novela Zakona o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih je bila sprejeta 
letos, torej februarja 2018, pred 10 meseci. In 
kaj je ta novela prinesla? Bolj enostaven, 
pregleden in fleksibilen način izrabe 
očetovskega dopusta, odpravila je cenzus pri 
upravičenosti do pomoči ob rojstvu otroka, se 
pravi zdaj so vse družine upravičene do te 
pomoči ob rojstvu otroka, uvaja 30-dnevni 
starševski dopust tudi za posvojitelje, uvaja se 
izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki 
dobroimetja. Tukaj sicer lahko imamo različna 
mnenja, a vedno je pri vsakem sprejetju 
zakonodaje treba tudi ta mnenja poenotiti. Uvaja 
potem tudi izplačilo višjega otroškega dodatka 
za otroke do 4. leta starosti. Ta otroški dodatek 
je za 20 % višji. Sistemsko ureja pomoč pri 
nakupu vinjete za velike družine.  
 Se pravi, te ugodnosti so bile sprejete v 
februarju, hkrati pa se zdaj s 1. 1. 2019 
sproščajo varčevalni ukrepi, ki bodo dodatno 
prinesli določene prednosti tudi za širše družine. 
Očetovsko in starševsko nadomestilo bo sedaj 
znašalo 100 % osnove, do zdaj je bilo 90 %. 
Materinsko nadomestilo ne bo omejeno, 
starševsko nadomestilo bo omejeno na 
2,5-kratnik, do zdaj je bil 2-kratnik. Potem 
dodatek na veliko družino, o tem torej danes 
največ razpravljamo, dodatek za veliko družino 
bodo prejele vse družine. Mislim, da je ravno to 
cilj družinske politike – da ga dobijo vsi. Ker 
socialna politika je tista politika, ki določa samo 
nekaterim. In po mojem je res smiselno, da ga 
dobi 4 tisoč družin več, kot pa da ga za nekih 50 
povišamo in ga tudi damo samo tem družinam, 
ki ga sedaj že prejemajo. Tudi do državne 
štipendije bo upravičenih okrog 8 tisoč 500 
dijakov in študentov več, kajti sprosti se ta zadnji 
dohodninski razred in cenzus za pridobitev 
državne štipendije bo sedaj 659,30 evra neto 
povprečno na družinskega člana, do sedaj je bil 
576. Se pravi, vse pravice, ki se sproščajo v 
zadnjem letu, se širijo na širši krog ljudi, in jaz 
mislim, da je ravno to cilj družinske politike, ker 
družinska politika naj bi dajala vsem otrokom 
enako.  
 Moram pa povedati tudi nekaj, prej je 
kolegica omenila, koliko mariborska občina daje, 
vem, da nekatere druge občine dajo zelo velike 
nagrade ob rojstvu otroka, tudi 500 evrov, tisoč 
evrov in še več, pa ne verjamem, da bi se samo 
zaradi tega dvignilo rojstvo v teh občinah. 
Povedati želim, da je to v dani situaciji – vsi ti 
ukrepi, ki sem jih naštela, torej ki so bili sprejeti z 
zakonom na začetku leta in pa sedaj s 
sprostitvijo varčevalnih ukrepov – v trenutni 

situaciji maksimum od tega, kar je možno. Torej 
tudi ta državna vreča ima dno, in to je bilo 
možno izvesti, več žal ni možno. Seveda pa, kot 
je bilo rečeno, predlogi niso slabi, ampak mislim, 
da je res boljše, da dobijo ta dodatek za velike 
družine vsi, kot pa da se samo nekaterim poviša. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Jernej Vrtovec, 
za njim se pripravi Marijan Pojbič. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

 Nova Slovenija to zakonodajo za 
izboljšanje položaja družin zagotovo vlaga samo 
iz – sicer z več perspektiv, ampak ena izmed 
poglavitnih pa je zagotovo ta, da imamo v 
Sloveniji zelo zelo slabo demografsko sliko. Se 
pravi, primanjkuje rojstev. In torej, kaj je naša 
perspektiva, to je naše ključno vprašanje. Nizka 
rodnost, slaba demografska slika sicer ni 
problem samo Slovenije, ampak je problem 
celotnega zahodnega sveta, ampak zagotovo pa 
je treba te trende obrniti, spremeniti. Dolgoročno 
gledano bo imela Slovenija ob taki rodnosti, 
takih demografskih kazalcih samo dve možnosti. 
Prva, ki jo poznamo, je uvoz delovne sile, ali pa 
druga, da sprejmemo določene ukrepe – ne 
trdim, da so ukrepi Nove Slovenije najboljši, 
ampak zaenkrat na mizi edini – ki bi pomenili 
večjo rodnost. Se pravi, da na ta način tudi s 
finančnimi injekcijami izboljšamo našo 
demografsko sliko. To sta dve možnosti. In treba 
bo končno … Kakor pravi tudi Umar, je to pred 
Slovenijo izziv. Velik izziv, ti demografski trendi.  
 Kar poglejmo, kaj to pomeni za 
slovenski pokojninski sistem, na primer. Kaj to 
pomeni, kaj se bo zgodilo s Slovenijo čez 20 let, 
če se bodo ti demografski trendi še naprej 
nadaljevali? Kdo bo plačnik za mojo penzijo? Za 
vašo penzijo? Ali pa, kaj to pomeni za 
zdravstveno blagajno. Kdo bo plačeval 
prispevke v zdravstveno blagajno? Mi smo pred 
zelo zelo hudimi izzivi, zaradi tega se je treba z 
ukrepi, ki pomenijo dvig rodnosti – ali pa vsaj 
nekateri mislimo, da ti ukrepi to pomenijo – 
pogovarjati z večjo mero treznosti in odločnosti, 
ne pa samo z očitki o tem, da je še en zakon, ki 
ga vlaga Nova Slovenija samo zato, da nekaj 
delajo, pa zaradi tega, ker so pač populisti. To 
ne gre tako, kajti na drugi strani, še enkrat 
poudarjam, bi pričakoval protiukrepe s strani 
Vlade, kako se bo Vlada borila dolgoročno za 
izboljšanje trendov demografije. Pa ne zdaj reči 
samo, sprostili smo varčevalne ukrepe. To 
zahteva mnogo več. V tujini se s tem ukvarjajo 
inštituti, študije se delajo nonstop, pri nas pa 
Umar samo opozarja, nihče pa temu ne sledi.  
 Zato, da se obrne demografska slika, 
so resnično potrebni tako zakonodajni kot tudi 
sicer drugi sistemski ukrepi, bistveno pa je – 
tukaj se bom jaz morda od svojih kolegic in 
kolegov malce razlikoval, in sicer jaz mislim, da 
je bistveno, kaj narediti dotično do staršev, da se 
odločijo za drugega otroka. Ne za tretjega, 
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četrtega, petega, že za drugega otroka. Prvič, 
mislim, da je tukaj na nek način problematika v 
razumevanje kulture življenja, se pravi, kultura 
udobja je med nami, zagotovo. Se pravi, če imaš 
enega ali pa dva otroka, to je razlika. Drugič, 
zagotovo so tukaj vrednote. Tretjič, zaposlitev 
pa teža zaposlitve, kakšna zaposlitev, zlasti 
ženske imajo … Tukaj je tudi kariera in ne 
nazadnje tudi stanovanjski problemi. Mnogo 
izmed nas je še vedno takšnih, ki živimo v 
medgeneracijskem sožitju, s starimi starši in 
tako naprej, zaradi tega ker se enostavno 
stanovanjskih problemov v tej državi nikakor ne 
da rešiti. Zahvaljujoč tudi generaciji pred nami, 
se ne ta način pomašijo tako rekoč te luknje.  
 Ampak zlasti odločitev za drugega 
otroka, med nami je vedno več takšnih, pri 
katerih ni problem odločitev za četrtega otroka, 
zaradi tega, ker je to že zelo redka stvar, ampak 
za drugega, že o tem se moramo pogovarjati. 
Odločitev za drugega otroka. Kaj tem staršem 
ponuditi, kaj za te starše narediti, da se bodo 
lažje odločili za to. Tudi jaz trdim, da ni vse v 
denarju, ampak zlasti v pogojih. Danes so 
službe zelo zahtevne, zelo zahtevne zaposlitve 
in tukaj nastajajo ti problemi. Ampak se pa 
moramo pogovarjati tudi o denarju. Mi smo 
začeli pri tem, kako dati nek pospešek, neko 
perspektivo staršem ob rojstvu otroka. Enkratni 
znesek 500 evrov pride zelo prav, recite, kar 
hočete. Za državo pa je to minimalni strošek v 
primerjavi s tem, kar smo v zadnjih treh mesecih 
vrgli skozi okno za mnogo drugih stvari, da smo 
lahko kupovali socialni mir, da se zdaj lahko 
učinkovito vlaga še naprej. In sindikate spravili z 
ulic nazaj na delovna mesta. Se pravi, če se 
sami ne bomo pogovarjali o tem, kako izboljšati 
demografsko sliko, potem se namesto nas ne bo 
nihče pogovarjal. Če sami ne bomo izboljšali 
demografske slike tukaj doma, potem za 
zagotovitev prihodnosti države obstaja samo 
druga varianta, in sicer uvoz delovne sile. To pa 
že tako poznamo, kako je to naredila Nemčija 
2015, kako to delajo tudi druge države Evropske 
unije. Če se bo država za to odločila, mislim, da 
to ni dobra možnost, da obstaja ta prva 
možnost, ki je boljša za prihodnost te države. 
Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Marijan 
Pojbič, pripravi naj se mag. Matej Tonin. 
 Izvolite.  
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana podpredsednica.  
 Najprej se spet pojavlja isti problem, kot 
kadarkoli katerakoli izmed opozicijskih strank 
vloži zakon, pa ni pomembno, kakšna je njegova 
vsebina. Še posebej sem razočaran, ker pri tej 
politiki, ker sem pač že pet mandatov v 
Državnem zboru, sedaj petega, vidim, da 
stranke koalicije, kot so sedaj sestavljene, niso 
ravno najbolj naklonjene tradicionalni družini, 

niso najbolj naklonjene temu, o čemer smo 
velikokrat govorili, da je temelj vsake družbe. 
Upam vsaj, da bo sedaj ministrstvo za delo 
spremenilo en kanček odnosa do tega 
pomembnega vprašanja, ki je bilo v preteklosti 
postavljeno na drugačnih temeljih. Na tak način 
sem prepričan, da se je poskušalo tudi rušiti 
zdrave temelje vsake družbe, in to ni prav. To je 
škodljivo in to se tudi dolgoročno pokaže, kot 
sem uvodoma povedal, za škodljivo.  
 Prepričan sem, da se vsi zadevamo, da 
je vlaganje v otroke nekaj največ, kar lahko 
družba naredi za to, da obstoji. In če se tega 
zavedamo vsi, ki sedimo danes tukaj v 
Državnem zboru, ne glede na to, kdo je v kateri 
politični opciji, potem bi morali iskati ustrezne 
rešitve, ki pomagajo in gredo v smer tistega, kar 
sem povedal uvodoma. Ampak na žalost 
ponovno vidim, da koalicijske stranke, Vlada in 
vsi tisti, ki nosite največjo odgovornost na tem 
področju, nasprotujete temu, kar je predlagano s 
tem zakonom. Moram reči, da ga bom sam z 
veseljem podprl. Še za eno stvar se mi zdi zelo 
pomembno, da jo poskušam razložiti tistim, ki 
morda tega ne boste nikoli razumeli, in to je, jaz 
sem bil član družine šestih otrok in verjetno sem 
najbolj občutil, kaj to pomeni velika družina. 
Zgodilo se je, da je v 8. razred osnovne šole 
hodila moja najstarejša sestra in moja najmlajša 
sestra v 1. razred. Takrat je vseh šest otrok 
hodilo v osnovno šolo hkrati in veste, kako 
pomemben je bil takrat vsak cent, vsak evrček – 
takrat so bile pač druge valute, drugače so se 
imenovale – za to, da je ta družina lahko 
funkcionirala tako, kot se to spodobi. Da smo 
otroci imeli tiste osnovne potrebščine, ki so bile 
potrebne za to, da smo lahko hodili v šolo. Da 
smo lahko hodili, da ne govorim o vseh ostalih 
potrebščinah in tako dalje. Vem, kaj to pomeni, 
zato se mi zdi, da težko razpravljate o velikih 
družinah in pomoči tem velikim družinam tisti, ki 
imate ali enega otroka ali morda dva ali pa 
nobenega. Zelo težko, ker tega ne boste nikoli 
razumeli, kaj je bistvo. 
 Kot sem prej rekel, je vlaganje v otroke 
najpomembnejša stvar in prioriteta vsakega, da 
sploh ne govorim o politiki, vsakega v politiki, da 
s tistim svojim delčkom poskušamo pomagati, 
da bi se rodilo čim več otrok. Sami vidimo, to je 
bilo danes že desetkrat ali ne vem kolikokrat 
ponovljeno, da smo stara družba. In mi nimamo 
nobene možnosti kot družba preživeti, če ne 
bomo imeli za seboj mladine, mladih, tistih, ki 
bodo v prihodnosti polnili blagajne in bomo na 
tak način dobivali lahko pokojnino, zdravstveni 
sistem, polnili zdravstveno blagajno in tako dalje 
in tako dalje. Mislim, da tega ne potrebujem 
posebej razlagati. Se pravi, naš interes mora biti. 
Prvovrstni. Da pomagamo in naredimo čisto vse, 
kar lahko stori država za to, da bi se mladi pari 
odločali za otroke. Vsi vemo tudi eno stvar, ki se 
je vsi zavedamo: brez visoke gospodarske rasti, 
brez spodbujanja gospodarstva, brez dobro 
plačanih delovnih mest nimamo česa 
pričakovati. In si ne bi smeli in si ne sme nobena 
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družba, ki želi obstati, dovoliti tega, kar se v 
Sloveniji dovoljuje sedaj v danem trenutku – da 
velika velika številka ljudi letno ali pa dnevno 
zapušča Slovenijo. Ravno najbolj izobraženih 
ljudi, za katere smo veliko vložili, v katere smo 
veliko vložili, in celoten svet se zaveda tega, 
kako sposobni smo Slovenci, ker nas imajo radi, 
ali prideš v Ameriko ali prideš v Švico ali prideš v 
Avstrijo in kamorkoli že, se dokažemo. In mi 
počenjamo, da te mlade ljudi, ki so v tej situaciji, 
naganjamo čez meje, zato ker jim ne 
zagotavljamo osnovnih pogojev.  
 Eden izmed osnovnih pogojev je 
seveda zaposlitev takoj po končanem šolanju, in 
to primerna zaposlitev. Potem drugi pogoj, 
primerna stanovanjska politika, kjer bodo ti mladi 
lahko imeli stanovanje zase ali ga dobili v najem 
in s tem zagotovili skupaj s službo in primernimi 
dohodki pogoje za to, da lahko ustanovijo 
družino, in šele potem se začnejo odločati po 
navadi za otroke. In če otroci dobijo pri 30 in več 
letih prvič neko normalno službo, ja logično, da v 
tem času tudi ženska populacija ve, kaj pomeni 
30 in več let pri rojstvu otrok, se pač potem ne 
odločajo. Se odločijo po navadi za enega otroka. 
Se pravi mi, ta družba, moramo, ta politika mora 
stremeti za tem ne glede na to, kdo je v kateri 
stranki, da ustvarjamo pogoje za to in da 
preprečimo beg možganov in te mladine v tujino. 
Nimamo nobene možnosti, da bomo ta problem 
in to luknjo, kot ji jaz pravim, polnili z migranti. 
Verjemite mi, nobene možnosti, in to je napačna 
politika, napačno razmišljanje že v osnovi. 
 Zadnjič sem bil v Mariboru v eni 
ustanovi, kjer so mi povedali, da je v zadnjem 
času skoraj 30 % zaposlenih, ki so nujno 
potrebni za izvajanje te dejavnosti, zapustilo 
Slovenijo in odšlo v Avstrijo. Pri njih na obisku je 
bil predsednik Vlade in so ga vprašali: 
»Spoštovani gospod predsednik, povejte nam 
počasi, kaj naj storimo. Mi bomo morali to 
institucijo zapreti, če bo šla zadeva tako naprej.« 
Enostavno jo bodo morali ugasniti. Kaj pa s 
tistimi, ki v tej instituciji preživljajo svoje 
življenje? Ne bom šel v podrobnosti, da … In 
potem je gospod predsednik Vlade odgovoril: 
»Veste, zdaj pa vidite, zakaj se mi zavzemamo 
za migrante.« Ja, seveda, oni bodo tisti, ki bodo 
nadomestili te ljudi – kako pa vi mislite? Tako. In 
če ta vlada, ta koalicija pelje takšno politiko, 
poglejte, to je pa izpod vsakega nivoja. In da si 
ljudje na tako visokem položaju dovolijo na tak 
način razlagati in pojasnjevati problem, s katerim 
se srečujejo tisti, ki želijo rešiti problem na nek 
primeren, normalen, spodoben način, potem 
seveda počasi vsi ti ključni ljudje izgubljajo vero 
v politiko, izgubljajo vero v nas in tako dalje.  
 Še enkrat bi rad poudaril in povedal, 
mislim, da vsi razumete zelo dobro to, da mi 
lahko rešimo našo prihodnost samo z vlaganjem 
v otroke. In na drugi strani preprečitvijo, da 
naženemo otroke čez mejo. To sta dve stvari. In 
mislim, da ni treba ponavljati tega, kar sem rekel 
– da za to potrebujemo primerno gospodarsko 
okolje, da za to potrebujemo, tako kot sem rekel, 

primerno gospodarsko politiko, da tukaj 
potrebujemo tudi to, kar je zajeto v tem zakonu. 
Se pravi, v tistem delu, kjer lahko država tudi 
delno pomaga, pomaga sofinancirati. Pa ne gre 
tukaj za, ne vem – samo od tega, kar je tukaj z 
zakonom zapisano, zagotovo velike družine ne 
bi preživele. Zagotovo pa je to za velike družine 
velika dodana vrednost, za nas kot družbo pa 
izjemno pomembno, da obstojimo. In še enkrat 
povem, mi vsi se zavedamo, da se družba stara. 
In še enkrat, mislim, da je prav, da se zavemo, 
da je zato treba še veliko več storiti, da se ta 
zadeva nekje ustavi in da se začne trend 
razvijati v drugo smer. In če bomo storili to in če 
bomo na pravi način razumeli, kako je treba in 
kaj je treba storiti za to, da bomo stimulirali ljudi 
oziroma mlade pare, da bodo imeli več kot 
enega otroka, dva, tri, potem smo na pravi poti.  
 Ampak s tem, ko mi predlagamo karkoli 
takega, kar bi pomagalo tem ljudem, pač vedno 
nasprotovanje, pa je vedno tisoč in en razlog, 
argument, zakaj to ne gre skozi, zakaj to ni v 
redu, zakaj s tem obremenjujemo proračun, in 
samo to poslušam. Ko pa je na drugi strani, 
poglejte, sem že zadnjič govoril, izgubila ta 
država 400 milijonov v Ljubljanski banki, 
verjetno to cifro denarja pri drugem tiru, da ne 
govorimo sedaj, to se ni še nikoli zgodilo v naši 
družbi, da je lahko v vsakem ministrstvu, kolikor 
mu pade na pamet, takšno je lahko število 
zaposlenih državnih sekretarjev. Vsak sekretar 
pride 5 tisoč evrov na mesec, približno bruto. Da 
si lahko dovolimo to, da ima pri nas nekdo, ki 
prodaja državno premoženje, ena gospa, 
predsednica SDH, mislim da, preko 13 tisoč 
evrov plače. Čigav denar je to? In da 
financiramo nevladne organizacije, kakor nam 
pade na pamet. Kakor nam pade na pamet! 
Neverjetno. Denar gre in od tega nobenega 
feedbacka, od tega nimamo nič, vložek v otroka 
pa nam prinese daleč največ in zagotavlja obstoj 
družbe. Samo stimuliranje staršev, da bodo imeli 
več otrok, je tisto, kar bogati prihodnost in razvoj 
te družbe, in tudi obstoj te družbe, ko govorimo 
tudi o Sloveniji. 
 Želel sem povedati to, da ni nobenega 
problema na eni strani velikih velikih denarjev iz 
državnega proračuna posredno ali pa 
neposredno porabljati, na drugi strani, ko pa gre 
za družinsko politiko, ko pa gre za temeljno 
prihodnost naše družbe, pa ni denarja. Vedno 
ista zgodba – ni denarja, ni denarja. Za državni 
in javni sektor ni nobenega problema. Tam ni 
problema dvigniti plač, sporazume sprejeti. Ta 
problem, podpisati sporazum s sindikati javnega 
sektorja, ni noben problem! Saj to bi lahko vsak 
podpisal, če bi pristal na vse tisto, kar so 
zahtevali. Potem ni problema podpisati takega 
sporazuma. Potem ga lahko podpišem tudi jaz! 
Brez problema. Ampak, tisti, ki je to naredil, bi se 
moral zavedati tudi tega, koliko na eni strani 
pridelamo, koliko lahko na drugi strani 
zapravimo. In kaj so prioritete te družbe? Očitno 
sta za to vladno koalicijo in za to vlado prioriteta 
te družbe številka ena državni in javni sektor. 
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Ampak v tem državnem in javnem sektorju ne 
govorim o tistih, ki imajo minimalno plačo. To je 
skupina J. To je skrajno neprimerno, da sploh 
imamo tako skupino v javnem in državnem 
sektorju. To je … / oglašanje iz dvorane/ Točno, 
7 tisoč 500 je takih ljudi. Za njih bi bilo treba 
poskrbeti! Ne pa ravnateljem pa direktorjem pa 
tem povišati plač za pet razredov in tako dalje. Ti 
imajo že tako ali tako super plačo. Super plačo 
imajo.  
 Se pravi, za ta del imamo denar, za to, 
da bi pa družinam pomagali – tu pa denarja ni. 
In tega enostavno ne razumem. Jaz bi bil vesel, 
če bi imeli neko uravnilovko, še posebej pa, če 
imamo prioritete. In povedal sem, kaj je naša 
prva prioriteta, če želimo, da družba obstoji. 
Naša prioriteta poleg tega – vlaganje v otroka – 
mora biti tudi družina kot osnovna celica družbe. 
In če bomo to na pravi način razumeli, pa če to 
razumemo … Jaz vem, da razumemo, samo 
vprašanje je, kdo izmed vas je za to pripravljen 
kaj narediti. Se pravi, firmo 2TDK narediti, preko 
katere se spere milijarda, nobenega problema, 
za dvigniti to, kar pa je tukaj v tem zakonu 
zapisano, pa denarja ni. Denarja ni. Povejte, 
kako dolgo bomo še tej družbi na tak način 
lagali, to družbo zavajali. In kako dolgo bo še to 
šlo, da bomo mlade izšolali, še tiste, ki so rojeni 
v Sloveniji, pa jih potem naganjali čez mejo. 
Zato ker ne ustvarjamo pogojev za primeren in 
kvaliteten razvoj gospodarstva. Ker če bi to 
naredili, bi ljudje ostali doma, bili bi zaposleni v 
naših firmah in bi tukaj dobivali primerne plače, 
da bi imeli veselje razvijati svoje znanje, svojo 
kapaciteto znotraj domovine, kjer so se rodili in 
kjer smo jih tudi šolali.  
 Neverjetno je, koliko mladih se odseli iz 
Slovenije! In ta primanjkljaj se pokaže. Jaz ne 
vem, kako dolgo bomo še mi potrebovali, da 
bomo to razumeli, da mi moramo nekaj na tem 
storiti, da to ustavimo. In če ne bomo tega 
ustavili, verjemite mi, bomo na koncu sami 
starčki tukaj, 80, 90 let. Kdo bo pa polnil 
blagajne? Kdo, da bomo mi dobivali pokojnine? 
Ali se tega zavedate tukaj vsi politiki?! In nam je 
potem težko nekaj dodati tistim, ki bi pa morda 
imeli še enega otroka, nek cent dodati, da bi jih 
s tem prepričala tudi državna politika, da smo 
pokazali voljo. Da smo pokazali vsaj tisto 
osnovno odločnost, da pa bi se potem družine 
še odločile za enega dodatnega otroka, se pravi, 
če imajo dva, morda tretjega in tako dalje. Zato 
sem prej navedel čisto na začetku tudi, da so 
bile v mojih letih družine s šestimi, petimi otroki 
in tako dalje. Zaradi tega je tudi naša družba, 
naša domovina in Slovenija sama kot taka 
obstala. Kakor pa se sedaj trendi obračajo, pa 
meni verjemite, da nimamo dolgega veka, in to 
boste slej ko prej sami ugotovili.  
 Zato vas prosim, da vse dobre 
predloge, ki so dani dobronamerno … Danes, če 
ste poslušali mene, nisem govoril o nobeni 
politični opciji. Govoril sem izključno o našem 
skupnem interesu za obstoj in prihodnost 
razvoja naše družbe. In vas prosim, da ta zakon 

podprete. Saj veste, to je prva obravnava, ta 
zakon je možno nadgraditi, ga je možno 
spremeniti, je možno praktično vse storiti, kar 
želimo, da ga pripravimo v taki obliki, ki bo 
sprejemljiva za našo družbo. Še posebej pa 
zadnji stavek povem: otroci so naše največje 
bogastvo, otroci so naša prihodnost in verjemite 
mi, če vlagaš v otroke, je to daleč najboljša 
naložba za vsako družbo in za vsako državo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. 
 Besedo ima najprej gospa 
predlagateljica Iva Dimic. 
 Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. 

 Tam je bilo zdaj veliko govora o 
družinski politiki, pa vendarle naj poudarim, da v 
Novi Sloveniji ves čas razmišljamo in 
poskušamo pripeljati do točke, ko bi lahko vsi 
skupaj rekli, kaj je družinska politika, in jo 
razumeli, in kaj je socialna politika. Tukaj 
predvsem tudi z vidika in poštenosti do vseh, ki 
prejemajo socialno pomoč oziroma socialno 
denarno pomoč. Mi želimo enostavno to, kar je 
bilo uzakonjeno slabo leto nazaj: da se ponovno 
uvede univerzalna pomoč ob rojstvu otroka v 
obliki nakazila, ne v obliki paketa, da se lahko 
vsak individualno odloči, in da bi se pri pomoči 
za veliko družino naredila dva razreda, zato da 
bi bili otroci, ki so v številnejši družini, 
enakovredni s tistimi otroki, ki so mogoče v 
nekoliko manjši družini. Če lahko rečem, družina 
s tremi otroki ali pa družina s sedmimi otroki, da 
bi tukaj vsaj nekoliko ublažili to razliko, ker ne 
nazadnje, vse, kar delamo na družinski politiki, 
delamo v korist otrok.  
 Predvsem pa je nekaj najbolj 
pomembno, in takrat sem prepričana, da bo 
družinska politika v Sloveniji zaživela oziroma da 
jo bomo lahko začeli izvajati – ko bomo vsi 
skupaj dojeli, da denar za družinsko politiko ali 
denar za otroka ni strošek države, ampak je 
vlaganje oziroma investicija. Ker otrok, ki gre v 
šolo, ki se potem nadalje izobražuje, je zelo 
dragocen. Ker če je več teh otrok, potem je tudi 
več otrok vključenih v javne vrtce – vem, da se 
mogoče kakšen župan zdaj ne strinja z mano, 
ker ima mogoče kakšno stisko v kakšni občini, 
ampak – posledično v osnovne šole, posledično 
v srednje šole, fakultete. Če imamo mi politiko, ki 
bo spodbujala to, potem ne bo treba govoriti, kot 
sem zasledila neke članke, koliko manj otrok je 
vpisanih vsako leto v srednje šole in da se 
oddelki zapirajo in posledično tudi učitelji 
izgubljajo zaposlitve oziroma se morajo 
prekvalificirati. Če bi se mi zavedali, da je denar 
oziroma prejemek za družinsko politiko za otroka 
investicija države, ki se bo povrnila zelo hitro, v 
nekaj letih, najkasneje pa v 20 letih, ko se bo ta 
otrok ali pa ta mlajši družinski član zaposlil … 
Seveda se bo krog obrnil. Dokler pa bomo mi 
gledali tako, kot se je do zdaj gledalo, da so 
sredstva namenjena družinski politiki tak strošek 
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države, da ga država ne more prenesti – in to se 
je dejansko zgodilo, ker je družinska politika 
zadnja v vrsti glede prenehanja varčevalnih 
ukrepov – pa se mi zdi, da nimamo vsi istega 
cilja. Jaz osebno ne izgubljam vere v politiko, 
vem, da boste razumeli, kaj v Novi Sloveniji 
želimo povedati, in vem, da boste sprejeli. Samo 
meni je edino to žal, da gre že potem, preden se 
stvari spremenijo, ena generacija mimo, ki bi bila 
lahko že prej vključena.  
 Če se samo odzovem na nekatere 
razprave. Res je, določene lokalne skupnosti, 
določene občine same nagrajujejo rojstvo 
novega člana, ker s tem želijo nagraditi svoje 
občane, so pa občine, ki temu nič ne naklonijo, 
ki imajo v proračunu občine postavko 0. In se mi 
zdi, da država ne sme računati, da bi še kakšno 
tako vlogo, da ona ne bi delala, prenesla na 
račun lokalne skupnosti, ker so lokalne 
skupnosti, občine že tega dovolj dobile. Ampak 
je to samo dobrovoljnost župana in občinskega 
sveta, da nameni kakšen evro tudi novemu 
članu, novemu občanu, in je to nagrada. Če je to 
v družinski politiki na državni ravni, pa je to 
seveda pravica, ki bi jo morala država ali pa 
vlada, vsakokratna vlada vendarle razumeti in 
seveda tudi spodbujati. Imam eno vprašanje, 
kljub temu da sem predlagateljica. Jaz imam 
sicer izračune za eno izmed evropskih držav, 
ampak me samo zanima, ali imamo na 
ministrstvu kakšne izračune, kakšne pozitivne 
učinke predstavlja za pokojninsko blagajno 
družina s 3 otroki, 5, 7 na obdobje 40 let, kolikor 
je potrebno za pokojninsko blagajno. Če imamo 
mogoče kaj tega, če imate take izračune. Jaz 
imam izračun, lahko povem, za Francijo, kjer 
točno pri snovanju družinske politike – pa vi, 
moji kolegi poslanci, veste, da ima Francija 
dokaj spodbudno družinsko politiko, da imajo 
univerzalni otroški dodatek, da ima izračune 
narejene na 40 let, kaj jim pomeni nek transfer 
ali pa neka pomoč družinski politiki ali socialni 
politiki. In če imaš ti … Saj vendar mi tukaj vsi 
delamo za daljše obdobje, za prihodnost, 
sprejemajo se strategije, v prejšnjem mandatu 
smo sprejeli strategijo razvoja Slovenije do leta 
2050, se pravi, se delajo strategije dolgoročno, 
se pravi, bi morali tudi uvideti, kaj pomeni 
vlaganje na podlagi družinske politike čez 40 let, 
kaj pomeni vsak otrok, ki je več, jaz upam da, 
več za obdobje 40 let, kaj to prinese, kakšne 
pozitivne finančne učinke prinese za 
pokojninsko blagajno.  
 Se mi zdi, da ko bi enkrat imeli take 
izračune pred sabo, mislim, da bi se bilo za vse 
nas lažje o teh stvareh pogovarjati. Dokler pa 
teh preračunov nimamo, se mi zdi, da hodimo v 
krogu in se potem samo zgolj pogovarjamo, 
kako bi imeli, kaj bi naredili, da bi neka družina 
imela mogoče enega otroka več. Ampak pristop 
je na nek način napačen. Država mora gledati 
dolgoročno, kaj njej prinese. In potem so tisti 
ukrepi lahko primerni, da bi tudi družine 
spodbujali. Eden izmed takih je bil tudi 
brezplačen vrtec 8 let nazaj, če se ne motim. 

Mislim, da je bilo to edino obdobje, obdobje 15, 
16 let, ko je bil odskok števila rojstev v Sloveniji 
večji. Prepričana sem, da imamo z neko dobro 
družinsko politiko, tudi z našim predlogom, ne 
nazadnje, se mi zdi, da imamo vlaganje v 
državo, v državljane z našim predlogom Zakona 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 
in bi bilo lepo, da bi ga vendarle pogledali tudi z 
druge plati, ne samo, od kod bomo jemali, tako 
kot je bilo danes v stališčih razumljeno in 
slišano, da je to prevelik strošek za državni 
proračun. Pa dajmo pogledati, kaj bi to pomenilo 
čez 40 let ali pa čez 30 ali pa čez 20, pa dajmo 
še na leta razdeliti, kaj bi to pomenilo, kaj bo to 
pomenilo za državo takrat. Kako lahko govorite, 
da je to strošek, če ne veste, kaj bo čez 20, 30, 
40 let? Če bi imeli mi tukaj danes možnost – pa 
me bodo predstavniki ministrstva za delo 
mogoče dopolnili, mi povedali te podatke, če ne, 
pa mogoče kakšna prihodnja seja, da vendarle 
pogledamo, kje smo na tem področju. Potem pa 
jaz res računam na vašo podporo, da se 
vendarle lotimo na pravi način reševati družinsko 
politiko in da okrepimo socialno politiko v 
Sloveniji.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo mag. Matej 
Tonin, pripravi pa naj se gospod Starović. 
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage poslanke 

in poslanci! 
 Mislim, da današnja razprava lahko 
zelo na nazoren način oriše neke razmere v tem 
državnem zboru. Nekaj jih bom opisal, najprej 
glede stare politike sedanje koalicije, potem kdo 
je sploh koalicija, pa o demagogiji in socialni 
politiki. To so teme, ki jih želim nekoliko obdelati. 
 Če me spomin ne vara, je predsednik 
Vlade v svojih predvolilnih nastopih večkrat 
poudaril, da želi prinesti v ta politični prostor 
novo politiko, nov način delovanja, ki bo temeljil 
na tem, da politika med seboj sodeluje, da išče 
konsenzualne rešitve in da si prizadeva, da 
določene stvari skupaj premakne naprej. To so 
bile besede pred volitvami. Glede popravka 
našega Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih, ki bi recimo vsem otrokom 
ob rojstvu dal 500 evrov kot pomoč ob rojstvu pa 
dodatek povečal za veliko družino s tremi otroki 
na 450 evrov pa s štirimi in več na 650 evrov, je 
Vlada v mnenju zapisala, preberite si zadnji 
odstavek, kjer piše: »Zaradi navedenega Vlada 
predloga v tem trenutku ne podpira, čeprav 
predlaganih rešitev ne ocenjuje kot slabe.« 
Čeprav predlaganih rešitev ne ocenjuje kot 
slabe. Vlada, hvala lepa. 
 Kje se ta stara politika kaže? Stara 
politika se kaže v tem, da si je ta koalicija 
zastavila cilj, da ničesar, kar prihaja s strani 
opozicije, ne sprejme in ne potrdi, in to kljub 
temu da njena vlada napiše, da rešitve niso 
slabe. Ničesar. Zato jaz ves čas in vztrajno 
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trdim, da se je ta vladna koalicija poslužila neke 
stare politike, za katero sem jaz upal, da je 
preživeta. Celo v preteklosti je bilo nekoliko 
boljše. Če se boste spomnili mandata 2004–
2008, takrat je bilo neko partnerstvo za razvoj, 
kjer so se zakonski predlogi celo usklajevali z 
opozicijo, se je opozicija z namerami Vlade 
seznanjala, celo več, celo kakšen opozicijski 
zakon je bil sprejet. In se mi zdi to zelo dober 
princip in dober način delovanja politike, ker 
predstavljajte, da ta vaša blokovska delitev in ta 
vaš način blokovskega delovanja – k čemu 
prispeva? K še večji razdelitvi te politike in k še 
večji razdelitvi Slovenije. Zakaj? Zato, ker 
opozicija se trudi, pripravlja predloge, dela, 
koalicija pa ni niti toliko, da bi se usedla za isto 
mizo in ustvarila nek dialog z nami. 
 Mi nismo nikoli trdili, da so vse naše 
rešitve popolne, idealne in edine sprejemljive, 
želimo pa v tem parlamentu odpirati razprave, ki 
se nam zdijo ključne za razvoj te družbe. In za 
stvari, ki so ključne za razvoj družbe in za katere 
celo Vlada ocenjuje, da niso slabe, bi morali ta 
parlament in ti poslanci imeti toliko moči, da bi 
sedeli za skupno mizo in se o teh stvareh 
pogovarjali. V Novi Sloveniji smo to poskušali, 
celo pri nekih zakonih je koalicija sedala za 
skupno mizo, ampak je prišla vnaprej 
prepričana, da to ni dobro. Hvala lepa za tak 
dialog. Zame je dialog edino, da vi poveste, s 
čim se strinjate, s čim se ne strinjate in kaj lahko 
naredimo in česa na moremo narediti. Šele s 
takim načinom bi se napetosti v tej družbi 
zmanjševale. Vem, da to zahteva od vas več 
dela, tudi več potrpežljivosti, ampak če bi tudi 
kdaj prisluhnili opoziciji, sprejeli kakšen naš 
predlog, bi nam najverjetneje tudi kdaj vzeli 
vetra iz jader, da bi kakšno stvar v tej družbi 
ublažili in bi na koncu lahko prišli do skupne 
rešitve. Ampak ne, vi pravite, stara politika: »Kar 
ni naše, je treba zavrniti.« Potem se človek 
vpraša, kako lahko ta parlament sploh 
funkcionira, če pa naj bi imeli manjšinsko vlado.  
 In zdaj jaz pridem do moje 2. točke – 
kdo je koalicija? Pravimo ali pravijo nekateri, da 
imamo manjšinsko vlado, ki nima 46 glasov. Od 
samega začetka je jasno, da imamo koalicijo, in 
to šestih strank. Sicer enim ne diši, da bi bili 
koalicija, pa se delajo, kot da niso koalicija, 
ampak poglejte, poglejte primere vsak dan v 
parlamentu. Na tej decembrski seji, na 
novembrski seji, na katerikoli seji koalicija šestih 
strank deluje ubrano z načelom stare politike: 
kar ni naše, zavračamo. Pa, dobro, kot je 
predsednik Vlade rekel, ne želi vnašati nemira v 
to koalicijo. Verjamem, da je usklajevanje petih 
različnih strank zahtevno in da bi najverjetneje 
bil cel pretres, če bi bil kakšen opozicijski 
predlog podprt, po tej plati ga še razumem, 
absolutno pa ne razumem Levice. Te pa ne 
razumem. Oni pravijo, da naj bi se borili za 
šibke, za socialo, za tiste ljudi, ki potrebujejo 
neko državno pomoč. Upam, da to ljudje dan za 
dnem gledajo, ker dan za dnem prihajajo zakoni, 
ki jim nasprotujejo, kljub temu da ljudem dajejo, 

da so naklonjeni socialno čutečim, dan za dnem 
tem zakonom nasprotujejo. Veste zakaj? Samo 
zato, ker jih je predlagala opozicija in ker so 
usklajeni s koalicijo, da tega ne smejo početi. 
Toliko o tem, da naj bo vsem jasno, da koalicijo 
imamo in da je Levica skrajno nekonsistentna, 
kar se njenega programa tiče.  
 Ker naj oni potem tolmačijo in povedo 
slovenski javnosti, s čim imajo problem, da je 
pomoč ob rojstvu otroka 500 evrov. Danes je 
nekih 270 evrov, nekaj takšnega, nekaj manj kot 
300 evrov. Torej zelo jasno, preprosto 
vprašanje, draga Poslanska skupina Levica: 
Zakaj vi nasprotujete, da bi slovenski otroci, ko 
se rodijo, dobili 200 evrov večjo pomoč ob 
rojstvu otroka, kot jo dobijo danes? Zakaj? To 
jaz vidim kot absolutno nekonsistentno in v 
nasprotju z vašim programom. Ampak prav je, 
da ljudje vedo, da vi eno govorite, drugo pa 
počnete. In če kaj, potem čutim svojo dolžnost, 
da je treba javnost razsvetljevati, da je treba 
javnosti pošteno povedati, da je neka poslanska 
skupina, ki absolutno govori eno, dela pa drugo. 
 In potem pridem še do svoje zadnje 
točke, demagogija in sociala. Bežite, no! Karkoli 
pride z desnega, kar je naklonjeno tistim, ki so 
šibki, ki so pomoči potrebni, je vedno 
demagogija, s strani koalicije je to vedno 
obtožba demagogije, je v nasprotju s fiskalnim 
pravilom, kje bomo vzeli denar in podobne 
stvari, vedno, ampak ko pa podobne stvari 
prihajajo s koalicijske strani, je pa to super 
politika, pomagamo revnim, delamo dobre stvari. 
Takrat jih ne zanima, ali je to v skladu s fiskalnim 
pravilom, ali v proračunu je denar ali ga ni, takrat 
jih to ne zanima, ker to delajo oni. In ker delajo 
oni, je to v redu. Ko prihajajo razumni predlogi s 
strani opozicije, takrat je vse narobe. Dragi moji, 
če bomo cel mandat nadaljevali v tem duhu, 
potem bo ta družba čez štiri leta mnogo bolj 
razdeljena, kot je danes. Si to želite? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Predno dobi besedo naslednji 
razpravljavec, ima postopkovni predlog gospod 
Boštjan Koražija. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala za besedo. 
 Postopkovni predlog gre gospodu 
poslancu mag. Mateju Toninu, ker zavaja. Javno 
pred kamerami govori neresnice o nas kot Levici 
in prosim, da ga opozorite, da pač naj ne 
uporablja lažnih terminov oziroma tudi nekih 
lažnih nazivov, karkoli že. V glavnem, to je to 
postopkovno.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala za 

vaš postopkovni predlog, ki to ni bil. V skladu s 
poslovnikom lahko poslance opozarjam samo na 
pravilno rabo postopka.  
 Sedaj pa ima postopkovni predlog 
gospod Tonin. Izvolite.  
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MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Gospa 

podpredsednica, mislim, da dobro vodite sejo in 
je pravilno, da ste opozorili poslanca, ki je grobo 
kršil poslovnik. Ker to, kar je on govoril, s 
postopkovnim postopkom nima nobene veze, 
ampak je enostavno razpravljal. In te svoje stvari 
bi lahko v razpravi, morda pri delitvi časa brez 
večjih problemov povedal, ali tudi ob repliki.  
 Mislim, da je primerno tudi, da 
uporabite kakšne sankcije, ki vam jih dovoljuje 
poslovnik ob zlorabi poslovnika. To, kar je rekel, 
pa seveda ne drži, ker je v stališču povedal, da 
bodo temu zakonu nasprotovali, kljub temu da 
veča sredstva za otroke.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

Tonin, hvala lepa. Tudi vi ste v svojem 
postopkovnem predlogu malce presegli 
poslovnik in ste vsebinsko razložil prejšnjo 
razpravo poslanca. Hvala za vaš nasvet, ga bom 
upoštevala, čeprav mislim, da poslanci dobro 
upoštevajo tudi moja opozorila.  
 Če sem prav zasledila, gospod 
Koražija, vi imate še en postopkovni predlog? 
Pa naj bo tokrat res postopkovni.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): V redu. 

Zdaj bo pa res postopkovni, če prejšnji ni bil. 
 Gospod poslanec je navajal, da smo 
Levica koalicija. To je to.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Še 

vedno ne razberem vašega postopkovnega 
predloga.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Poglejte, 

dejansko mi nismo koalicija … 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Zadnjič 

vas res opozarjam, da postopkovne predloge 
oblikujete tako, da boste opozorili na rabo 
poslovnika, ne pa na vsebinsko razpravo 
poslancev. Hvala lepa. 
 Zdaj pa nadaljujemo z razpravo. 
Besedo ima gospod Vojko Starović, kot zadnji 
prijavljeni pa naj se pripravi gospod Robert 
Pavšič.  
 Izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. 
 Danes je bilo večkrat uporabljeno 
fiskalno pravilo v smislu, da se ga držimo; dobro, 
naj bi se ga. Najprej smo bili pa mi, bom rekel ta 
stari, stara vlada – jaz se ne počutim pripadnik 
ničesar takega, ampak smo novi, je nova vlada 
– napadeni zaradi koalicijskega sporazuma, 
kako to fiskalno pravilo rušimo in kaj bo zdaj to, 
ne vem, državo bomo zrušili, država bo šla 
nekam. Potem smo bili napadeni zato, ker smo 
rekli, da bi bilo treba tudi neke davke prilagoditi 
oziroma davčni sistem, torej kapital malo bolj 
obremeniti, doživeli smo cel pogrom. Med tem 
časom, odkar sem v tem državnem zboru, smo 
imeli en kup izrednih in tudi rednih odborov za 

delo, družino in tudi en kup izrednih sej 
Državnega zbora in rednih sej, kjer 
obravnavamo tudi neke zakone, ki jih vlagajo 
moji prijatelji že od prej. To, bi rekel, je stara 
politika; ko se ti stari zakoni, ki so bili že 
zavrnjeni, v istem tekstu ponovno pojavljajo. 
Mislim, da to ne vodi k nekemu dialogu. 
 Ta sprememba, ki jo zdaj vidim pri 
družini, samo, da se ne bi izplačalo v materialu 
oziroma v teh zadevah, ampak v denarju in 
nekaj več, in mi nočemo tega in ne maramo te 
razlike 200 evrov povečati, malce pretiravamo in 
zaradi tega smo nekonsistentni in nismo pošteni, 
in da se delamo norca so bili tudi uporabljeni 
izrazi, ne zdaj pri tem, ampak pod prejšnjo 
točko. Torej se stalno s tem srečujemo, in to je 
neka prilika, da se neke druge stvari dosegajo, 
ne pa sama vsebina. Jaz pa mislim, da moramo 
paziti, silno paziti na vsebino, da imamo neko 
sistemsko zakonodajo, ki in družino in socialo 
zajema z več strani, pa naj bo to od 
stanovanjske politike, naj bo to od javnega 
zdravstva in javnega šolstva in naj bodo to tudi 
socialni transferji, s katerimi zagotavljamo neko 
vzdržno življenje tudi tistim, ki padejo pod prag 
revščine. Ni treba, da s temi stvarmi 
pretiravamo, ker dejansko, če bomo te 
malenkosti vlagali noter, rušimo nek sistem, ki 
ima nek smisel in drži nekje vodo.  
 Zmeraj bomo vztrajali pri tem, da se 
moramo, ko delamo spremembe, tega lotiti 
celovito. Vlada je že nekajkrat obljubila, da bo 
stvari odprla in se bo lotila stvari celovito. Torej 
zopet ponavljam, družinska politika ni tako 
enostavna. Na očitke, da nekateri nimajo otrok – 
jaz imam štiri, in ko se je rodila moja zadnja 
hčerka, je bilo rojenih 18 tisoč, zdaj se jih rojeva 
zadnja leta cel čas čez 20 tisoč. V nekem času 
proti koncu 90. let se jih je torej rojevalo 17 tisoč 
pa nekaj čez, pod 18 tisoč, tako da nekaj je 
narejeno, neki koraki so, situacija se izboljšuje in 
ni vse tako grozno, kot govorijo. Torej neka ta 
politika, ki smo jo do zdaj vodili, ni važno, ali jo 
vodijo desne ali leve vlade, nekaj dosega. 
Situacija se je izboljšala in dajmo gledati, da se 
stvari izboljšajo. Strinjam se s svojim 
predhodnim govornikom, da moramo boljše 
sodelovati in poskusiti najti zadeve, ampak to je 
dvosmerni proces, zato bi prosil tudi drugo stran, 
da je pri tem kooperativna in razume neke stvari, 
da jih ne moremo sprejemati kar ad hoc, ker 
bomo rušili sistem. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Predno dobi besedo zadnji 
razpravljavec, ima besedo predlagateljica gospa 
Iva Dimic.  
  
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa.  

 Kot predlagatelj se lahko oglasiš tudi 
med razpravami. Zdi se mi, da je pomembno 
predvsem razumeti to, da je bilo danes že 
dvakrat rečeno, da se stanje izboljšuje – pa me 
bodo popravili predstavniki ministrstva – mislim, 
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da vsako leto rojstvo še vedno pada. Za nekaj 
10 do 100 rojstev mislim, da je manj rojstev na 
leto. Zdi se mi, da je treba povedati, da smo mi 
ta zakon, ki bi tako očitno govoril, prvič vložili, 
zato ker smo videli že, mislim da, v februarju 
anomalije, ki so, in spremembe, ki so šle iz 
prejšnjega sistema v nov sistem. Prej je bilo 
denarno nadomestilo kar nekaj let, potem nazaj 
na tisto paketno nadomestilo, ki je bilo, mislim 
da, leta 2004 nekako ukinjeno. Zato smo želeli, 
da vendarle starši sami odločajo, kako in za kaj 
bodo denar porabili, ker denar je namenjen za 
otroke.  
 Bilo je rečeno, da je treba tudi pogledati 
na stanovanjsko politiko. Res je. Odkrito 
povedano, na to stanovanjsko politiko, ki bi bila 
namenjena spodbujanju mladim družinam, 
čakam že štiri leta. In je še vedno ni. Koliko časa 
še? Leta gredo zelo hitro, boste videli, naenkrat 
je konec mandata in pogledaš nazaj in ugotoviš, 
da pol stvari ni bilo narejenih. Pa vendarle sem 
šla pogledat še enkrat malo stališča svojih 
poslanskih kolegov. Ob tem, da imamo različen 
pogled na življenje, verjetno od spočetja do 
naravne smrti ali kakorkoli, se mi zdi, da se 
moram tukaj oglasiti predvsem na izjave, da je 
rojevanje otrok delovna sila za kapital, da želimo 
z našimi zakoni v Novi Sloveniji prisiliti ženske, 
da bi rojevale več kot 10 tisoč otrok, zato da bo 
država delovala. Ali veste, kaj mene poprime na 
tem? Veste, kakšen občutek me prevzema? Ko 
slišim, da bi nekoga prisilili, imam v mislih vse 
tiste uboge, izkoriščane nadomestne matere in 
se počutim kot neka nadomestna mati. To je 
zame izkoriščanje! Ne pa, če z neko normalno 
družinsko politiko poskušamo omogočiti otrokom 
enake možnosti, enake pravice. Dajmo se 
zamisliti. In prosim tudi za naprej, da ko se 
pogovarjamo o svetosti spočetja in življenja, 
govorimo o tem spoštljivo. To ni nobena delovna 
sila za kapital. To je kapital države, vsake 
države. Tudi zato sem prosila, če bom dobila 
podatke, kaj pomenijo ti otroci čez 40 let. 
Kakšen kapital je to za državo? Hvala zaenkrat. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 In še zadnji razpravljavec, gospod 
Robert Pavšič. 
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala lepa. 

 Spet se bo tale razprava razplamtela in 
prav je tako, ker govorimo o zelo pomembni 
zadevi. Ne morem pa mimo nekaterih očitkov. 
Gospa Dimic, mene ste gledali, ko ste govorili, 
edina vsebina, ki sem jo zasledil v tej smeri, je 
bila od gospoda Pojbiča, ko je razlagal o tem, da 
je premalo rojenih, ki bodo kasneje delali za to 
državo, za ta sistem. To je edino, kar sem 
razumel, pa mogoče sem ga narobe razumel, da 
ne bom izzval kakšne replike. Potem smo bili 
izzvani tudi, da koalicija deluje ubrano – a 
opozicija pa ne? Mislim, to je isto kot tisti 
pregovor, da se špota sova vrabcu, da ima 

vrabec velike oči. Lepo vas prosim, to res ne gre 
skupaj. 
 Izpostaviti je treba, da je stopnja 
rodnosti v Sloveniji v preteklosti padala kljub 
izboljšavam v družinski politiki, kar je samo 
potrjevalo rezultate raziskav, ki že desetletja 
ugotavljajo zanemarljivo majhen, če sploh 
kakšen vpliv posameznih ukrepov družinske 
politike, predvsem materinskega starševskega 
dopusta in otroških dodatkov na rodnost. Nikoli 
ni bil ugotovljen omembe vreden trajnejši 
pozitiven vpliv kakšnega ukrepa družinske 
politike na stopnjo rodnosti. Pri tem se sicer 
izpostavlja vprašanje, ali ne bi bila ta stopnja še 
nižja, če te politike ne bi bilo, velja pa, da čeprav 
ukrepi družinske politike težko vplivajo na 
odločanje za otroke, bistveno pripomorejo k 
ohranjanju iz izboljšanju kakovosti življenja 
družin in tudi otrok. In tukaj se verjetno vsi 
strinjamo. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je junija lansko leto 
skupaj z Inštitutom RS za socialno varstvo 
organiziralo strokovni posvet Rodnost v 
Sloveniji, kjer so ugotovili oziroma so raziskave 
pokazale, da se ljudje odločijo za otroka, ker si 
ga želijo imeti, ukrepi družinske politike pa imajo 
zelo omejen vpliv na odločanje za to. Tudi tuje 
raziskave kažejo, da so ukrepi, ki bi vendarle 
utegnili imeti pozitiven vpliv na stopnjo rodnosti, 
zlasti ukrepi za usklajevanje poklicnega in 
družinskega življenja. Zato morajo ukrepi 
družinske politike podpirati usklajevanje teh 
dveh, torej poklica in družine. 
 Kakšna je rodnost danes v Sloveniji? 
Nizka je. Pravo vprašanje ni, od kod bomo 
jemali, če gledamo na fiskalno pravilo, ampak 
kaj bomo za to dobili. Pa ne me narobe 
razumeti, za vsakega, ki dobi ob rojstvu novega 
otroka darilo od države ali pa lokalne skupnosti, 
je to več kot dobrodošlo ne glede na njegov 
socialni položaj. Če je slabši, še toliko boljše, ker 
jim verjetno še bolj prav pride. Res je, da je 
treba otroke in družine spodbujati, ampak 
vprašanje je, kako. S tem zakonom – nekaj bi 
dobili, ampak če se spet malce bolj slikovito 
izrazim, to bi bil pljunec v morje, in pričakovanje, 
da bi bila potem zaradi tega plima. Ne bo. 
 S čim spodbujamo družinsko politiko? 
S čim zgodnejšim osamosvajanjem mladih in s 
čim hitrejšo zaposlitvijo. Torej, stanovanjska 
politika je zelo pomembna, gospa Dimic je to 
izpostavila, in trg dela. Prejle smo slišali, da 
mladi odhajajo delat iz Slovenije. Zakaj? Zato 
ker se trg dela v Sloveniji ne odziva in so plače 
za to, kar mladi delajo, prenizke. Sploh če so na 
začetku. Potem se resno pogovarjajo ne o 
izhodiščni plači, ampak samo o minimalcu. 
Najmanj bodo dobili, zato ker so mladi, čeprav 
so lahko vrhunsko usposobljeni, zelo pridni in – 
vse najboljše o njih. Potrebna je torej stabilnost. 
Zaradi 500 evrov ne bo višje rodnosti. Če 
pogledamo podatke od leta 1960 – do tja sem 
se jaz v svoji raziskavi usmeril – leta 1960 je bila 
rodnost v Sloveniji 2,34, torej na eno družino 
2,34 otroka, leta 1980 2,06 otroka na družino, 
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leta 2003 1,2 otroka na družino, in to je bila 
najnižja rodnost od leta 1960 do lanskega leta, 
ko pravi podatek, da je 1,62 otroka na družino. 
Ali bi vaš predlog zakona imel kakšen učinek? 
Mislim, da ne. Imel bi učinek samo v tistem, o 
čemer sem prej govoril – da olajšamo vsaki 
mladi družini vsaj te prve največje stroške.  
 Tudi pri prejšnjem zakonu, ki smo ga 
obravnavali tukaj, sem nekaj omenil, pa bom 
zdajle še enkrat. Vaše serijsko vlaganje zakonov 
je pač vaš model. Jaz nimam nič proti temu, je 
legitimen, je super, ob tem se odpirajo razprave, 
odpiramo pomembne tematike – ampak je 
prozoren. Tukaj se pa ne moremo ne strinjati. In 
to tematike, ki so srce parajoče. Meni je težko 
stalno izpadati tisti ta grdi, ki noče zdaj potrditi 
vašega zakona. Če bom ta grdi, bom pa pač ta 
grdi. Še nekaj, spet smo vpletli migrante noter. 
Mislim, to je spet skrajno nedostojno. Gospod 
Reberšek, direktno vam – ne bom uporabil 
besede sovražni govor, ker jo prevelikokrat 
zlorabljamo v politiki – ni problem v drugačnem 
mnenju, problem je zaradi tega, ker me vi zaradi 
mojega drugačnega mnenja sovražite. Že 
dostikrat sem izpostavil pa bom še enkrat tukaj, 
mi nismo politični sovražniki, smo politični 
nasprotniki. Jaz vas imam rad. Ja. Okej. 
/ oglašanje iz dvorane/ Ne preveč, ja to … 
/ smeh v dvorani/ Da ne bo kdo česa mislil. 
Torej, upam, da bomo nadaljevali v takem 
tempu, kot smo začeli, glede na to, da vidim, da 
imate velik možganski trust, veliko želja, ker 
čutim to, da ni samo tista ta prozorna reč tukaj, 
ampak iskrena želja po ustvarjanju boljšega 
okolja za vse. Tukaj boste imeli vedno mojo 
podporo.  
 Ampak tokrat bom pa spet ta grdi. Tega 
ne moremo podpreti, zaradi tega ker, prvič, ne 
vidim velikih posledic, čeprav bi srčno rad dal 
vsakemu od novorojenčkov 500 evrov, takoj ko 
priveka na svet, da bo lažje njegovim staršem. 
Ampak moram odgovorno gledati na celo sliko. 
Ne samo zaradi fiskalnega pravila, ampak zaradi 
celotnega sistema. Problemi so sistemski, tudi 
rešitve morajo biti sistemske. Ne moremo zdaj 
enega ventilčka v avtomobilu spremeniti, ker če 
ga pokvarimo, lahko cel avto neha delati. Pa je 
to tak košček, vreden par centkov. In tudi tukaj 
je ta nevarnost, da bi se lahko cel sistem podrl, 
kar izrazita in realna, konec koncev.  
 Naj zaključim še z eno zadevo, s katero 
bom pa tudi jaz malo zlorabil poslovnik. Čestitam 
Ilki Štuhec za njeno osmo zmago v Val Gardeni. 
 / aplavz/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec, za super zaključek.  
 Predlagateljica ima besedo.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala za besedo. 

 Spoštovani kolega Robert, pred sabo 
imate število rojstev po letih. Če pogledate leto 
2008 – mislim, da je zakonodaja začela veljati 
leta 2007, ampak – leta 2008 število rojstev 

odskoči in je višje vse do leta 2012, ko potem po 
ukinitvi brezplačnih vrtcev za drugega in 
nadaljnje otroke ponovno začne padati. Tako da, 
mi smo želeli v Novi Sloveniji že s predlogom o 
vrtcih to zadevo popraviti, po pravici povedano, 
takoj ko se je dalo, takoj ko smo ocenili, da bi 
državni proračun to lahko zmogel, takoj ko se je 
začelo okrevanje. Zdi se mi, da ste v redu 
razpravljali in sem hvaležna za vašo razpravo. 
Resnična je vaša ugotovitev, ljudje imajo otroke, 
ker jih želijo imeti, res je, ampak družinska 
politika pa je tista, ki daje tem otrokom vsem 
enake možnosti oziroma bi jim morala dati ne 
glede na to, ali ima še 3, 4, 5 bratcev, sestric ali 
ima samo eno. To je namen družinske politike. 
In ko bomo to spoznali, sem prepričana, da 
bomo lahko tudi sprejemali drugačne ukrepe, 
bom rekla bolj konkretne, tudi na področju 
družinske politike. Zdi se mi, da reči, da ta naš 
predlog zakona ne bi imel nekih takih velikih 
učinkov – bi jih imel. Bi jih imel, ker bi bila večja 
enakost med vsemi otroki. To bi prinesel in se mi 
zdi, da je to ključnega pomena, in tudi naš 
namen današnjega predloga zakona je bil to.  
 Ampak, res je, izpostavili pa ste en del, 
ki se ga jaz nisem danes tako dotaknila. Treba 
je tudi urediti trg dela. In tukaj, bom rekla, sem 
mogoče že glas vpijočega v puščavi, ker vedo, 
na ministrstvu nekatere poznam že kar nekaj 
časa, že kar nekaj let se srečujemo na odborih 
za delo, družino … Se mi zdi treba urediti trg 
dela tudi v smer, da se da mladim mamam večjo 
možnost ali večjo varnost. Po vseh raziskavah je 
to odločanje, kdaj bom imel družino, kakšna bo 
ta družina, kako številna bo ta družina, zelo zelo, 
sploh pa v zadnjih letih, močno odvisno tudi od 
trga dela oziroma zaposlitve. Če bi mi pripoznali, 
da je to zelo pomembno za državo – spet 
govorim na dolgi rok, ker mi tukaj moramo delati 
na dolgi rok – bi bil zelo smiseln tudi nek ukrep, 
ki bi take mlade mame zaščitil, zato da se lažje 
vračajo nazaj na trg dela, ko se odločijo za 
družino. Pa vendar, žal, tega posluha v zadnjih 6 
letih ni bilo. Se opravičujem, ker vas gledam. 
Ampak prepoznali smo, da imamo težave pri 
zaposlovanju mladih, in smo tam naredili neko 
pozitivno diskriminacijo, se pravi neke ugodnosti, 
in da imamo težave s starejšimi od 55 let in smo 
tudi tam neke spodbude za delodajalce dali. 
Pozabljamo pa na ta pomembni segment. In ko 
sem bila na enem izmed odborov – mogoče 
odbor, dva nazaj, mislim, da 14 dni, 3 tedne – 
sem ravno s tem namenom vprašala, ko smo 
govorili o denarni socialni pomoči, v kakšnem ali 
pa v katerem položaju smo ženske pri denarni 
socialni pomoči.  
 Državna sekretarka je takrat povedala, 
da je največje število prejemnic denarne 
socialne pomoči ravno žensk, in sicer v starosti 
od 18 do 36 let. Kaj to pomeni? To pomeni, da 
ima enostavno ženska, mlada ženska, ko se 
odloči za družino, težji vstop nazaj na trg dela in 
je potem odvisna od denarne socialne pomoči. 
Iz tega lahko vidimo, da je treba nekaj narediti, 
da je treba te ženske zaščititi z neko pozitivno 
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diskriminacijo, da se bodo lažje odločale, da 
bodo lahko, bom rekla – ampak svobodno 
odločale, da se razumemo – lažje vstopale na 
trg dela in šle na porodniški dopust in nazaj na 
trg dela in tako naprej. Da ne bo ta stiska tako 
velika, da bi jih onemogočala. Mislim, da ta 
podatek – bo lahko potrdila državna sekretarka 
– dovolj jasno pove, da se resnično ženske 
bojimo za svoj obstoj, za svojo eksistenco, 
želimo si same zaslužiti svojo plačo, hkrati 
želimo nekatere biti mogoče tudi mame. Zdi se 
mi, da je prav, da se tega dela lotimo. Vesela bi 
pa bila, če se tega dela skupaj lotimo tako kot 
sem rekla – mogoče nisem v prejšnjem zakonu 
– tako kot se je treba skupaj lotiti tudi zakona o 
dolgotrajni oskrbi. To je drugo področje, ampak 
ga moram dodati, ker res želim to sodelovanje 
imeti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, predlagateljica. 
 S tem prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predlagateljica, zato 
najprej dajem besedo državni sekretarki gospe 
Bredi Božnik. 
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala lepa za besedo.  

 Glede na razpravo o rodnosti bi želela 
podati nekaj osnovnih podatkov, in sicer: v 
Sloveniji rodnost upada že od prve polovice 80. 
let, najnižjo stopnjo rodnosti v Sloveniji beležimo 
v letu 2003, in sicer 1,20, od takrat naprej je bilo 
mogoče opaziti trend počasnega zviševanja 
stopnje rodnosti, ki v letu 2017 znaša 1,62 in 
nas uvršča v povprečje držav članic Evropske 
unije. Demografski trendi v Sloveniji so povsem 
skladni s trendi v skoraj celotni Evropi, zato je 
pripisovanje vzrokov nizke rodnosti neustrezni 
socialni ali družinski politiki ali celo odsotnosti 
slednje neproduktivno in lahko celo škodljivo za 
iskanje učinkovitih rešitev. Slovenija ima namreč 
zelo dobro delujočo socialno in družinsko 
politiko, kar se kaže v nizki stopnji tveganja 
revščine in socialne izključenosti ter v visoki 
kakovosti življenja otrok in družin. 
 Glede črtanja odstavka, po katerem se 
pomoč ob rojstvu otroka dodeli v obliki 
dobroimetja, menimo, da se zaradi zagotavljanja 
namenske porabe sredstev iz proračuna 
izplačilo pomoči ob rojstvu otroka uvede v obliki 
dobroimetja, ki ga bo mogoče porabiti za otroško 
opremo, potrebščine za otroke, otroško hrano in 
tako naprej … / nemir v dvorani/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Kar 

nadaljujte, gospa sekretarka. 
 Prosim za malo pozornosti v dvorani. 
Hvala.  
 
BREDA BOŽNIK: Hvala lepa. 

 Upravičeni starši bodo lahko pri 
izbranih zainteresiranih ponudnikih izbrali 
potrebščine za otroka v vrednosti 280 evrov, 

nakup bodo lahko opravili pri več ponudnikih, in 
sicer do vrednosti 280 evrov. Pomoč ob rojstvu 
otroka je v bistvu univerzalna pravica, 
namenjena staršem vseh novorojenčkov ne 
glede na materialni položaj družine, saj na ta 
način sredstva porabijo za namen, za katerega v 
bistvu staršem tudi pripada. Uvedba tega 
dobroimetja je bila določena v Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki 
je začel veljati 17. 3. 2018. Zaradi zamika pri 
predvidenem sprejetju predloga novele zakona 
in zaradi uvedbe avtomatskega informativnega 
izračuna pri uveljavljanju letnih pravic iz javnih 
sredstev ter predvidene reorganizacije centrov 
za socialno delo, ki zahtevata celovito 
nadgradnjo informacijskega sistema, se določba 
o dobroimetju začne uporabljati 1. januarja 
2020, ko bo tudi za to pravico mogoča 
informacijska podpora. 
 Predlagatelji tudi zatrjujejo, da je 
razmerje med nižjim, za družine s tremi otroki, in 
višjim, za družine s štirimi ali več otroki, 
nepravično, saj družina s tremi otroki prejme višji 
znesek dodatka za veliko družino na 
posameznega otroka – to je 132 evrov na otroka 
– kot na primer družina s petimi otroki, kjer pride 
96 evrov na otroka, ali družina s sedmimi otroki, 
kjer dobijo 68 evrov na otroka. Treba je 
poudariti, da država že z otroškim dodatkom 
nagrajuje, če se lahko tako izrazim, vsakega 
naslednjega otroka, saj je znesek otroškega 
dodatka za drugega višji kot za prvega otroka, 
za tretjega in nadaljnje otroke višji kot za 
drugega. Dodatek za veliko družino je letni 
prejemek, namenjen družini z vsaj tremi otroki, 
da se velikim družinam zaradi tega, ker imajo 
več otrok, ne poslabša materialni položaj. Če bi 
na dodatek za veliko družino gledali kot na 
prejemek za posameznega otroka, bi lahko rekli, 
da je najbolj nepravičen do družin z enim ali 
dvema otrokoma, ki tega dodatka pravzaprav 
sploh ne dobijo.  
 Imajo pa družine z vsaj štirimi otroki 
tudi precej drugih ugodnosti, ki jih bom pa 
naštela v nadaljevanju. In sicer: nižja letna 
dajatev v višini 50 % letne dajatve za osebna 
vozila; družina z vsaj štirimi otroki do 18. leta 
starosti, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se 
razvršča v drugi cestninski razred B, je v primeru 
nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem 
letu upravičena do enkratne pomoči v višini 
razlike v ceni med cenejšo in dražjo vinjeto; 
davčna olajšava za vzdrževane otroke 
progresivno narašča in znaša na primer za 
prvega otroka 2 tisoč 436,92 evra, za četrtega 
vzdrževanega otroka pa 6 tisoč 187,85 evra; 
pravica do plačila prispevkov, ko eden od 
staršev zapusti trg dela zaradi varstva in nege 
vsaj štirih otrok. 
 Naj zaključim s stališčem Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki je evidentno tako doma kot v tujini, 
da ima Republika Slovenija izredno učinkovito in 
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eno izmed najboljših družinskih politik na svetu. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa državna sekretarka. 
 Sedaj ima besedo še predlagateljica 
gospa Iva Dimic. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. 

 Zahvaljujem se gospe državni 
sekretarki za odgovor, da se je oglasila. Zdi se 
mi, da govoriti kakšne ugodnosti ima družina, 
primer ste dali s štirimi otroki, morda sem se tudi 
jaz na to tekom svoje razprave nanašala, 
trenutno v Sloveniji … Seveda bi želela tukaj 
tisto, kar sem vas vprašala: Kaj pomeni družina 
s štirimi otroki čez 10, 20, 40 let? Kaj to pomeni? 
Kaj pomenijo za izračun za državno pokojninsko 
blagajno štirje dodatni vplačniki v pokojninsko 
blagajno? Prepričana sem, da ima država večjo 
korist od številnejših, večjih družin kakor mogoče 
od samskih, ker dejansko ta, bom rekla, 
evolucijski krog in tudi krog, ki sledi vsemu temu, 
da so štirje, da je večja potrošnja in da ti štirje 
več vplačujejo in tako naprej, pripelje do tega, 
da ne smemo govoriti, kakšne koristi ima kdo, 
ampak iskati neke skupne možnosti in seveda 
koristi predvsem za otroke. Mi smo resnično 
izhajali iz tega naslova. 
 Vidim pa, da imate podatke, jaz žal 
tega lista nimam, ampak se ga zelo dobro 
spomnim, ker smo imeli že enkrat eno podobno 
razpravo ravno na temo brezplačnega vrtca, ko 
ste govorili, kakšna je bila rodnost, se mi zdi, pa 
potrdite, če ni res, spoštovana državna 
sekretarka, da je leta 2008 rodnost odskočila, ko 
je bil sprejet zakon o brezplačnih vrtcih. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo, ker pa je čas, določen 
za razpravo, še ostal, sprašujem, ali želite na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še razpravljati. Ker ja, odpiram prijavo.  
 Imamo 6 prijavljenih razpravljavcev, in 
kot zadnja bo dobila besedo predlagateljica, 
prva pa ima besedo gospa Anja Bah Žibert. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoča, za besedo. 
 Sicer nisem bila prijavljena v času 
obravnave zakona, ampak sem se prijavila zdaj 
ob delitvi časa predvsem zato, ker nisem mogla 
verjeti besedam sekretarke na ministrstvu. Ne 
vem, od kod vam ta samozavest, ampak jaz 
mislim, da si kar preveč upate, ko govorite o 
tem, da imamo eno najbolj urejenih družinskih 
politik na svetu. Povem vam iz terena, da je to, 
kar mislijo ljudje, povsem drugače od tega, kar 
govorite vi. In prekleto samozavestni ste, 
nekoliko preveč za to, kakršno je stanje v tej 
državi. Nekatere stvari, ko je bila razprava in ko 

kar naprej govorimo, neke stvari niso sistemske, 
kje bomo jemali, kje bomo vzeli – poglejte, 
enkrat se v tej državi moramo odločiti, kaj so 
prioritete. Prioritete so tiste, ki si jih moramo 
postaviti tudi zato, da bomo kot družba v 
prihodnje napredovali. Brez otrok nas ne bo. Ali 
je to naš cilj ali ni? Za Slovensko demokratsko 
stranko in mene osebno je zelo pomembno, da 
naredimo vse, tudi najmanjšo možno rešitev 
poiščemo, zato da bomo napredovali, kar se tiče 
naše rodnosti in odločitev za večje število otrok v 
družinah. 
 Neverjetno cenim tiste, ki imajo več 
otrok. Sama sem se odločila samo za enega, 
zato ker vem, kaj vse to prinaša, in ne nazadnje, 
čemu vse se te družine morajo odpovedovati, 
čemu vse se morajo odpovedovati starši, da 
lahko takšne velike družine vzdržujejo. Na drugi 
strani pa nenehno iščemo izgovore, kako tem 
družinam ne omogočiti lepšega življenja. Včasih 
imam občutek, kot da ni želje, da bi imeli v 
Sloveniji več otrok, kot da je to nekaj 
tradicionalnega, nekaj preveč konservativnega 
in da to ne sodi v nek sodobni čas. Ampak temu 
ni tako. Mi smo kot država ena najstarejših držav 
na svetu. To pa smo, spoštovana državna 
sekretarka. Ena najstarejših držav na svetu. In 
zagotovo je še kako pomembno, da naredimo 
sleherni korak pri rodnosti.  
 Zdaj pa, da se ustavim pri konkretnih 
rešitvah. Univerzalna pravica do pomoči v obliki 
nakazila – pa v čem je to tako slabo? Zakaj so 
zdaj starši dolžni vzeti neke pakete, kjer se pač 
določi nekaj, kar v njih je, oziroma morajo vzeti 
nekaj v obliki teh tako imenovanih bonov. Zakaj 
jim ne omogočamo, da izkoristijo ta sredstva za 
tisto, kar menijo, da je najbolj pomembno za 
njihovega otroka? Jaz tukaj vidim samo korist. 
Zakaj ne prepuščamo take odločitve staršem? 
Ne razumem, da mora v vsako stvar posegati 
država, tudi v to, kaj bo dobila ob rojstvu 
oziroma s čim bo razpolagala družina. Tukaj 
vidim samo pozitivno. Dvig ob novorojenčku – ali 
ni to nekaj pozitivnega? Poglejte, marsikatere 
občine se odločajo, da dajo neke oblike pomoči 
ob rojstvu otrok v njihovi občini. Takšne in 
drugačne oblike pomoči ali pa spodbude, ravno 
zato ker vidijo v tem korist in potrebo. Rečeno je 
bilo, da ni rečeno, da bo to povečalo rodnost. 
Res je, ni rečeno, ampak ne nazadnje, saj tudi 
te, ki imajo danes večje število otrok, je prav, da 
jih nagradimo, da jim pokažemo, da nam je mar 
in da je takšen ukrep samo v pozitivo celotni 
družbi. Ti otroci bodo nekoč odrasli, bodo 
davkoplačevalci, bodo skrbeli za naše starejše, 
za pokojninski sistem in tako naprej. Jaz tukaj 
pač res vidim samo pozitivno. In kar se tiče še 
dodatka za velike družine, dajmo enkrat 
spodbujati v tej državi, dajmo iskati tiste rešitve 
in načine, da nekaj dobrega naredimo, in ne 
samo tisto, kar … / izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospa poslanka. 
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 Naslednji ima besedo gospod Franc 
Breznik.  
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Rezultat na 

koncu, kot je rekel gospod Pavšič: mi bi to 
podprli, mi se trudimo, ampak vseeno, glejte, mi 
vas smatramo kot politične nasprotnike. Gospod 
Pavšič, preden začnem razpravljati, za mene ste 
vi vsi politična konkurenca, noben ni sovražnik in 
nasprotnik, jaz sem demokrat. Za vas pa smo 
res politični nasprotniki – to je zelo čudna 
beseda in ljudje si pač naj svoje mislijo. Zdaj pa 
poglejte na tej seji. Predlog zakona o 
gospodinjskem dodatku – ne boste podprli. 
Predlog zakona o spremembi Zakona o vrtcih, 
nižja, malo nižja cena za vrtce, da malo pridemo 
naproti tem staršem – seveda ne boste podprli. 
Predlog zakona o spremembah Zakona o 
dohodnini, kjer smo olajšavo vsaj dvignili na 3 
tisoč 500 evrov pa dohodninsko lestvico za 2 % 
– seveda ne boste podprli. Predlog zakona o 
dopolnitvi Gradbenega zakona, kjer bi namesto 
oprostitve glede tega uporabnega dovoljenja, ki 
stane družino tisoč evrov – seveda ne boste 
podprli. Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, 
kjer bi podjetjem, ki delajo danes na tujih trgih v 
Avstriji samo postopek skrajšali, zato da bi lahko 
še več zaposlovali – ne, ne boste podprli.  
 In zdaj o spremembah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih. 
Poglejte argument, ali neka politika deluje ali ne. 
Leta 2003, mislim da, je državna sekretarka lepo 
povedala, je bila najnižja rodnost, dosegali 
smo … Tisto leto je bilo rojenih približno 17 tisoč 
in nekaj otrok. Kaj je naredila prva Janševa 
vlada? Sprejeli smo številne ukrepe: pomoč pri 
prvem stanovanju, brezplačni vrtec za drugega 
otroka, takojšnja malica in kosilo v šoli in tako 
naprej. Kaj je bilo? Od takrat začne rasti. In 
začne od leta 2008 rasti, takoj pride število 
rojstev na 20 tisoč in je držalo do leta 2014. 
Približno v tem času je bilo torej rojenih 25 tisoč 
dodatnih državljanov v tej državi. In pravite, da 
ukrepi ne prijemajo, da je brez veze vsak tak 
denar. Poglejte, dokaz je, da so ti ukrepi 
prijemali. Dokaz je. In ne vem, še v socializmu 
so govorili, da je človek naše največje bogastvo 
– resnično je človek največje bogastvo.  
 Poglejte demografsko statistiko. Vsak 
peti državljan Republike Slovenije je že od leta 
2015 star več kot 65 let. Pa to je zastrašujoč 
podatek! Ta demografija se seveda kaže tudi v 
proračunu. Toliko manj je delovno aktivnega 
prebivalstva, spoštovani kolegi. In še od teh 
najbolj ambicioznih mladih aktivni odhajajo pri 
takšnih vladnih politikah v tujino na tiste funkcije, 
kjer gre največkrat za tisto. Torej da nadaljujem, 
če pogledamo še bolj podrobno, tako staro 
prebivalstvo ravno v času največjih tehnoloških 
in družbenih sprememb – kako bo reagiralo? 
Polna usta so vas digitalizacije, četrte 
industrijske revolucije, prejšnjo vlado smo samo 
o tem poslušali. Ravno kolega Koprivnikar, 
minister – evo, ravno tam je sedel, zdaj mislim, 

da ima kazensko ovadbo – četrta industrijska 
revolucija pri njem je bila samo v njegovem 
žepu; njemu, BTC pa pri Mermalu. To so bile te 
zgodbe velike četrte industrijske revolucije.  
 In zdaj poglejte, karkoli smo predlagali, 
točno tiste ukrepe, ki jih ta družba najbolj 
potrebuje, stimulacije, zato da dvignemo 
nataliteto, da zmanjšamo katastrofalno 
demografsko sliko – ne, ne, ne. Kaj je bil pa 
moto prejšnje vlade zadnji dve leti? Samo število 
zaposlenih v javnem sektorju. V letu in pol 10 
tisoč ljudi več. V letu in pol, spoštovani kolegice 
in kolegi. Katastrofa! Torej, vse, karkoli je proti 
tej država, bo ta leva vlada, ali pa še bolj leva, 
kot je bila prejšnja, izpeljala. To je protislovenska 
politika, in to je zastrašujoče. Poleg vseh teh 
ukrepov, da nič ne sprejemajo, pa imajo za leto 
2019 še za 270 milijonov evrov višji izdatek, kot 
ga dovoljuje fiskalno pravilo in o čemer govori 
tudi Fiskalni svet in se predsednik Fiskalnega 
sveta dobesedno drži za glavo. In jih niti ne 
pokličejo na sejo Odbora za finance. To je ena 
»super« politika in lahko rečemo pot v samomor, 
tako fiskalni ali pa finančni kot na koncu tudi, po 
tem zakonu sodeč, demografski.  
 Spoštovani kolegice in kolegi, zdaj 
imate zrcalo tu. Odgovorite mi pa recite, da 
nimam prav, pa da vas vidim. Sam bom seveda 
podprl zakon, ker mislim, da je pomemben, 
mislim, da bo pokazal velike rezultate ali pa vsaj 
del teh rezultatov in da bomo morda imeli čez 
nekaj let, če ga podpremo, kar nekaj novih 
rojstev. In to mislim, da je dobrodošlo za 
Republiko Slovenijo. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec je gospod Jožef 
Horvat. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospa 

podpredsednica, za besedo. 
 Najprej bi rad svojega spoštovanega 
kolega Roberta Pavšiča potolažil. Dragi kolega, 
niste vi nič grdi. Vi ste dragocen človek, gotovo 
tudi ljubljeni, tako kot smo vsi mi ljubljeni, še 
posebej znotraj družin smo najbolj ljubljeni. In 
jaz ne bi, vsaj pri tej točki ne bi rekel, da smo mi 
politični nasprotniki. Če se bomo mi pri družinah 
delali, da smo nasprotniki, potem daleč ne 
pridemo. Na splošnem smo seveda, kot je 
kolega Breznik rekel, politični konkurenti. 
Normalno, saj smo na nek način v 
demokratičnem prostoru. To, kar ste sami 
ocenjevali za sebe, je pa najbrž čisto človeško. 
Človeka peče vest, ko ne podpre dobrih rešitev. 
In še kako bi ploskali tako od srca za Ilko 
Štuhec, če bi pred morda nekaj urami pritisnili za 
zakon, ko smo želeli več zasebnega kapitala, ne 
državnega, zasebnega kapitala za šport. Kdo so 
že sponzorji Ilke Štuhec? / oglašanje iz dvorane/ 
Aja, Milka, sem mislil, da Ministrstvo za šport. 
Oh, Milka, ja … Milka je pa ena druga firma, 
ampak ima občutek za slovenski šport. In zakaj 
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ne bi mi naredili še ene ilke štuhec? Zakaj je ne 
bi še naredili z več denarja, več donatorji, pa bi 
morda med sponzorji bila tudi kakšna Gorenjka. 
Ampak pustimo zdaj to, zdaj smo pri družinah.  
 Toliko časa smo že mi v parlamentu, 
Nova Slovenija – krščanski demokrati, da 
razumemo in vemo in smo trdno prepričani, da 
samo s temi ukrepi mi ne moremo natalitete 
izboljšati. To je dejstvo. Ministrstvo ima tudi 
izračune, ker to so pač matematični modeli, tudi 
mi smo poslušali razne profesorje, ki so nam 
zelo jasno povedali, da če se do leta 2050, to je 
čez 30 let, ne bo trend upadanja zaustavil, 
potem je konec s slovenskim narodom. Najbrž 
bomo takrat prišli pod neko kritično maso, ko se 
enostavno ne bomo več mogli pobrati. No, to 
gotovo ne bo več moj problem, ampak danes, ko 
sem tukaj na odgovorni funkciji, pa moram na to 
opozarjati, še več, moram predlagati rešitve, da 
ta dragoceni narod, ki se je nekako tolkel skozi 
tisočletje in je imel tisočletne sanje, da bo prišel 
do svoje države, zdaj ko jo ima, ne bo izumrl. 
Gospe in gospodje, ko bomo mi Slovenci tukaj 
izpraznili prostor, ker smo pač premalo 
samozavestni, ga bodo zelo hitro naselili neki 
drugi narodi, ki govorijo tuje jezike in gojijo tujo 
vero in tujo kulturo. In to moram povedati prav 
zdaj v Cankarjevem letu. Na nas pa je, gospe in 
gospodje, da spodbujamo na takšen in drugačen 
način, tudi z retoriko, ne samo s finančnimi 
ukrepi, z retoriko, da ustvarimo dobro klimo za 
kulturo življenja, če hočete. Za kulturo življenja, 
za to gre.  
 Ne morem verjeti. Ne morem verjeti, da 
živim v državi, kjer se neka reklama za nek 
zavod prepove. Za zavod, ki goji kulturo 
življenja. Torej je samo vprašanje časa, kdaj bo 
na tistem mestu na avtobusu pisalo nekaj 
drugega. Do zdaj je pisalo Zavod Živim, zdaj bo 
pa najbrž pisalo, ne vem, Zavod Mrtev, ali kaj bo 
pisalo, ne vem. Za to gre, da mi spodbujamo 
kulturo življenja. Za to gre. Premalo je ta ukrep. 
Morda največ prispevamo prav s svojo prijazno 
retoriko tukaj v tem hramu demokracije, da 
ustvarimo boljše stanje duha, za to gre. Da ne 
bo res toliko nasprotovanja, še več, pa izgleda iz 
dneva v dan več, sovraštva. To je moja ključna 
skrb, ki me dejansko podnevi in ponoči 
zaposluje in sam ne najdem rešitve. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Naslednja je na vrsti gospa Alenka 
Jeraj. 
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. 

 Zakon Nove Slovenije bom seveda 
podprla, ker mislim, da je dober in da je vreden 
podpore. Bilo je kar nekaj netočnih podatkov, in 
sicer da spremembe in pozitivna družinska 
politika ne vplivajo na število rojstev. Podatki 
govorijo drugače. Leta 1973 smo imeli 29 tisoč 
548 rojstev, leta 1990 22 tisoč 368 in od takrat 
nam število rojstev pada, tako da smo leta 2004 
pristali na slabih 18 tisoč oziroma dobrih 17 tisoč 

rojstev. Pametna politika, resna vlada se takrat, 
ko pač zazna tak trend, zadeve loti in poskuša 
nekaj narediti. Mi smo takrat sprejeli kar veliko 
ukrepov družinske politike – naj spomnim, to je 
bil čas Janševe vlade – pomoč velikim družinam, 
drugi otrok brezplačno v vrtcu, subvencija za 
reševanje prvega stanovanjskega problema, 
malica, kosilo za dijake v šoli, dvig štipendij, dvig 
otroških dodatkov. In število se je začelo dvigati. 
Ne bom rekla, da samo zaradi tega, ampak 
gotovo tudi zaradi tega. Tako da, kolega, če 
stvari ne bi bile povezane – vedno imamo pač 
nek ukrep in imamo potem posledico. To smo 
videli tudi pri kakšnih napačnih odločitvah, 
negativne posledice, ampak tukaj so bile, hvala 
bogu, pozitivne. In takrat začne število rojstev 
naraščati do leta, kot smo ugotovili, 2012, ko 
imamo rojstev 21 tisoč 938. Takrat se pa kaj 
zgodi? Ponovno nam začne število rojstev 
padati. Pametna vlada bi takoj ukrepala, 
analizirala, zakaj se je to zgodilo, in prinesla 
kakšne ukrepe. 
 Niste imeli težav pritisniti na tipko za 
dvig minimalne plače za nekaj 10 evrov, tukaj pa 
imate problem. Ne boste imeli problema tudi pri 
pritisku tipke za več državnih sekretarjev, ki 
bodo tudi nekaj stali, tam ne bo problema, tukaj, 
za otroke, je pa problem. Kolega, rekli ste, od 
kod nam toliko idej. Ali veste zakaj? Zato ker 
nismo včeraj padli v parlament, ampak smo tukaj 
že nekaj časa in se že leta resno ukvarjamo s 
stvarmi, ki so problem v tej državi. Zadeve 
analiziramo, pripravimo ukrepe. V preteklem 
mandatu smo štiri leta poslušali samo o tem, da 
bodo analizirali, da bodo ugotovili, kaj je treba. 
Vlada SMC, nobene strategije družinske politike 
nismo imeli, zadnja, ki je bila, je bila, kot sem 
rekla, v času Janševe vlade 2004–2008.  
 V nadaljevanju povejte, državna 
sekretarka, koliko in katere ukrepe ste naredili 
za dvig rodnosti. Naštejte kakšen ukrep, jaz se 
ga ne spomnim. Kolikor vem, ste predstavnica 
SMC, vsaj na njihovi listi ste kandidirali, 
predvidevam, da ste pač iz njihove kvote, in 
verjetno ste štiri leta spremljali, kaj se dogaja. 
Nismo dočakali kakšnih ukrepov družinske 
politike, kljub temu da nam je rodnost padala, 
kljub temu da so mladi odhajali v tujino in tako 
naprej, in kljub visoki gospodarski rasti v letu 
2017, ko je bilo obljubljeno, da če bo 
gospodarska rast, se bodo nekateri ukrepi 
sprostili. Nekaj bomo sprostili zdajle s 1. 
januarjem, in to je vse. Vi ste rekli, kaj vse 
država da, nagrajuje, glejte, nekaj res država da, 
ampak seveda ne da država, ne daste vi, gospa 
državna sekretarka, ampak razdelimo iz davkov, 
ki smo jih od ljudi pobrali, tako da to je naš 
skupen denar, ni vaš in ne da država. In drugi 
problem, država res nekaj da, ampak za razliko 
od Avstrije so naši vrtci recimo zelo dragi, v 
primerjavi z Avstrijo ali pa še s kakšno drugo 
državo. Tako da na eni strani damo, na drugi pa 
vzamemo.  
 Naštela sem vam nekaj ukrepov, ki jih 
je takrat uvedla vlada Janeza Janše. Od takrat 
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nismo imeli kakšne pametne družinske 
strategije, vedno se je vse delalo malo stihijsko 
ali pa so se celo zamrznila kakšna usklajevanja, 
medtem smo pa vse dražili, spet ne naša vlada, 
ampak vlada Alenke Bratušek, dvignila je DDV. 
To je za vse potem dražje, tudi za otroke in za 
družine. In cel kup takih stvari, ki so delovale 
pač negativno, ne pa pozitivno. Zato imamo 
danes tak trend, kot ga imamo – v letu 2017 20 
tisoč 241 rojstev. In rojstva padajo. Zdaj se 
moramo odločiti, ali bomo kaj naredili ali bomo 
spet počakali eno vlado, ki bo imela malo več 
posluha in malo več smisla za to, da dobesedno 
ohranimo narod. Mi smo organizirali ne vem 
koliko posvetov na temo demografske slike in 
kako je slaba demografska slika Slovenije. 
Pametna politika mora ukrepati in nekaj narediti.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Boris 
Doblekar.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovani 

kolegice, kolegi, predstavniki Vlade! 
 Danes sedimo že cel dan tukajle v 
parlamentu in razpravljamo o nekih stvareh, o 
zadevah, ki so namenjene predvsem ljudem. O 
tem, o čemer se tako rado govori tudi s strani 
koalicije – za ljudi. Govorimo o spremembah 
zakonov, ki bi doprinesli marsikaj dobrega. 
Verjetno si tudi sami to priznamo vsi skupaj, 
kolikor nas je tukaj. Govorili smo o 
gospodinjskem dodatku, govorili smo o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih pa 
o spremembah zakona o vrtcu. Nova Slovenija 
se je tukaj dejansko dobro pripravila in res je bilo 
povedano že popolnoma čisto vse. Mislim, da je 
škoda še kakršnegakoli časa, da o tem še na 
dolgo in na široko govorimo. Če kdo tega ni 
razumel, o čemer smo govorili predlagatelji in 
tudi vsi ostali, potem res ne vem, zakaj tratimo 
čas. Ogromno je bilo nekih razlogov in 
raznoraznih izgovorov, zakaj tega Vlada ne 
podpira, zakaj koalicija, ta šestorček, tega ne bo 
podprla. Tako da se prav čudim, od kod vsi ti 
razlogi, iz kje se to vse potegne, koliko ene 
energije je treba vložiti, da lahko z nekimi 
argumenti zavrneš tako dobre predloge. Res, 
samo sprašujem se, no.  
 Ob koncu, da ne bom več tratil 
dragocenega časa, ker nas čaka še ogromno 
dela in verjetno bo pozna ura, ko bomo zapustili 
ta hram demokracije, bi še enkrat čestital 
oziroma prvič čestital tudi jaz in Ilki Štuhec in 
tudi Ivi Dimic, ki se je dejansko trudila in je 
povedala vse, kar je lahko povedala, iz srca je 
ženska govorila, kolegica poslanka. Ob koncu 
moram pa čestitati še koaliciji šestorčka in 
predstavnikom Vlade, res iskrene čestitke za 
izvirnost pri iskanju razlogov, ki so, kot da bi bili 
potegnjeni iz petne žile, razlogi za nesprejetje 
predlaganih sprememb za ljudi, kot se temu 
danes reče. Vse čestitke, da zmorete toliko 

energije. Še enkrat pa čestitke Ivi Dimic za vse 
to, kar smo lahko slišali. Vse te predloge, ki so 
namenjeni ljudem, bom podprl. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec.  
 Kot zadnja prijavljena ima besedo 
predlagateljica gospa Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa kolegom 

poslancem, ki ste razpravljali danes, tudi za 
osebno čestitko, ki mi je ganila. To sem prvič 
doživela v Državnem zboru, ampak poglejte, 
človek včasih prvič nekaj doživi.  
 Želim tudi v takem tonu zaključiti 
današnjo sejo. Želim si, da bi vendarle pogledali, 
ali je 280 evrov dodatka ob rojstvu otroka dovolj 
in ali lahko s tem starši prostovoljno upravljajo. 
Vemo, da je cena mleka od dobavitelja, od 
ponudnika do ponudnika različna, da je cena 
otroških plenic od ponudnika do ponudnika 
različna, da je oprema različna. Tudi način 
nakupa se razlikuje mogoče že od tistega pred 
8, 10 leti, zdaj vse poteka preko spleta. Tudi to. 
Vseeno pričakujem, da bo Vlada vzela to v obzir 
in vendarle pustila denarno nadomestilo. Dejstvo 
je, da več ljudi več porabi, toda tudi več ustvari. 
Zato se mi zdi, da moramo gledati v to smer. 
Tukaj je ena taka lepa misel, ki sem jo čisto, 
bom rekla, vzela: Če bi bilo po mojem, bi bila 
prednostna naloga številka ena brez dvoma 
obramba človeškega življenja, kajti brez življenja 
ni zaposlovanja ne sociale, niso potrebni 
stanovanja ne zdravstvo ne proračun ne vlada. 
O tem govorimo. Moramo gledati dolgoročno, 
moramo gledati, kaj se bo zgodilo in kaj bo tudi 
čez 10, 20, 30, 40 let.  
 Pa vendar naj zaključim s tem, da so 
danes v Državni zbor prinesli skavti betlehemsko 
luč, luč miru, z geslom: Delimo plamen, 
zanetimo mir. Želim si, da bi tudi mi to 
odzvanjali, pa vendarle moram prebrati: 
»Letošnja dobrodelna akcija poteka pod geslom: 
Delimo plamen, zanetimo mir. Tako zbrana 
sredstva bodo namenjena Vincencijevi zvezi 
dobrote, Centru za družine Mirenski Grad, ki 
pomaga otrokom oziroma družinam v stiski, in 
družbenokoristnim projektom, ki jih bodo 
skavtinje in skavti izvedli v poletju 2019.« Tako 
da se mi zdi, da je tukaj na mestu za konec 
vprašanje tudi ministrstvu za delo: Ali so družine 
v stiski in ali je primerno, da zbiramo? Jaz sem 
vesela, da so ljudje darežljivi, da dajejo, vendar 
v prvi vrsti je država tista, ki mora družinam v 
stiski pomagati. Prebrala sem zgodbo stiske 
očeta sedmih otrok, je že tudi objavljena na 
spletni strani, pa se mi zdi, da je prav, da si tudi 
ministrstvo odgovori, kakšne državljane ima in v 
kakšnih stiskah.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem zaključujemo splošno razpravo.  
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 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
v sredo, 19. decembra, v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
  
 Prehajamo na 10. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBI ZAKONA O VRTCIH. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina 7 poslank 
in poslancev s prvopodpisanim Jožefom 
Horvatom. V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 11 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožefom Horvatom zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem 
zato besedo predstavniku predlagatelja gospodu 
Jožefu Horvatu. 
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovane 
predstavnice ministrstva, drage kolegice in 
kolegi! 
 Demografska slika Slovenije je izjemno 
slaba, ena najslabših v Evropski uniji. Na to nas 
s svojimi ocenami redno opozarja tudi vladni 
Urad za makroekonomske analize in razvoj. Za 
normalno delovanje države oziroma vseh njenih 
podsistemov bi v naslednjih letih potrebovali 
okoli 30 tisoč rojstev, trenutno pa ne dosegamo 
niti števila 20 tisoč, trend pa je padajoč. Izjemno 
nizka rodnost in posledično staranje prebivalstva 
je po oceni Evropske komisije eden največjih 
družbenih in gospodarskih izzivov Evrope 21. 
stoletja. Zadeva vse države članice in večino 
področij politike Evropske unije. Leta 2025 bo 
več kot 20 % evropskega prebivalstva 
starejšega od 65 let, zlasti pa se bo povečalo 
število starostnikov v starosti 80 let in več. 
 Vlada je v prejšnjem mandatu sprostila 
številne varčevalne ukrepe in hkrati višala 
proračunske odhodke na številnih področjih. 
Povišale so se minimalne starostne pokojnine, 
dogovorili so se za povišanje plač javnih 
uslužbencev in ne nazadnje se je povišala tudi 
minimalna plača. Z vidika državljanov je vse to 
dobro, predlagatelji pa ocenjujemo, da bi se 
sproščanje varčevalnih ukrepov moralo začeti pri 
družinah, ki so v resnici zagotovilo naše 
prihodnosti. Sedanja vlada pa je ravno družine 
že neprijetno presenetila, ko je hotela z 
zakonom o izvrševanju proračuna odvzeti 
številne družinske in socialne prejemke. Po 
silovitem nasprotovanju javnosti je ukrepe, hvala 
bogu, sicer omilila, še vedno pa namerava na 
račun socialno najšibkejših prihraniti 16 milijonov 
evrov. 
 Poslanska skupina Nove Slovenije 
predlaga ponovno uvedbo brezplačnega vrtca 
za drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati 
vključeni v vrtec. To rešitev poznamo, uvedena 

je bila leta 2008. Šlo je za poslanski zakon. 
Ukrep je že bil v veljavi do leta 2012 in je 
ugodno vplival na družinsko življenje 
upravičencev. Čas po uvedbi pravice je po 
podatkih Umarja tudi sovpadel z najvišjo stopnjo 
rodnosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih. 
Predlagani ukrep bi staršem omogočil veliko 
lažje usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja, družine bi finančno in organizacijsko 
razbremenil, povečal bi vključenost v vrtce brez 
dodatne finančne obremenitve občin, posledično 
pa novela zasleduje cilj zagotoviti boljše 
demografske trende, kot smo jim priča danes in 
že nekaj zadnjih let. 
 Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi 
iz vseh poslanskih skupin, ob javnih 
predstavitvah našega predloga smo prejeli 
številne izraze podpore družin ne glede na 
politično opredelitev. Vabim vas, da stopimo 
skupaj in sprejmemo majhno rešitev, ki pa bo 
številnim družinam veliko pomenila. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa predlagatelju. 
 Sedaj za uvodno predstavitev mnenja 
dajem besedo predstavnici Vlade gospe Martini 
Vuk, državni sekretarki. 
 Izvolite. 
 
MARTINA VUK: Hvala lepa, spoštovana 

podpredsednica. Spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Kot je bilo rečeno, po navedbah 
predlagatelja se bo zaradi predlaganih dodatnih 
ukrepov, dodatnih ugodnosti pri plačilu staršev 
za vrtce izboljšal socialno-ekonomski položaj 
družin in zaradi tega naj bi se starši posledično 
odločali za rojstva več otrok, kar naj bi izboljšalo 
demografsko sliko Republike Slovenije. Ukrep, ki 
bi bil uveden, bi pomenil za starše, ki imajo v 
vrtcu dva ali več otrok, da se za starejšega 
otroka določi za en razred nižja cena, kot znaša 
zdaj subvencionirana cena, za drugega in 
naslednje otroke pa bi bili plačila oproščeni. 
Sredstva za zagotovitev teh predlaganih 
ugodnosti naj bi se zagotavljala iz državnega 
proračuna in po oceni bi bilo treba zagotoviti v 
državnem proračunu okoli 21,5 milijona evrov.  
 Vlada Republike Slovenije se z vidika 
izboljšanja kvalitete življenja družin, to je tudi 
ena izmed temeljnih nalog vrtcev, seveda strinja 
in podpira idejo o razbremenitvi staršev glede 
plačila vrtca. Ravno zato imamo na Ministrstvu 
za izobraževanje, znanost in šport v tem 
mandatu med začrtanimi nalogami in aktivnostmi 
tudi izboljšanje finančne dostopnosti vrtcev za 
starše, vendar pa je Vlada mnenja, da je treba k 
reševanju tega vprašanja pristopiti na drugačen 
način, zlasti pa v dogovoru z vsemi deležniki, in 
s finančnega vidika so glavni deležnik tukaj 
občine. Področje predšolske vzgoje predstavlja 
v Republiki Sloveniji enega izmed sistemov, ki 
pomembno vplivajo na položaj posameznika v 
družbi. Predšolskemu otroku, ki je deležen 
kakovostne predšolske vzgoje, pa kot kažejo 
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rezultati več raziskav, prinaša pozitiven učinek 
na posamezna področja otrokovega razvoja in 
učenja. Povečevanje deleža vključenih otrok 
vseh starosti v vrtce je eden izmed ključnih 
pokazateljev učinkovitosti sistema predšolske 
vzgoje v posamezni državi. Na tem področju 
smo v Sloveniji lahko zelo ponosni tako na 
naraščajoče število vključenih otrok, da smo zelo 
blizu končnemu cilju po številu vključenih otrok, 
kot tudi na kakovost naših vrtcev. 
 Ugodnosti za starše, ki so imeli v vrtec 
hkrati vključena dva ali več otrok, kot je bilo že 
povedano, so že veljale, torej predlagani ukrepi 
so že veljali v obdobju od 1. 9. 2008 do 
1. 7. 2012 in ti ukrepi so bili že takrat deležni 
številnih očitkov o nelogičnosti in o 
neenakopravnem obravnavanju staršev glede 
na enak dohodkovni položaj družin. Starši z 
enakim materialnim položajem, ki so imeli v 
vrtec vključena dva ali več otrok, so namreč v 
primerjavi s starši, ki so imeli samo enega otroka 
v vrtcu, plačali manj, če seštejemo celotno 
plačilo za vse otroke skupaj v primerjavi z enim 
otrokom. Zato je bilo takšno ureditev treba 
spremeniti in vzpostaviti enakopraven položaj 
staršev pri plačilu vrtca, kar pomeni, da bi bila 
ponovna uveljavitev istega ukrepa neprimerna.  
 Ob tem predlogu želim opozoriti tudi na 
stališče Računskega sodišča iz 13. 12. 2010, ki 
je podalo oceno, da se z uvedbo sofinanciranja 
plačil staršev za drugega otroka ni izboljšalo 
finančne dostopnosti predšolske vzgoje tistim 
staršem, ki imajo le enega predšolskega otroka 
oziroma imajo lahko več otrok, vendar pa jih 
zaradi prevelikih starostnih razlik ne morejo 
hkrati vključiti v vrtec, zato je takrat Računsko 
sodišče ocenilo, da z uveljavitvijo opisanih 
ukrepov ni bilo zagotovljeno enakopravno 
obravnavanje staršev in njihovih otrok. In ker 
sem prej omenila, da je eden od ključnih 
deležnikov – občine, zaradi naše ureditve, da so 
one tiste, ki financiranju predšolsko vzgojo poleg 
plačila staršev in transferja države, se je takrat 
ob uvedbi teh ukrepov seveda zelo povečal 
pritisk staršev na vrtce in pokazalo se je izjemno 
pomanjkanje prostih mest. Občine so od takrat 
naredile ogromne korake, veliko vlagale v nove 
kapacitete in povečevale število prostih mest v 
vrtcih, vendar pa ne smemo prezreti, da se še 
danes določena okolja v Sloveniji soočajo s 
pomanjkanjem prostih mest v vrtcih, zato bi nek 
nenaden ukrep, ki bi bistveno naenkrat povečal 
število novovključenih v vrtec, spet povečal, 
podaljšal čakalne sezname, povzročil slabo voljo 
in zelo pomembno obremenil tudi finančno 
lokalne skupnosti, zato jih ne smemo izpustiti.  
 Kot je že uvedeno, bo Vlada oziroma 
naše ministrstvo na podlagi vseh okoliščin, tudi 
pozitivnih primerov iz tujine, pripravilo predloge, 
ki bodo ob upoštevanju vseh pogojev in 
deležnikov omogočili razbremenjevanje staršev 
s plačili ter dosego končnega cilja, ki smo ga 
zapisali tudi v koalicijskem sporazumu, to je 
brezplačni vrtec za vse otroke. In zaradi vseh 

teh zdaj navedenih razlogov predlagamo, da ne 
podprete tega zakona. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospa državna sekretarka.  
 S tem prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Kot prvi dobi besedo 
mag. Matej Tonin, da predstavi stališče 
Poslanske skupine NSi.  
 Izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke 

in poslanci!  
 Standard otroškega varstva v Sloveniji 
je zagotovo zavidljiv, na visoki ravni. Ena izmed 
pozitivnih lastnosti, ki jih je bila Slovenija 
deležna, ko se je priključevala Evropski uniji, je 
tudi ta, da smo v tem procesu priključevanja 
vzpostavili zelo visoke standarde v vrtcih. 
Nekateri pravijo celo previsoke, jaz se s temi ne 
strinjam. Trdim pa odgovorno iz izkušenj, ker sta 
obe moji sestri vzgojiteljici in ko dohajajo na 
razne izmenjave tudi po svetu, da so naši 
standardi v otroških vrtcih visoki celo v primerjavi 
s skandinavskimi državami. Vsaj v nečem smo v 
samem vrhu. In če kaj, potem smo zagotovo v 
vrhu, kar se tiče otroškega varstva. Na tem 
mestu gre zahvala tudi vsem vzgojiteljicam in 
pomočnicam, ki dan za dnem opravljajo svoje 
delo zaradi tega, da se naši otroci vzgajajo, 
pridno rastejo v vrtcih in da starši lahko 
nemoteno opravljamo svoje delo. Vsekakor gre 
za izjemno delo, za pomembno delo in v tej luči 
bi se bilo treba večkrat vprašati, ali je delo 
pomočnic vzgojiteljic ustrezno vrednoteno, glede 
na to, da so njihove prače nizke, delo pa 
izjemno pomembno.  Vključenost otrok v 
vrtec je pomembna za njihov socialni in pa tudi 
duševni razvoj. Zaradi tega vsaka razvita država 
stremi k temu, da je vključenost otrok v vrtec čim 
višja. Po zadnjih podatkih je vključenost 
slovenskih otrok 80 %, cilj Evropske unije je 95 
% vključenost. Do dosega tega cilja naš čaka še 
kar nekaj dela, še kar nekaj poti. In seveda 
stvar, ki nam znižuje vključenost, so zagotovo 
precej visoki stroški. Stroški so visoki tudi zaradi 
visokih standardov, ki jih imamo v vrtcih, in o 
katerih sem govoril že pred tem. In da bi starše 
razbremenili teh visokih stroškov v vrtcih, v Novi 
Sloveniji predlagamo popravek zakona, s 
katerim bi oprostili plačila plačevanja vrtca za 
drugega, tretja in vsakega naslednjega otroka, ki 
ga imajo starši hkrati v vrtcu. Za prvega, 
najstarejšega otroka bi pa plačilo znižali za 1 
plačilni razred. To je osnova, to je bistvo našega 
predloga.  
 Verjemite mi, da je najbolj 
obremenjujoče in največji pritisk pri vrtcih zlasti 
na srednji razred. Naša socialna politika je 
relativno radodarna in tudi dobra, ko gre za 
starše z zelo nizkimi prihodki in dohodki. Za te 
primere je dobro poskrbljeno, saj jim država 
oziroma občine v večjem delu krijejo stroške 
vrtca. Zelo hitro pa srednji razred, zlasti če imata 
dva starša povprečno plačo, morda kakšen evro 
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čez, naletijo na to, da stroški vrtca v trenutku 
znašajo 200, 300, morda tudi več evrov. In to 
predstavlja veliko, zares veliko breme za vse 
starše, ki imajo vključene otroke v vrtce. In s 
tega vidika je seveda smiselno razmišljati tudi o 
tem, da bi breme, pritisk na starše v tem delu 
zmanjšali. In v tem smislu je spisan tudi ta 
zakon.  
 Zato jaz pričakujem, da vse tiste 
stranke, ki se imate za napredne, v Novi 
Sloveniji se imamo za napredno stranko in zato 
spodbujamo vključenost otrok v vrtec, da to 
konkretno storite tudi s pritiskom na gumb, da 
podprete ta zakon in s tem omogočite, da bi 
resnično čim večje število staršev lahko svoje 
otroke poslalo v vrtec.  Državna sekretarka 
in tudi v mnenju Vlade je bilo izpostavljenih 
nekaj očitkov temu zakonu, češ da izpostavlja 
podoben standard, ki smo ga imeli že do leta 
2012, čeprav vsi priznavajo pozitivne učinke 
tega standarda. To, da je bil drugi otrok v vrtcu 
zastonj in vsak naslednji, je vplivalo na to, da se 
je zelo povečala vključenost otrok v vrtce. In ne 
nazadnje, kakorkoli hočete, državne statistike 
kažejo, da je bila tudi rodnost takrat na najvišji 
ravni. Tako da lahko pridemo do zelo 
preprostega zaključka, da očitno je ta ukrep 
deloval in bi ga veljalo uporabljati tudi v 
prihodnosti. Očitki pa so bili, da naj bi prihajalo 
do diskriminacije med starši, ki imajo hkrati 
vključenih več otrok v vrtec, ker za te, ki imajo 
hkrati vključene, velja, da je drugi, tretji in vsak 
naslednji zastonj, medtem ko pa starši, ki imajo 
razliko med posameznimi otroki tako veliko, da 
niso vsi istočasno v vrtcu, pa ta ukrep ne deluje. 
Ampak to zadevo se da enostavno popraviti, 
odpraviti. Tudi v tem našem zakonu se črta 
besedica, da so otroci hkrati vključeni, in potem 
ni nobene težave. To pomeni, da bodo starši 
vedno imeli za drugega, tretja otroka, ni važno, 
kdaj ga bodo poslali v vrtec, zastonj. Torej to 
težavo, na katero je opozorila državna 
sekretarka, je možno odpraviti in je tudi v duhu 
tistega, za kar naj bi se koalicija zavzemala, da 
naj bi bilo tudi otroško varstvo brezplačno.  
 Potem je bilo omenjeno, da je problem 
tudi to, da se diskriminira med starši, ki imajo 
samo enega otroka, in med tistimi, ki jih imajo 
več, ker tisti, ki ima samo enega, ni deležen te 
ugodnosti, da bi bil drugi, tretji in vsak naslednji 
zastonj, ampak morajo za enega plačati v celoti. 
Jaz se tukaj sklicujem na pozitivno diskriminacijo 
družinske politike. Zdi se mi pomembno, da tudi 
država s tem, ko pozitivno diskriminira družine z 
več otroki, na nek način sporoča, da si vendarle 
želi in zato daje tudi ugodnosti in bonitete 
družinam z več otroki. In v tem ne vidim ničesar 
spornega.  
 Ker je predlagani zakon seveda v duhu 
koalicijskega sporazuma, ker je predlagani 
zakon v duhu odpravljanja vseh ovir, da se mladi 
ne odločajo za več otrok, ker je v duhu soočanja 
z negativnimi demografskimi trendi, jaz vendarle 
pričakujem tukaj široko podporo. Predvsem pa 
pričakujem podporo tistih, ki se v javnosti zelo 

velikokrat izkazujejo, da so socialno čuteči, da 
imajo nek občutek za ljudi, ker prav pri tem 
zakonu, na tem konkretnem primeru bodo to 
lahko pokazali s konkretnimi dejanji.  
 Dialog, sodelovanje – je bilo danes že 
večkrat omenjeno, da če bi bilo več pogovora in 
več sodelovanja med obema stranema, med 
koalicijo šestih strank in med opozicijo, potem bi 
bilo mnogo manj napetosti, mnogo manj 
konfliktov v tej državi. In s tem bi se lahko tudi ta 
država pomikala hitreje. In tukaj se strinjam s 
poslancem Starovićem, ki je rekel, da za dialog, 
za sodelovanje je potrebna dvosmerna 
komunikacija. Absolutno pravilna ugotovitev. In 
da te stvari pogledamo, kakšne so, je treba 
operirati s konkretnimi dejstvi. V tem mandatu je 
imela iniciativo na zakonodajnem področju zlasti 
opozicija. Če v vseh teh mesecih preštejete, 
koliko je bilo opozicijskih zakonov in koliko je bilo 
vladnih, lahko ugotovite, da opozicija močno 
vodi. Pa to ni bistveno, niti ni v končni fazi 
pomembno. Na koncu je ključno, koliko zakonov 
je bilo sprejetih. Zato ker se strinjam s tem, da je 
sodelovanje ključno, če je obojestranska 
komunikacija. Zaprosil sem naše strokovne 
sodelavce, če lahko preverijo, kolikokrat je Nova 
Slovenija, Poslanska skupina Nove Slovenije v 
tem mandatu podprla koalicijske zakone. In 
sporočili so mi, da smo v tem mandatu podprli 
en koalicijski zakon, Zakon o dohodnini, in 
večjemu številu zakonov, ki jih je predlagala 
koalicija, nismo nasprotovali. Torej je rezultat, če 
se v nekoliko bolj športnem duhu izrazim, ker 
danes smo večkrat uporabljali športne 
primerjave, je rezultat 1 Nova Slovenija : 0 
koalicija. Torej, želim si, da se za potrebe 
sodelovanja in obojestransko koristnega 
delovanja vzpostavi nekoliko več sorazmerja in 
enakopravnosti. Vesel bi bil, če bi bil ta rezultat 
vsaj 1 : 1, ne 1 : 0, ker če bi bil 1 : 1, potem bi 
vendarle se kazali, da se vsaj v enem delu ta 
koalicija vendarle odmika od stare blokovske 
politike, da zavrača vse, kar prihaja s strani 
opozicije. In danes ima s tem zakonom o vrtcih 
idealno priložnost, da to stori in s tem zlasti 
pomaga staršem, mladim družinam, ki imajo več 
otrok v vrtcih, da jih vendarle razbremeni in jih 
morda spodbudi, da se odločijo za še kakšnega 
otroka več.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

podpredsednica, za besedo. Državna 
sekretarka, kolegi poslanci in poslanke!  
 Jaz bi najprej malo kar tako rekel v 
zvezi s tem, kar se tiče tega, da opozicija in 
pozicija ne sodelujeta. Res ne bi rad te vloge, o 
kateri je gospod Matej Tonin začel, da mi nismo 
nikoli nič kaj nasprotovali. Kdo je začel to 
koalicija : opozicija? Ste vi začeli. Tako da … 
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Ampak stvar je v tem, kako pristopiti k reševanju 
problema. Zdaj, recimo, ta predlog, ki ga imamo 
zdaj pred nami, je stranka vložila že drugič 
popolnoma enakega. In jaz kot župan bom tudi 
povedal, zakaj se s tem ne morem strinjati. In 
tudi Poslanska skupina Desus smo socialna 
stranka, kot ste me že za jajca potegnili, in 
zagotovo nam je zelo v interesu, da od vrtca 
naprej do starostnikov skrbimo za 
enakopravnost, do vseh enako zakone 
sprejemati. Tako da bom malo to zdaj prebral, 
kar sem si napisal, potem pa še kaj dodal.  
 Naj takoj na začetku povem, da v 
Poslanski skupini Desus ne nasprotujemo ideji, 
da bi bile družine deležne več pozitivnih ukrepov 
v smislu finančnih spodbud na vseh področjih, ki 
so povezani z otroki. Skrb za rodnost in 
izboljšanje demografskih napovedi je tudi naša 
skrb, verjemite mi, je pa treba vse morebitne 
spremembe ukrepov povezati v pravično in 
finančno sprejemljivo konstrukcijo. O ugodnostih 
za starše, ki bi imeli v vrtcu hkrati vključena dva 
ali več otrok, kot jih vsebuje ta predlog zakona, 
in sicer da so za mlajšega otroka plačila 
oproščeni, za starejšega pa plačajo en razred 
nižjo ceno, smo v prejšnjem mandatu že 
razpravljali. S strani istih predlagateljev je bil 
namreč že vložen Predlog zakona o spremembi 
Zakona o vrtcih z enako vsebino, kot jo 
obravnavamo danes. Na seji Državnega zbora 
marca 2017 je bilo odločeno, da predlog zakona 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Prav tako je 
ta ureditev v našem pravnem redu že obstajala, 
se pravi, ko smo rekli, v letih 2008–2012. 
Dejansko vam kot takratni župan povem, da 
vrtec plačuje lokalna skupnost 100 %, v osnovni 
šoli pa plačuje samo nadstandard, se pravi, vse 
kar se zgodi v vrtcu s plačili, s starši, s temi 
stopnjami, ki jih plačujejo posamezni starši glede 
na njihov socialni status, razliko krije zmeraj 
občina. Zato smo tudi že župani v vseh teh 
mandatih stremeli in skrbeli, naš cilj je, tako kot 
je tudi cilj v naši koaliciji, da dolgoročno pridemo 
do brezplačnega vrtca za vse otroke. To bo 
pravično in enakopravno za vse, ne glede na 
socialni status. V praksi se je izkazalo, da gre za 
neenakopravno obravnavo med starši, ki imajo 
enega otroka, in tistimi, ki jih imajo več. Starši z 
enakim materialnim položajem, ki so imeli v 
vrtec vključena dva ali več otrok so namreč v 
primerjavi s starši, ki so imeli v vrtcu samo 
enega otroka, plačali za vrtec manj kot starši z 
enim otrokom, kar pa je seveda izrazito 
nepravično. In tudi s tega stališča vam povem, 
da je bilo dosti takšnih pripomb tudi na lokalno 
skupnost, da smo potem to drugače rešili. 
Takšno ureditev je bilo treba zato popraviti in 
postaviti v enakopraven položaj starše.  
 Zato v Poslanski skupini Desus 
menimo, da bi bilo nesmiselno in neprimerno, da 
bi zdajle ponovno uvajali to enako ureditev, ki je 
bila v obdobju 2008–2012. 
Seveda pa kot argument pa pri obravnavi tega 
predloga zakona ne moremo mimo stališča 
Računskega sodišča Republike Slovenije, ki je 

zavzelo v revizijskem poročilu, navajam 
Dostopnost predšolske vzgoje leta 2010. Ocena 
Računskega sodišča je bila, da se z uvedbo 
sofinanciranih plačil staršev za drugega otroka 
ni izboljšala finančna dostopnost predšolske 
vzgoje staršev, ki imajo le enega predšolskega 
otroka oziroma imajo več otrok, ki jih zaradi 
prevelikih starostnih razlik ne morejo hkrati 
vključiti v vrtec. Zato je Računsko sodišče 
ocenilo, da z uveljavitvijo opisanih ukrepov ni 
bilo zagotovljeno enakopravno obravnavanje 
staršev in njihovih predšolskih otrok, ki so morali 
iskati varstvo izven uradnih oblik predšolske 
vzgoje. Zato, recimo osebno pa tudi Poslanska 
skupina Desus, smo bili vedno za enakopravno, 
se pravi, da ne delamo z ukrepi krivice drugim. 
Zdaj, nisem tako pameten, ampak skratka, v tem 
primeru sem prepričan, če se vrnemo nazaj, 
bomo naredili nekaterim drugim krivico, zato 
ponavljam, v koalicijski pogodbi je zapisano, da 
smo za brezplačno otroško varstvo, kar je, 
mislim, tudi cilj. 
Glede na navedbo v Poslanski skupini Desus 
menimo, da je treba k problematiki pristopiti 
celovito, opraviti analize, poskrbeti za rešitev 
prostorske problematike in pripraviti rešitve, s 
katerimi bomo razbremenili vse starše. V naši 
poslanski skupini se zavzemamo za to, da bi bile 
sprejete take rešitve, ki ne bodo diskriminirale ne 
družin z enim otrokom ne družin z več otroki. 
Najmanj, kar pa potrebujemo, je pa sprejem 
rešitev, ki so se v praksi že pokazale kot 
neučinkovite in nepravične.  
Zato v Poslanski skupini Desus tudi tokrat ne 
bomo podprli sklepa, da je zakon primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Pričakujem pa in tudi želel 
si bom, da bomo v izogib temu, da smo koalicija, 
pozicija na nasprotnih bregovih, sem pripravljen 
tudi, s kolegom Vojkom Starovićem sva se 
pogovarjala, sklenit, da sedemo skupaj pa 
napravimo nek zakon, ki bomo za njim stali. 
Skratka, tega zakona pa glede na te izkušnje, ki 
jih imam in ki sem jih dal skozi v življenju, tudi 
sam imam štiri otroke, tako da ni to tako 
enostavno. Za mene je pomembno samo to, da 
ne delamo s spremembo enega zakona krivice 
drugim. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod Tomaž Lisec bo predstavil 
stališče Poslanske skupine SDS.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovana podpredsednica. Spoštovane 
predstavnice ministrstva, kolegi in kolegice, 
vsem skupaj lep pozdrav! 
 Najprej moram povedati, da v Poslanski 
skupini SDS danes mukoma poslušamo 
argumente šestih koalicijskih strank in 
predstavnikov različnih ministrstev, ki iz petnih 
žil vlečejo argumente, ki nakazujejo, da nimajo 
posluha za družinsko politiko v Republiki 
Sloveniji. Še več, danes smo nekajkrat slišali od 
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predstavnikov predvsem enega ministrstva, kako 
imamo super oziroma eno najboljših družinskih 
politik. Mi je zelo žal, da ti predstavniki Vlade ne 
povedo, zakaj so potem tako dobri družinski 
politiki mladi nenaklonjeni in bežijo v druge 
sosednje države, kjer so družinski politiki veliko 
bolj naklonjeni. Da pa je ta zakon in tudi 
predhodna dva zakona, ki govorita o družinski 
politiki, dober, govorita vsaj dve zelo znani 
dejstvi. Prvič, velika tišina poslancev koalicije pri 
razpravah, in pa drugi argument, zakaj so ti 
zakoni danes zelo dobri in potrebni, pa je tišina 
mainstream medijev, ki ne poročajo o teh 
pomembnih zakonih za slovenske družine in tudi 
za slovenske otroke, kot imamo danes pred 
seboj pri zakonu o vrtcih. Resnično težko 
poslušamo argumente predstavnice ministrstva 
pa verjetno tudi veh šestih koalicijskih 
poslanskih skupin, ki ne podprejo zakona, v 
katerem je lepo napisano in ga bodo sami danes 
večkrat citirali, »da se določijo dodatne 
ugodnosti pri plačilu staršev za vrtec, s čimer naj 
bi se izboljšal socialno-ekonomski položaj 
družin, starši pa bi se posledično odločali za 
rojstvo več otrok, kar bi izboljšalo demografsko 
sliko Republike Slovenije.« Koalicija je proti. 
Predlagatelji predlagajo, da se staršem, ki imajo 
v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, za 
starejšega otroka določi za en razred nižjo ceno, 
kot znaša plačilo, ki jim je določeno v skladu z 
zakonom, ki ureja uveljavitev pravic iz javnih 
sredstev, za mlajše otroke pa so plačila 
oproščeni. Koalicija šestih strank pa je proti. 
Prav tako zakon predlaga, da starši za otroka, ki 
dopolni starost pet let, plačajo 50 % plačila, ki 
jim je določeno kot znižano plačilo za vrtec. 
Koalicija šestih strank pa je proti. Koalicija šestih 
strank je proti, čeprav predlagatelji povedo in se 
tudi predstavnica Vlade, verjetno bodo to 
mnenje ponavljali tudi predstavniki koalicije, 
strinja, ko predlagatelji napišejo, citiram: 
»Poudarjamo, da bi oba ukrepa staršem 
omogočila veliko lažje usklajevanje družinskega 
in poklicnega življenja. Družine bi bile finančno 
in organizacijsko razbremenjene, ukrep nižje 
cene za prvega otroka in brezplačen vrtec za 
mlajše otroke je že bil v veljavi do leta 2012 in je 
ugodno vplival na družinsko življenje 
upravičencev. Čas po uvedbi pravice je po 
podatkih Umar tudi sovpadal z najvišjo stopnjo 
rodnosti v Sloveniji v zadnjih desetih letih.« Vsi 
se strinjajo, koalicija šestih strank pa je proti. 
Namesto, da bi tu vsi zaploskali in rekli, razprava 
sploh ni potrebna, počakajmo na glasovanje jutri 
zvečer in soglasno podpremo nujno potrebno 
spremembo Zakona o vrtcih, ampak ne, šest 
koalicijskih strank bo proti. Kajti jasno je, da se 
tukaj razlikujemo in imamo dve možnosti. Prvo, 
tako imenovano desno krilo parlamenta, je tisto 
krilo, ki je družinam naklonjeno in bo ta zakon, 
kot tudi predhodna dva zakona podprla. In pa 
imamo sredinsko in levo krilo, ki družinski politiki 
in otrokom ni naklonjeno. Kajti kot vidimo v 
mnenju Vlade Republike Slovenije, se 
poslužujejo istih manter, kot jih poslušamo že od 

leta 2014 naprej. Citiram: »Vlada je mnenja, da 
je potrebno k reševanju tega vprašanja pristopiti 
celostno in je pred uvedbo kakršnihkoli 
sprememb tega področja potrebna temeljita 
analiza stanja.« To imajo verjetno mušter na 
vseh ministrstvih, ki pride pred njih zakon s 
strani opozicije, in rečejo, ne, mi bomo 
sistemsko uredili, ampak najprej rabimo analizo 
stanja. Še več, potem bodo sami pripravili 
predloge, ki bodo ob upoštevanju vseh pogojev 
v prihodnjem obdobju omogočali 
razbremenjevanje staršev s plačili za vrtec ter 
dosego končnega cilja, to je brezplačni vrtec v 
naši državi za vse otroke. V Poslanski skupini 
SDS bomo to pozdravili, ampak verjetno tega ne 
bomo dočakali, to je pa tista resničnost, ki nas 
vse skupaj čaka.  
 Skratka, tudi s tem zakonom se kažeta 
dve politiki. Ena politika desnega krila 
Državnega zbora, ki želi, da imajo slovenske 
družine urejeno razmerje, tako finančno kot tudi 
čim manj birokratsko za svoje delovanje, za 
svoje ustvarjanje, da imajo čim več otrok, da se 
v Sloveniji rodi čim več otrok. In imamo drugo 
krilo, ki čedalje bolj jasno kaže, da jim slovenska 
družina ni prioriteta oziroma še več, posegajo po 
različnih ciljih, da v Slovenijo pride čim več 
drugih prebivalcev, s čim več drugimi otroki. 
Skratka, vem, da bom spet obtožen, da v SDS 
zganjamo demagogijo, ampak imamo dve 
možnosti, ali slovenski otroci ali migranti. 
Prihodnost pri glasovanju bo jasna. 
Danes tukaj poslušamo kako se nekatere 
stranke opozicije demagoške, populistične, 
ampak te stranke – Nova Slovenija danes pa 
tudi SDS predlagamo iste ali podobne zakone, 
ker imamo isti ali podoben koncept delovanja – v 
prid družinske politike. In to kažemo oziroma 
smo pokazali v obdobju 2004–2008, ko je skoraj 
desna vladna koalicija sprejela ogromno 
pozitivnih ukrepov na področju družinske politike 
in na področju otrok. In imamo potem politiko od 
leta 2013 dalje, ko vladajo leve stranke, ki so 
družini nenaklonjene, ki spreminjajo pojem, ki 
spreminjajo koncept, kaj sploh je družina in 
sprejemajo zakone, kjer delijo le tu in tam 
določenim skupinam, nikakor pa ne želijo 
zasledovati tega, kar sami govorijo o mnenju. 
Spoštovana državna sekretarka, vlada Mira 
Cerarja in tudi vlada Marjana Šarca vseskozi 
poudarja, da je treba k reševanju tega vprašanja 
pristopiti celostno, pa me zanima, kaj 
predstavniki različnih ministrstev počnete od 
decembra 2014. Samo razmišljate, na drugi 
strani pa v praksi škodujete slovenskim 
družinam. 
Potem poslušamo razprave poslancev koalicije, 
češ, kako so finančne posledice teh ukrepov 
nekaj čudnega, nekaj kar državni proračun ne 
prinese. Resnično težko v Poslanski skupini 
SDS sprejmemo dejstvo, da se pri otrocih 
govori, da je nekdo proti zakonu, ker ima zakon 
finančne posledice, in to govori Vlada, ki se 
hvali, kako je v teh treh mesecih dala pol 
milijarde evrov različnim subjektom, ki so njim po 
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volji, in to govori Vlada, ki ima probleme na 
različnih področjih, ki ne zna pobrati denarja, ki 
leži na cesti – NLB, TEŠ, predor Karavanke, 
nakup vojaških vozil in tako naprej, ker delite 
denar v brezna brez dna, ko pa imamo pred 
sabo zakon, ki na leto potrebuje 21 milijonov 
evrov, pa je ta vladni šestorček proti. 
Skratka, zanimivo je, da so proti predvsem 
stranke, ki pri ostalih zakonih najbolj glasno 
kričijo, kako so pa one socialne stranke in one 
skrbijo za socialo. Ko pa imamo pred nami 
vprašanje otrok in njihove vzgoje v vrtcih, pa so 
ti isti socialno čuteči ljudje v besedah, nesocialni 
v svojih dejanjih, ker očitno bodo danes, glede 
na to, da bodo ponavljali mnenje Vlade, proti. 
Danes je bilo veliko rečenega že tudi pri 
prejšnjih zakonih, tudi pri tem, češ, kako so 
občine obremenjene z zakonom, kot je pred 
nami in ki je že bil ukrep spremenjen. 
Spoštovani, v Poslanski skupini SDS za razliko 
od marsikatere druge stranke, smo aktivni tudi 
na lokalnem področju. Kar nekaj med nami je 
bilo bivših županov, kar nekaj je občinskih 
svetnikov oziroma smo bili občinski svetniki, vsi 
smo pozdravili tisti ukrep, morda je prišel eno 
leto prehitro, ampak od leta 2008, ko smo 
sprejeli ukrep za brezplačnega drugega otroka v 
vrtec, so vse občine, kljub morebitnim 
pomislekom, ali bodo uspele narediti, z veseljem 
gradile nove vrtce. Potem je prišel minister 
Černač, ki je posamezne vrtce že spravil v še 
večjo energetsko učinkovitost, da so še lahko 
dodatno zidali oddelke, kjer so v občinskih 
upravah sprevideli, da so premajhne vrtce 
zgradili. In zato imamo danes tako polno 
zasedenost slovenskih vrtcev oziroma otrok v 
slovenskih vrtcih. Ker je včasih vladala opcija, ki 
je družinam in otrokom prijazna. Danes pa se iz 
petnih žil vlečejo argumenti, tudi to, kako občine 
tega ne bodo zmogle, kako finance tega ne 
bodo zmogle. Dejstvi pa sta samo dve: dober 
zakon, napačen predlagatelj.  
V Poslanski skupini SDS bomo predlog 
Poslanske skupine Nova Slovenija glede 
Zakona o vrtcih z veseljem podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine LMŠ bo 
predstavila gospa Karla Urh.  
 Izvolite.  
  
KARLA URH (PS LMŠ): Spoštovani!  

 Upam, da sem na pravem naslovu, ker 
sem slišala vse mogoče zadeve, ki se niti ne 
dotikajo Zakona o vrtcih. V Poslanski skupini 
Liste Marjana Šarca se zavedamo, da je 
obdobje predšolske vzgoje ključnega pomena za 
položaj posameznika v družbi, hkrati pa 
pozitivno vpliva na otrokov razvoj in učenje. Res 
je, da je rodnost v Sloveniji vsako leto nižja, 
vendar pa zagotovo ne gre problema pripisovati 
ukinitvi ugodnosti za starše, ki so imeli v vrtec 
hkrati vključena dva ali več otrok, ki jih vsebuje 
predlog zakona. Mladi si želijo ustvariti družino, 

vendar pa odlagajo odločitve o rojstvu otroka 
zaradi vedno daljšega študija, ki je investicija za 
prihodnost, stanovanjske problematike, 
soočenja z zaposlitvami za določen čas ter 
prekarnimi zaposlitvami, zaradi česar posledično 
niso kreditno sposobni. Prav tako je zniževanje 
rodnosti v Sloveniji povezano s čedalje višjo 
starostjo žensk ob rojstvu prvega otroka. V letu 
2017 je bila v povprečju mamica stara 29,4 leta. 
Če pogledamo statistične podatke, vidimo, da se 
je v zadnjem desetletju število otrok v vrtcih 
povečalo za 41 %. Tudi evropskemu 
strateškemu cilju, ki predvideva, da naj bi bilo do 
leta 2020 v predšolsko izobraževanje vključenih 
95 % štiri- in petletnih otrok, se Slovenija 
vztrajno približuje, saj je v študijskem letu 
oziroma v šolskem letu 2017–2018 vrtec 
obiskovalo 23 % otrok te starosti. Tudi 
vključenost najmlajših v vrtce se povečuje. V 
2017–2018 je vrtce obiskovalo 64 % otrok te 
starosti, v letu 2007, 2008 pa manj kot polovica.  
 Menimo, da s ponovno uveljavitvijo 
pravne ureditve ugodnosti plačil staršev ne bi 
posegli in dosegli dviga natalitete, saj na 
odločanje za otroke poleg stanovanjske in 
zaposlitvene problematike ter vedno daljšega 
študija vplivajo tudi posameznikove vrednote ter 
različna pričakovanja in ne zgolj ukrepi 
družinske politike.  
 Vzroki za sprejetje predloga zakona, 
kot so na eni strani boljše gospodarske razmere 
ter višji proračunski dohodki in na drugi strani 
nizka rodnost in staranje prebivalstva, ne 
vzdržijo, saj je k reševanju tega problema treba 
pristopiti, kot ste že večkrat povedali, celostno, 
hkrati pa je potrebna tudi temeljita analiza 
stanja. Ker če nekje vzameš, je potem treba 
nekam drugam dati. Vendar tega, samo jemati, 
smo bili v bistvu vedno navajeni. Vsaj tiste 
gospodinje, ki smo danes v klubu parlamentark 
razpravljale, mogoče gospodinje bolj vemo, 
koliko lahko vzamemo, da družinski proračun 
zdrži. Poleg tega predlog zakona 
neenakopravno obravnava starše glede na enak 
dohodkovni položaj družin, zato bi bila njegova 
uveljavitev nesprejemljiva.  
 Zaradi vseh teh navedenih razlogov v 
Poslanski skupini Lista Marjana Šarca predloga 
zakona ne podpiramo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Mag. Marko Koprivc bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednica, za besedo. Spoštovana 
državna sekretarka, spoštovani ostali 
predstavnici ministrstva, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Dovolite mi, da tudi jaz uvodoma 
nekoliko zlorabim to mesto, namreč 
nesprejemljivo je to, kar govori gospod Lisec v 
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stališču, ko bi mogel predstavljati stališče 
poslanske skupine, da deli otroke na vaše in 
naše, na tiste, ki so morda slovenskega rodu ali 
pa katerega drugega. To je resnično 
nesprejemljivo in ne sodi, za moje pojme, v ta 
hram demokracije. Tudi zavajanje, da ni bilo 
narejenega na področju družinske politike nič, 
ne drži, je laž. Namreč, v prejšnjem mandatu je 
bila sprejeta Resolucija o družinski politiki, ki je 
sprejela mnogo pomembnih ukrepov na 
področju skrbi za otroke. Na vsak način je 
naloga te vlade, da začne to čim prej izvajati in 
implementirati. In prosim, ne zavajajte.  
 Sedaj pa prehajam na stališče glede 
predlaganega zakona. Predlagatelji, poslanke in 
poslanci Nove Slovenije so se odločili, da v 
zakonodajni postopek ponovno vložijo predlog 
zakona, ki spreminja 32. člen Zakona o vrtcih. 
Sprememba se nanaša na novo ureditev višine 
plačila staršev, in sicer na način, da se ponovno 
uvede nižja cena vrtca za prvega otroka ter 
brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje 
otroke, ki so hkrati vpisani v vrtec. Gre torej za 
bolj ali manj identičen zakon, kot so ga v 
zakonodajni postopek vložili leta 2017. Uporabo 
zakona pa odmikajo na 1. januar 2020 z razlago, 
da je potrebna priprava za prilagoditev izvajanja 
zakona.  
 Naj kar v uvodnem delu napovem, da 
Socialni demokrati predloga sklepa, da je 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, ne 
bomo podprli. Pa ne zato, ker bi kategorično 
zavračali takšno idejo, ampak zato, ker gre že v 
začetku mandata za všečen zakon. Predlog 
zakona nima nikakršne veze z iskreno namero 
reševanja demografskega problema, kot to 
navajajo predlagatelji, temveč se zdi, da 
poskušajo koalicijo ujeti v past nekih dogem, ki 
so same sebi kontradiktorne, škodljive in 
finančno nevzdržne. Ta isti predlagatelji 
neumorno razlagajo, kako je ta država davčno 
preobremenjena, kako na ta račun ni novih 
delovnih mest, kako moramo razbremeniti bruto 
plače, da bodo ljudje dobili več v denarnico, in 
preprosto od večje potrošnje bo več priliva v 
davčno blagajno. Ta preprostost ekonomske 
razlage je, milo rečeno, zavajanje, ki smo ga v 
primeru Bajukove davčne reforme plačali s 
položnico 700 milijonov evrov. Predstavljajte si, 
da malo tega populizma uporabim tudi sam. 
Koliko položnic za vrtec bi se lahko plačalo iz 
tega naslova?  
 Dalje. Predlagatelji imajo vedno veliko 
za povedati, kako je javnim službam treba dati 
protiutež, konkurenčnost, in potemtakem se 
njihov predlog zdi sicer logičen. Finančno 
obremeniti javne vrtce, jih oslabiti, potem pa 
verjetno skozi zadnja vrata pripeljati privatno, 
zasebno, kar je sveta mantra predlagatelja. 
Pravijo tudi, da samo konkurenčno zasebno daje 
prave rezultate in tako dalje. Na to škodljivo in 
ekonomsko nevzdržno logiko ne gre in ne 
moremo pristati. Razlogi, ki jih navajajo, da se 
bodo na ta način reševali demografski izzivi, so 
seveda neutemeljeni, če na drugi strani to za 

javno mrežo vrtcev pomeni velik finančni pritisk, 
ki ima lahko ob sinergiji davčnih odpustkov z 
druge strani negativne posledice. Naj spomnim, 
da so predlagatelji te novele zakona ob koncu 
mandata 2008 skupaj z ostalimi člani takratne 
koalicije pripravili Predlog zakona o vrtcih, ki je 
starše drugega in nadaljnjih otrok v vrtcu 
oprostila plačila programa. Socialni demokrati 
smo takrat predlog podprli, ker smo verjeli, da 
gre za iskreno namero razbremeniti starše in si 
morda tudi iz tega naslova obetati bolj prijazno 
družinsko politiko. Ta iluzija ni dolgo trajala. Z 
zloglasnim Zujfom in drugimi protikriznimi ukrepi 
so bile brez milosti vzete številne pridobljene 
pravice in tudi takrat, v času Zujfa, spoštovani, 
smo se že spogledovali z demografskih 
problemom. Za nameček pa tudi v tem sklicu 
kolegi iz NSi opozarjajo na fiskalno pravilo, na 
prihajajočo krizo. Nas opominjajo, da je treba 
varčevati za tiste hude čase. Seveda so iz tega 
izvzeti davčni odpustki najbogatejših, ki naj bi po 
njihovem mnenju Sloveniji omogočili razvojni 
preboj. Sprašujem vas, spoštovani predlagatelji, 
bi podprli večjo obdavčitev kapitala, dobička in 
nepremičnin tistih najbogatejših? In že povzetek 
včerajšnje izjave iz STA ob 100 dnevih Šarčeve 
vlade. Citiram: »Po besedah vodje poslanske 
skupine NSi Jožefa Horvata se po stotih dneh 
vidi, da je Vlada zelo radodarna. Denar deli, še 
preden je bil ustvarjen. Hkrati pa po njegovih 
besedah ni jasno, ali Vlada razmišlja o 
razvojnem preboju, saj bi v luči priprave na 
morebitno recesijo morali stimulirati 
gospodarske družbe, da bi večji del dobička 
vlagale v tehnološke in kadrovske resurse.« 
Konec citata. Naj še enkrat ponovim izjavo vodje 
NSi: Vlada deli denar, še preden je bil ustvarjen. 
Nekonsistentnost NSi se torej nadaljuje – brez 
slabe vesti. 
 Spoštovane in spoštovani, Socialni 
demokrati menimo, da je predšolska vzgoja na 
slovenskem kakovostna in široko dostopna. 
Zavedamo se, da je v najzgodnejšem obdobju 
otroštva treba spodbuditi vključevanje otrok v 
vrtce, in to ne glede na socialni položaj staršev. 
Še več, naša podpora gre tistim, ki še posebej 
poudarjajo in zagovarjajo, kako je za otroke iz 
manj spodbudnih družinskih okolij pomemben 
prav vstop v tem prvem razvojnem obdobju. 
Vključitev pomembno prispeva h govornemu 
napredku, izboljšanju socialne vključenosti z 
vrstniki, otroke se ustrezno pripravi za nadaljnjo 
šolanje in kasnejšo poklicno pot. Prav zaradi 
tega je, spoštovani kolegice in kolegi, naša želja, 
da se iz danes cirka 80 % vključenosti otrok v 
vrtce postopno poveča in se približa številki 100 
%. Ob tem bo seveda treba zagotoviti prostore, 
kjer se bodo otroci v tem prvem razvojnem 
obdobju razvijali času in prostoru ustrezno. 
Zagotoviti bo treba sredstva, pa ne le za 
prostore, ampak tudi za ustrezno plačilo 
strokovnega kadra v vrtcih in tudi za 
subvencioniranje plačila staršev. Naš cilj pa je, 
da se ob celoviti ureditvi v nekem doglednem 
času seveda uredi tudi brezplačni vrtec. 
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Brezplačni vrtec za vse. Vendar se zavedamo, 
da to ne gre čez noč.  
 Demografski problem Slovenije se žal 
ne rešuje na takšen način, kot so si zamislili v 
NSi. Treba se bo ukvarjati s stanovanjsko 
politiko – mimogrede, Slovenija tako rekoč nima 
stanovanjske politike, vse je bolj kot ne 
prepuščeno trgu, kar je vam zagotovo všeč, ja –, 
politiko zaposlovanja, politiko plač, dolgotrajno 
oskrbo in tudi družinsko politiko, ja, celoviteje kot 
le dati neko zakonsko zavezo, ki se zamika tja v 
leto 2020, medtem pa se ob nekih drugačnih 
razmerah tako pridobljene pravice z lahkoto 
odvzame. 
 Socialni demokrati teh sprememb 
zakona žal ne moremo podpreti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Preden nadaljujemo ima postopkovni 
predlog gospod Tomaž Lisec.  
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, predsedujoča. 

 Ne bom se spuščal na nivo 
predhodnika, ki je pač antisocialen, ampak upal 
sem, da boste brez moje intervencije opomnili 
poslanca Državnega zbora, da v Državnem 
zboru ne laže. Ker poslanec Lisec ni delil otrok 
na naše in vaše, ampak je delil politike na tisti, 
ki, citiram: »ki so slovenskim družinam in 
otrokom naklonjeni, in na tiste, ki so družinski 
politiki in otrokom nenaklonjeni.« Tako da, 
spoštovani poslanci SD, in na to prosim, da 
opozorite naslednjič, prvič, ko zavajajo, da če 
narobe berejo in če narobe poslušajo poslanci 
SD, naj najprej preverijo, kaj je kdo zapisal, kaj 
je kdo rekel, potem pa naj govorijo. Skratka to, 
da si poslanci SD privoščijo laži, je očitno 
postala neka mantra v Državnem zboru in, 
predsedujoča, prosim, da vsakokrat, ko se 
kakšen poslanec Državnega zbora zlaže, da ga 
na to opozorite. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

poslanec, hvala za vaš proceduralni predlog, ki 
– zopet ponavljam – to ni bil. Moja naloga je, da 
vodim potek seje, ne pa da vsebinsko 
komentiram razprave oziroma predstavitve 
stališč poslancev.  
Bi pa na tem mestu gospoda poslanca mag. 
Koprivca opozorila, da je prekoračil poslovniška 
določila v zvezi s podajo stališč poslanskih 
skupin. Namreč v okviru predstavitve stališč ni 
možna polemika z dodatno obrazložitvijo ali 
predlagatelja oziroma stališča matičnega 
delovnega telesa ali s predhodnimi stališči 
poslanskih skupin. Tako da vas na tem mestu 
opozarjam, da v prihodnje predstavite zgolj 
stališče vaše poslanske skupine v okviru 
tematike, ki jo obravnavamo.  
Sedaj pa imam še en proceduralni predlog.  
Gospa Bojana Muršič, izvolite. 
 

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

podpredsednica, za besedo. Veliko ste povedali. 
Se zahvaljujem, da dobro spremljate in dobro 
vodite to sejo. Ampak kljub temu bi želela 
opozoriti, da kolega Lisec je v tem, kar je zdaj 
povedal, omenil vse poslance in poslanke SD. 
Prosim, to je bilo in je tudi poslanec Marko 
Koprivec na začetku lepo povedal, da je to zgolj 
njegovo mnenje, in lepo prosim, ne zavajajte, da 
je to mnenje vseh poslancev Socialnih 
demokratov. Tako da lepo prosim, če tako vodite 
sejo naprej in na te stvari in na te opazke tudi 
takoj odreagirate. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.

 Tudi v vašem predlogu nisem zasledila 
postopkovnega predloga in jaz še enkrat vse 
poslance prosim, da ne zlorabljajo instituta 
postopkovnega predloga za vsebinske razprave. 
 Sedaj pa lahko nadaljujemo s 
predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Mag. 
Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske 
skupine Stranke modernega centra. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala 

lepa. Dober dan vsem! Spoštovani vsi, ki vam je 
mar za otroke, za vzgojiteljice, pomočnice 
vzgojiteljic in za vrtce!  
Slovenski sistem predšolske vzgoje in varstva 
sodi med najbolj kakovostne v evropskem in 
svetovnem merilu. To nam priznavajo tudi 
relevantne mednarodne edukacijske študije. 
Vključenost naših malčkov v vrtčevsko varstvo 
od najzgodnejših faz naprej je zelo pomembna, 
se pa ta pozitiven vpliv še posebej potencira 
pred vstopom v osnovno šolo. Zato je v času, ko 
se soočamo z vedno novimi družbenimi izzivi, 
posebnega pomena, da z odlično predšolsko 
vzgojo omogočimo dober začetek vsem 
otrokom. Podatek, da že skoraj dosegamo 
referenčne cilje Evropske unije o vključenosti 
otrok v vrtce od 4. leta starosti do vstopa v šolo, 
je dobra popotnica za vse nadaljnje ukrepe na 
tem področju. In od 1. septembra naprej bo k 
temu pripomogel še ukrep prejšnje vlade, na 
podlagi katerega se iz državnega proračuna v 
celoti financirajo krajši programi za tiste otroke, 
ki leto dni pred vstopom v šolo še niso vključeni 
v institucionalno varstvo v vrtcih. Zdi se, da 
rešitve, predlagane v današnji noveli, s to 
usmeritvijo nimajo prav tesne povezave. 
Poslanska skupina NSi namreč predlaga rešitve 
za razbremenitev družin, ki bi naj predvsem 
pozitivno vplivale na višjo rodnost. Demografska 
slika Slovenije resda ni optimistična in temu ne 
oporekamo. Kot večina razvitih držav smo tudi 
mi starajoča družba, ki se sooča z resnimi 
demografskimi izzivi in pastmi. A vseeno velja 
predlagane ukrepe osvetliti, nasloviti in 
pretehtati še iz drugih zornih kotov. Je ta ukrep 
enako spodbuden in enako pravičen za družine 
z minimalnimi prihodki, ki so plačila že 
oproščene, in za tiste z visokimi prihodki, ki jim 
ta znesek ne predstavlja visokega stroška? Bo 
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zaradi tega ukrepa zmanjkalo denarja za 
povišanje plač pomočnicam in vzgojiteljicam, ki 
med čakanjem na višjo plačo naše otroke 
varujejo in vzgajajo z enako srčnostjo in 
zavzetostjo, kot da bi ta plača že bila povišana? 
Rešitve, ki so danes predlagane, že poznamo. 
Ukrep zastonj vrtca za drugega otroka je bil 
uveden leta 2008, ukinjen pa štiri leta kasneje v 
času Janševe vlade. Resnici na ljubo je 
prekratko trajal, da bi lahko trdili, da je povišal 
rodnost. Že bežen pregled številk to jasno 
pokaže. Stopnja rodnosti se je od leta 2008 
naprej giblje okoli 1,56 otroka na žensko v rodni 
dobi in je bila zadnje dve leti na ravni povprečja 
Evropske unije. Tudi v času krize ob uveljavitvi 
varčevalnih ukrepov se je nataliteta obdržala na 
isti ravni. Niti resnejše raziskave ne potrjujejo 
absolutno pozitivnega vpliva družinske politike 
na rodnost, še najmanj kratkoročnega ne. Je pa 
bil ukrep v obdobju veljavnosti neučinkovit in 
neenakopraven do staršev glede na enak 
dohodkovni položaj. Prihajajo je tudi do 
absurdnih primerov, ko so brezplačno mesto v 
vrtcu zasedli otroci, ki so raje ostajali doma z 
babicami in poredko hodili v brezplačni vrtec, 
zaradi tega pa se otrok iz čakalnega seznama v 
vrtec ni mogel vključiti.  
In še en moment je treba upoštevati. Vsak tak 
ukrep je treba načrtovati in izvajati iz vidika 
pričakovanega povečanja vpisa otrok v vrtec in 
ob predhodni zagotovitvi zadostnih kapaciteti v 
vrtcu. Nesporno je, da ima Slovenija visoko 
razvito družinsko politiko. Ves čas smo priča 
stabilnemu obsegu ukrepov družinske politike in 
trendu njihovega postopnega zviševanja. Edini 
izrazit poseg se je zgodil leta 2012 in tega 
dejstva se ne da spremeniti. Kljub temu menimo, 
da ukinitev ukrepa brezplačnega vrtca za 
drugega otroka v tem pogledu za družine ni bila 
usodna. Še bolj pa je pomembno, da so se v 
zadnjem obdobju skoraj vsi varčevalni ukrepi na 
tem področju že sprostili, tisti, ki se še niso, se 
bodo dokončno z novim letom. Govorimo 
seveda o tistih ukrepih, ki so v primerjavi z 
danes predlaganimi pomembnejši, vsaj za nas.  
Verjamemo v dober namen predlagatelja in prav 
je, da o tako pomembnih družbenih vprašanjih 
tudi razpravljamo. Čeprav je bila konkretna 
novela ocenjena kot neprimerna za nadaljnjo 
obravnavo že v prejšnjem mandatu. Hkrati pa ne 
verjamemo, da bodo te rešitve bistveno vplivale 
na odločitev parov za drugi ali tretji naraščaj. 
Drugih dejavnikov je preveč in so prepomembni, 
da bi lahko izločili njihov vpliv na odločanje o 
tako ključnem vprašanju slehernega para, 
družine ali posameznice. Žal ni tako preprosto 
kot predlagatelji skušajo prikazati.  
Noveli zakona v Poslanski skupini SMC ne 
bomo podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  

 Sledi splošna razprava poslank in 
poslancev o predlogu zakona. Kot prvi pa bo 
dobil besedo predlagatelj, gospod Jožef Horvat. 
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospa 

podpredsednica, najlepša hvala za besedo. 
Vsem, dragi kolegice in kolegi, predstavniki 
poslanskih skupin! 
 Hvala za vaša stališča, ne glede na to, 
da so bila večinsko odklonilna.  
 Kar se tiče koalicijskega sporazuma, 
seveda, mi si želimo, če boste zagotovili, če 
dobimo s strani Vlade zdaj tudi neko časovnico, 
da se bo realiziral program, kjer zapišete v izzivu 
»zagotavljanje pravičnega in dostopnega 
sistema vzgoje in izobraževanja«, ste zapisali, 
»zastavili bomo program brezplačnega vrtca«. 
Zastavili, to verjetno pomeni, da bo vrtec 
brezplačen. Ali kaj boste zdaj zastavili? Spet 
smo v Cankarjevem letu in bi bilo lepše kakšen 
drugi slovenski izraz uporabiti. Mi razumemo, 
morda se motimo, da boste prišli z rešitvami 
kmalu, torej za brezplačni vrtec. Bravo, čestitam 
še danes. Ampak prosim, ne na račun občin, ker 
prav čakam zdaj, občinam ste glavarino, 
povprečnino nekoliko dvignili, kar je 
hvalevredno, ampak zdaj bo prišla šiba božja, če 
bodo občine na glavo dobile vrtec, vemo, kako 
se vrtci financirajo, plače se morajo dvigniti v 
javnem sektorju itd. itd. in prihajajo super nova 
bremena za občinske proračune. Če jih bodo 
zmogli, ne vem. Bomo videli, ja, res bomo videli.  
 Vlada pravi, da bi morali pri tem zakonu 
vključiti vse deležnike. To je vedno zelo 
prikladen očitek opozicijski poslanski skupini, če 
je predlagateljica zakona. Vlada velikokrat sama 
gre brez soglasja vseh deležnikov kot buldožer 
naprej. Zdaj, morda ste razumeli, da bo občinske 
proračune bremenil naš zakona. Ne, ne bo. 
Državni proračun bo bremenil. To piše v enem in 
edinem vsebinskem členu. Zelo jasno to piše. 
Podobno argumentacijo želim izpostaviti, ko 
komentiram stališče Poslanske skupine Desus, 
ki ga je predstavil spoštovani kolega Lep. 
Govoril je o obremenitvi občinskih proračunov, 
kar pomeni, da tega edinega člena Desus ni 
prebral. Gre torej za obremenitev državnega 
proračuna. Res je, kot rešilna bilka vam tukaj 
prihaja odločitev Računskega sodišča. Ja, se 
strinjam, ga je treba spoštovati. Tukaj bi seveda 
spomnil takoj tudi še na eno drugo sodišče, ki pa 
se mu reče Ustavno sodišče. 
Hvala kolegom iz SDS za podporo zakonu.  
Stališče LMŠ – seveda vas leta 2008 ni bilo v 
parlamentu, hvala Bogu, da ste zdaj. Ta rešitev 
je že delovala, ta rešitev je že delovala. 29. 
februarja 2008 ob 15. uri in 46 minut smo 
glasovali o tem zakonu, ki je praktično to rešitev 
uveljavil. Ni bilo glasu proti, ni bilo glasu proti. In 
tu je kolega iz SD točno povedal, da so oni to 
rešitev tudi podprli. 
In zdaj če sem pri stališču Poslanske skupine 
Socialnih demokratov – mag. Marku Koprivcu se 
seveda zahvaljujem za reklamo, ki mi jo je 
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naredil, to je hvalevredno, bom ob priliki vrnil. 
Glejte, mi nič prej ne delimo, najprej je treba 
ustvarit in potem bomo delili. Ta 2. člen pa 
govori o tem, da bo ta zakon uporabljen šele 1. 
januarja 2020. Se pravi, celo leto 2019 moramo 
ustvarjati, da bomo potem lahko delili. Res je, 
vztrajam pri tem očitku, kot ste zelo točno 
navajali mojo včerajšnjo izjavo, vaša vlada je 
šla, pa je najprej razdelila skorajda, kar se 
razdeliti da, da bi pa na tej strani, kjer se pa 
dejansko ustvarja, tudi dala kakšen, recimo, 
bonbonček, še nismo doživeli. Ampak, upanje 
umre zadnje. 
Je res, priznanje dajem spoštovani 
podpredsednici, ki odlično, do sedaj, do tega 
trenutka vodi to sejo in je okarala gospoda 
Marka Koprivca, ki je popolnoma zlorabil stališče 
poslanske skupine za obračun najprej s 
Tomažem Liscem, potem pa še z Novo 
Slovenijo. Stališče je vaše stališče. Jaz sem 
pričakoval še v stališču, da boste rekli, ta rešitev 
je slaba, naša bo pa takšna in takšna in kdaj bo 
vaša takšna in takšna. Tu bi potem spodbudili 
neko razpravo. Jaz ne želim, da razpravljamo 
samo o našem predlogu, za katerega pravite, da 
je zanič. Ali ni parlamentarna razprava 
pravzaprav soočenje različnih mnenj, različnih 
rešitev? Na koncu potem pridemo do optimalne, 
najboljše rešitve. To si mi želimo, ne pa da 
lupamo eden po drugem. Glejte, mi smo danes 
interventni zakon za smeti podprli, smo rekli, da 
podpremo. Upam, da ste slišali. Mogoče se 
komu zdi čudno. Kaj pa zdaj ta opozicija, kaj se 
pa dogaja z njo? Mi bi želeli, da bi ta zakon 
prišel v drugo obravnavo, ko, ponavljam, bi 
povabili tudi strokovno javnost, ker zdaj je ta 
diskusija samo in samo politična. Tam bi lahko 
prišli do nekih optimalnih, boljših rešitev, ki pa so 
itak v smeri koalicijskega sporazuma, ker 
koalicija pravi, zastavili – upam, da ne zaustavili 
– zastavili bomo program brezplačnega vrtca. 
Torej smo tu nekje v isti smeri.  
O pokojnih vse najboljše, dragi kolega Koprivc, 
sploh pa o mojem nekdanjem predsedniku in 
mojem političnem očetu. Se me je kar dotaknilo, 
da mu danes ne daste miru, glejte, to je pa malo 
tako. To pomeni pomanjkanje idej, pomanjkanje 
idej. In vi ste nekje izračunali 700 milijonov 
evrov. Mislim, da je prenizka številka. Mi smo 
takrat razbremenili davkoplačevalce, državljane 
in pravne osebe, mislim da, krepko za več kot 1 
milijardo v tistem našem obdobju, v našem 
mandatu 2004–2008. Gospodarska rast je bila 
fenomenalna. Kar se tiče infrastrukture, pa se 
kaj dosti nismo pogovarjali, mi smo kar zgradili, 
veste, mi smo kar zgradili. Avtocesto smo 
potegnili do Madžarske, pa smo zaprli finančno 
konstrukcijo za prenovo, za rekonstrukcijo 
železniške proge Pragersko–Hodoš, 460 
milijonov, ki jo je zdaj Miro Cerar predal namenu, 
saj smo bili tam skupaj in tako dalje in tako dalje 
pa Opera pa Planica. In kar pridemo do nekaj 
milijard investicij, ki smo jih kar naredili, smo kar 
speljali. Ker glejte, zdaj če vi pokojnega Bajuka 
oživljate, oprostite izrazu, potem jaz moram 

spomniti na vlado SD leta 2009: »Podcenili smo 
stanje v bankah.« 5 milijard evrov. / oglašanje iz 
dvorane/ Pa TEŠ 6 pa parlamentarne 
preiskovalne komisije pa sklepi Državnega zbora 
pa pranje denarja. In tukaj naredim piko, ker to 
ni tema. Zdaj govorimo o otrocih, zdaj govorimo 
o vrtcih. Ampak vi ste me spodbudili in sem 
vesel, če mi kdo natoči katalizator, veste. Ja, kot 
rečeno, začetek uporabe zakona 1. 1. 2020.  
Pa še nekaj pri Socialnih demokratih, 
pravzaprav bil sem zraven. Vi ste imeli nekoč v 
Gornji Radgoni, to je slovenska Radgona, na 
meji, v Gornji Radgoni ste imeli izjemno 
uspešnega župana iz vaših vrst, bil je tudi 
poslanec. Veliko sva sodelovala ravno pri 
izgradnji avtoceste, saj to ga je ravno prineslo v 
Državni zbor. Ampak to spet ni tema. Tema je 
pa to, kar je povedal takratnemu ministru za 
šolstvo, izobraževanje, torej tudi za vrtce, dr. 
Lukšiču, povedal mu je pa tole: »Ne bi nam 
smelo biti vseeno, da naši otroci odhajajo tja, 
torej onstran meje, kjer se že kot majhni 
srečujejo s tujo tradicijo in tujo kulturo.« 
Soočamo se s tem, da je vse več otrok v vrtcih 
onkraj meje. Konkreten primer iz Gornje 
Radgone. Na drugi strani je Radkersburg. Zakaj 
že? Zakaj že odhajajo tja? No, bom poklical 
gospoda, ki sem ga omenjal in ki ga vsi že zelo 
dobro poznate.  
SMC se zahvaljujem, ker so prepoznali naš 
dober namen in naše dobre rešitve, to mi je 
všeč. Morda bo med razpravo odločitev 
drugačna, kot jo je spoštovani kolega Rajić tukaj 
napovedal.  
In še, ker želim dejansko dokazati z izjavami, s 
številkami, z argumenti, da smo mi pravzaprav 
na skupni poti, zato bom citiral nekdanjo 
ministrico Anjo Kopač Mrak, ko smo 20. 
februarja 2018, torej letos, sprejemali Resolucijo 
o družinski politiki za obdobje 2018–2028 in 
pravi: »Družinska politika je samostojna in jo 
poskušamo odmakniti od socialne, zato 
govorimo o želji po približevanju univerzalnosti 
pravic.« Je povedala ministrica Anja Kopač Mrak 
in dodala, da nova resolucija pomeni nadgradnjo 
veljavne, je pa bolj poglobljena in konkretna pri 
ukrepih. Področje usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja je precej bolj izpostavljeno, 
kot je bilo v preteklosti, saj analize iz tujine 
kažejo, da so ti ukrepi edini, kjer je mogoče 
zaznati blag pozitiven vpliv na to, da se starši 
več odločajo za otroke. Podpišem. Super, super. 
Torej, tu govori o tem, kar dejansko prinaša 
naša rešitev. In ko govorimo o univerzalnosti 
pravic, sedaj to seveda ni tema, ampak enkrat bi 
pa morali odpreti razpravo o tem, ker kot vsi 
vemo, imamo zelo komplicirano socialno politiko. 
Enkrat bi se morali dogovoriti, kaj pa če bi 
uveljavili univerzalni, prosto po ministrici, 
nekdanji, univerzalni otroški dodatek. Potem pa 
seveda ukinili razno razne olajšave, 
dohodninske in karkoli že. To bi seveda vsi 
razumeli. Seveda moramo najprej razumeti in se 
poenotiti o tem, kar mi v Novi Sloveniji trdimo, da 
ljudje nismo enaki, nismo enakopravni, smo pa 
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enakovredni. In sedaj jaz sprašujem, ali so otroci 
enakovredni v tej državi ali pa vi želite različno 
vrednotiti otroke. Eno vrednost imajo tisti, ki se 
rodijo revnim družinam, neko drugo pa imajo 
tisti, ki se rodijo v bogatih družinah. Po našem 
gledanju, po našem razumevanju, po 
razumevanju Nove Slovenije so otroci 
enakovredni.  
 Veselim se nadaljnje konstruktivne 
razprave in dobrega zaključka.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Prvi razpravljavec je gospod Jernej 
Vrtovec, pripravi pa naj se gospod Žan Mahnič.  
 Izvolite, poslanec.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Lep dober dan 

vsem skupaj!  
 Koalicijska pogodba. Jaz se dejansko 
vedno bolj sprašujem iz razprave v razpravo, če 
se vi zavedate, kaj ste podpisali. Zaradi tega, 
ker med tem mandatom bomo prišli do ene 
točke, ko boste ugotovili, da Nova Slovenija 
vlaga zakonodajo iz vaše koalicijske pogodbe in 
vi tega ne podpirate. Pa veste, kaj ste podpisali? 
Mi smo vložili ravno to, kar ste vi podpisali in v 
preteklosti, kar je že ena ministrica govorila. In 
sedaj smo spet prišli do magične točke, ko 
rečete, da je nekaj nesistemsko. In potem glej 
ga glej, ko Vlada vrže pol milijarde evrov na 
začetku svojega mandata za kupovanje 
socialnega miru, se strinjam, čas gospodarske 
rasti, v redu, rečete, od kje bomo pa mi to vzeli. 
Ja, iz kje bomo mi to vzeli, se vi sprašujete. Pa 
saj vi to znate. Damo, če imamo, damo pa bo. 
Ampak tukaj gre pa za eno stvar, in sicer iz vaše 
koalicijske pogodbe. Jaz bi na vašem mestu vsaj 
malce razmisleka vključil, zaradi tega, ker na 
koncu mandata bomo prišli res do tega, da 
boste rekli, glej, glej, saj Nova Slovenija je 
vložila več zgodb, zakonskih pobud iz naše 
koalicijske pogodbe kot pa mi sami. Ampak tako 
zdaj, ena izmed idej. Pač v Novi Sloveniji se ne 
damo in jaz bom predlagal na poslanski skupini, 
da bi, na primer, vložili januarja na sejo zakon, 
da je zemlja okrogla, vi boste pa še vedno rekli, 
da to ni sistemski zakon. Mi prihajamo v ene 
takšne čudne anomalije, da če napišemo zakon, 
da ima teden sedem dni, boste rekli niste 
preračunali. Zaradi tega, ker se mi vedno zdi, da 
se ne gremo odločati na podlagi tega, kaj je 
dobro, kaj je slabo, katere pobude so dobre, 
katere slabe, ampak zlasti kdo jih predlaga. In 
prej je kolega Horvat jasno povedal, poglejte, 
dobre zakone mi podpremo in v tem mandatu 
smo jih že podprli in napovedali smo, da bomo 
jutri še enega od gospoda Lebna, nekateri 
poslanci, podprli. In tako je prav, to je tista 
pametna parlamentarna demokracija, ko se ne 
zmerjamo, kaj je nekdo, kot slišimo s strani SD, 
počel deset let nazaj, kaj ne. Kajti potem, draga 
SD, 10 let, zadnjih 10 let ste stalno na oblasti pa 
kar naj vam izstavijo račune. In ta zakon, ki ga 
zadaj imamo na mizi, je zakon, ki je učinkovit, ki 

je dober, zlasti pa ste v času gospodarske rasti 
večkrat dejali, naj imajo od tega še nekaj oni, 
tretji, četrti, peti. Mi pa rečemo, naj imajo še 
nekaj od gospodarske rasti družine. Dober 
gospodar, tako smo dejali leta 2008, pač 
določen izkupiček zrn spravi v svojo kaščo za 
slabe čase. In dober gospodar določen 
izkupiček, del svoje žetve pospravi tudi za 
razvoj, pospravi za investicije, pospravi za 
prihodnosti. In v tem, ko se pogovarjamo o 
družinski politiki, se pogovarjamo o prihodnosti, 
ko se pogovarjamo o otrocih, se pogovarjamo o 
nečem, kar je pomembno za našo prihodnost, 
za naslednje generacije se pogovarjamo. In 
takrat smo dejali, gremo tukaj nasproti temu, 
kajti na ta način je mogoče dvigniti demografske 
trende. In smo bili učinkoviti, smo bili učinkoviti 
in to je zasledil tudi UMAR v svojih poročilih. 
Namreč ukrep, ki je bil v veljavi, je zagotovo 
pozitivno vplival na družinsko življenje in tudi 
demografske trende.  
 Tukaj naj še enkrat delim eno mnenje, 
in sicer da jaz sam ne bom zatrjeval, da so to, 
kar predlaga Nova Slovenija, edini možni ukrepi 
za spremembo demografskih trendov, kajti 
demografija, glejte, nam ne gre na roko. Že prej 
smo govorili o tem, da obstajata samo dve 
možnosti, kako pridobiti ljudi, manko, ki ga 
imamo. Prva možnost je, da dvignemo rojstva, 
druga možnost pa je, da pripeljemo migrante, ki 
bodo tukaj kot navadni državljani in delali in tako 
dalje. Jaz pa mislim, da je prva možnost boljša, 
se pravi, da spodbujamo s pozitivnimi politikami 
več rojstev. Ta Zakon o vrtcih, je zakon, ki je 
doprinos k temu. In zasleduje, še enkrat 
ponovim, zlasti tri stvari, prvič, demografija, kar 
nam da prav UMAR, drugič, zagotovo bi šlo za 
lažje usklajevanje družinskega in poklicnega 
življenja in tretjič, še dodatno bi povečali 
vključenost v vrtce. In tisti, ki se samo oklicujete 
za moderne stranke, te tretje točke res ne 
razumem, zakaj temu nasprotujete. Nam mora 
biti cilj, da imamo čim več otrok v vrtcih, da so 
vključeni v vrtce, da so v družbi, da so vključeni 
v tem delu odraščanja. 
 Omenjeno je bilo glede Zujfa. Prej sem 
dejal, da ko imamo možnosti, poskrbimo za 
svojo prihodnost. To smo mi naredili na vrhuncu 
gospodarske rasti v mandatu 2004–2008. In 
sedaj, ko smo prišli v bistvu na enak nivo 
oziroma kot kaže že malce čez, bi odgovorna 
politika spet rekla, koliko lahko vložimo v našo 
prihodnost, koliko denarja lahko namenimo za 
naše najmlajše, za otroke, za družine. Kajti to je 
naložba za 20, za 30 let, to ni naložba samo za 
jutri. In zanimivo, tudi danes stranke koalicije, 
takrat ste bili v opoziciji 2008, temu niste 
nasprotovali, ste to stvar opredelili kot dobro, 
zaradi tega je mene bolela stvar, in sicer da gre 
tudi v tej točki ne za to, kar je prav, kaj ne, 
ampak zlasti, kdo predlaga. In drugič, kar me pa 
najbolj boli, igranje ideološkega konflikta, nalašč, 
proti družinam. En tak skromen poziv. Nikar se 
ne smemo deliti na podlagi vrednostnega 
sistema v odnosu do družinske politike, v 



                                                                                                                          

  241  

odnosu do družine, ampak zlasti do tega, kaj so 
kakšni predlogi. In če so predlogi dobri, potem 
jih moramo družno podpreti. In jaz bi naslednjič 
prosil, da se pride na ta ambon od stališč 
poslanskih skupin, ko govorite, da tega ne bi 
podprli, da predlagate alternativo. In če 
zavračate danes paket zakonodaje, ki spodbuja 
pozitivne demografske trende in pravite, da to 
niso pravi ukrepi, potem naslednjič pridite z 
drugimi zakoni. Ne govoriti, nekoč, nekje jih 
bomo pa mi sprejeli in potem pride konec 
mandata in spet ne sprejmemo nič. A vas ne bo 
vest pekla? Mene bi. Zaradi tega prosim, da 
bodimo odgovorni do svojega dela in pridemo z 
drugimi ukrepi, ne pa samo, da zavračamo. Kajti 
s tem krnimo ugled celotnemu Državnemu 
zboru.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Žan Mahnič, pripravi naj se 
mag. Bojana Muršič. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Kolegice in kolegi!  
 Jaz bom omenjeni zakon podprl, saj s 
tem gremo korak proti temu, da se lotimo 
zagotovo enega najbolj perečih vprašanj, ki tare 
to družbo trenutno, to pa je demografija. In da 
Slovenijo demografska slika, kot je trenutno na 
razpolago, kakršno imamo trenutno in kakršno 
bomo na podlagi nekaterih kazalnikov imeli v 
naslednjih letih, desetletjih, resno ogroža, je 
ugotovila tudi Komisija za nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb, ki je pretekli teden, v torek, 
sprejela priporočila Vladi za krepitev slovenske 
nacionalne varnosti, v katerih je med priporočili 
tudi točka, da Slovenijo dolgoročno ogrožajo 
negativni demografski trendi.  
Če pogledamo povprečno starost prebivalstva 
Republike Slovenije, je bila ta leta 2009 41,3, 
leta 2018, letos, pa je 43,2 leti. Delež 
prebivalcev, starih od 0 do 14 let, je bil leta 2009 
14 %, 2018 15 %. Znižal se je delež prebivalcev, 
starih od 15 do 64, in sicer za 4 odstotne točke. 
Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, pa je šel 
s 16,4 % na 19,4 %. In komisija je v obrazložitvi 
napisala naslednje: Slovenija ima deveto 
najstarejše prebivalstvo na svetu. To nas ogroža 
v temelju. Če se navedeni negativni trendi ne 
bodo zaustavili, potem v prihodnjih treh 
desetletjih lahko še naprej opazujemo izrazite 
kadrovske probleme pri Slovenski vojski, policiji 
in drugih službah, ki skrbijo za nacionalno 
varnost. Poleg omenjenih težav v prihodnjih 
desetletjih službe, ki skrbijo za nacionalno 
varnost, lahko pričakujejo še dodatne 
rekrutacijske probleme, ki izvirajo iz dejstva, da 
17 % v Sloveniji živečega prebivalstva ni 
rojenega v Sloveniji. Na to so opozarjale službe, 
ki so bile omenjene, predvsem varnostne, to se 
pravi, Slovenska vojska, Slovenska policija in pa 
druge, da probleme rekrutacije že resno 
zaznavajo. Če pogledate generacije otrok, ki se 

rojevajo sedaj, in primerjate s tistimi, ki so se 
rojevale 15 oziroma 20 let nazaj, je lahko 
vzporednica zaskrbljujočega stanja, kar se tiče 
rekrutacije obrambnih in varnostnih sil, tudi 
aktualna demografska slika. In ko zraven 
prištejemo še dejstvo, da se med 5 in 8 tisoč 
ljudi, mladih državljank in državljanov letno 
odseli iz Republike Slovenije, pa ne v tem 
smislu, da grejo za pol leta na Erasmus 
program, ampak da grejo v tujino, ker si pač tam 
zaradi takšnih in drugačnih razlogov, predvsem 
pa je eden od poglavitnih razlogov ugodnejše 
davčno okolje, najdejo službo, tam odprejo 
podjetje, potem je to toliko večja znatna škoda 
za Slovenijo, ker država niti na tistih 18 tisoč, ki 
se jih letno rodi, praktično ne more več računati, 
ker jih bo po projekcijah, ki so trenutno na voljo, 
lahko tukaj ostalo nekje 10 do 11 tisoč. In ta 
problem je rešljiv samo na en način. To pa je s 
sprejemanjem ukrepov, ki stimulirajo pozitivno 
družinsko politiko. In zakon, ki je pred nami, 
zagotovo je eden takšnih zakonov. Leta, takrat, 
ko je bilo v času prve Janševe vlade sprejeto, da 
je vrtec za vsakega drugega in tudi nadaljnje 
otroke zastonj in žal bilo potem ukinjeno, ni res, 
da ni kazalo pozitivnih demografskih trendov. 
Lahko si greste pogledati za nazaj. Vsak ukrep, 
ki kakorkoli razbremeni osebne proračune 
družin, staršev, je korak v pravo smer, kajti 
demografija je potem pozitivno vplivana s te 
strani. In resnično ne razumem, zakaj ob 
gospodarski rasti, ki jo trenutno imamo, zakaj ob 
presežku proračuna, ki se ga planira, zakaj ob 
vseh tistih milijonih, ki pridejo iz naslova 
gospodarske rasti dodatno v proračun, nimajo 
državljanke in državljani, govorimo o širšem 
segmentu, nič od tega. Seveda bi kolegi iz 
Levice rekli takoj, ja pa imajo, ker smo zvišali 
minimalno plačo. Okej, lepo in prav. Jaz sem 
govoril o širšem segmentu državljank in 
državljanov, katerega lahko zajamemo samo v 
primeru, da to, kar smo že imeli in to kar bomo 
tudi imeli, mislim, da je potem čez tri zakone, 
danes verjetno ne bo prišel na vrsto Zakon o 
dohodnini, ki smo ga v SDS predlagali, samo na 
ta način lahko ti zajameš širši del državljank in 
državljanov, ko predlagaš dvig splošne davčne 
olajšave iz 3 tisoč na 3 tisoč 500 evrov. Če pa ti 
dvigneš minimalno plačo za, recimo, 30 evrov, 
prvič 30 evrov zagotovo nekaj se bo poznalo v 
denarnicah, ne pa seveda toliko, kot bi se, če bi 
državljanke in državljani, tudi ti, ki prejemajo 
minimalne plače, razbremenili na način, da bi 
sprejeli spremembe v smislu dviga splošne 
davčne olajšave, jih zagotovo ne bomo 
stimulirali ne na takšen ne na drugačen način, 
tudi če jim bomo dali 30 evrov, potem pa s 1. 1. 
2020 pa še dodatnih 30 evrov, ker bodo morali 
približno dve leti čakati, da bodo sploh dobili 60 
evrov več, pa še to gre, vemo, za koliko ljudi, ne 
gre za to, da bi vsi dobili več. Okej, ampak če 
sprejmemo to, recimo, da za tiste z minimalno 
plačo dvigujemo to minimalno plačo, če gremo v 
to, da se sprejema ukrepe za posamezne, če 
rečem temu, segmente državljank in 
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državljanov, me pa zanima, kaj boste pa naredili 
za segment državljanov, ki jih lahko 
poimenujemo mlade družine. In tukaj je eden od 
predlogov, ki je zagotovo korak v pravo smer, da 
bi se te mlade družine razbremenilo, in da bi se 
jih nenazadnje več odločilo, da bi imeli otroke. 
Kajti niso samo problem rekrutacije v oborožene 
sile, kot sem prej rekel, kar je sprejela KNOVS, 
ampak je seveda lahko to tudi naprej ekonomski 
problem, predvsem z vidika, da bo slej kot prej 
treba dvigovati upokojitveno starost, ker se 
enostavno račun, koliko aktivnih državljanov 
dela za takšno in drugačno število upokojencev, 
enostavno kmalu ne bo več izšel.  
Jaz bom ta zakon podprl, saj menim, da samo s 
pozitivno družinsko politiko lahko stimuliramo to, 
da bomo imeli večje število rojstev, kar pa bo 
imelo pozitivne vidike na demografijo. Pozitivna 
demografija pa za seboj potegne tudi vse druge 
pozitivne vidike, predvsem tukaj v ekonomskem 
smislu in seveda tudi ostalih.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima mag. Bojana Muršič, 
pripravi naj se mag. Branislav Rajić.  
 Izvolite.  
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovan državna 
sekretarka, predlagatelji, kolegice in kolegi! 
 Danes imam kar malce težave v tej 
sejni dvorani sedeti, kajti na oni strani, bom 
rekla, na desni strani imamo take dobre ljudi, ki 
skrbijo za družinsko politiko, na drugi strani 
imamo pa dejansko črne račke, ki dejansko vse, 
kar dajete na mizo, zavračamo. Naj opomnim, 
še sto dni vlade ni. Predlagali ste zakon, ki 
absolutno na prvi pogled je povsem všečen in 
ga bi takoj tudi podprla in se lahko v tem delu 
strinjamo. Ampak gremo lepo počasi. Res 
imamo v koalicijski pogodbi zapisano, da bomo 
imeli brezplačni vrtec za vse otroke. To drži. Ne 
piše pa, da bomo to naredili v prvi stotih dneh 
vladanja. Kajti to je nemogoče. Zakaj to 
govorim? Kajti treba je narediti analizo 
obstoječega stanja. Predlagate tudi ukrep, ki se 
je že izvajal leta 2008 do 2012, in vemo, kaj je 
bilo takrat. Računsko sodišče nas je na to jasno 
opozorilo. Kaj je govorilo? Dejansko je ta ukrep 
v okoljih, kjer je primanjkovalo prostih mest v 
vrtcih, izboljšal zgolj finančno dostopnost vrtcev, 
ne pa dejanske dostopnosti. Dejanska 
dostopnost vrtcev je lahko mogoča z 
zagotavljanjem novih delovnih mest in 
povečanja kapacitete. Seveda, kam bo padlo to 
breme? V enem izmed stališč je bilo povedano, 
da bodo bremena padla tudi na lokalno 
skupnost, ja, tudi na lokalno skupnost so v tem 
mandatnem obdobju 2008–2012, takrat, ko se je 
izvajal ta ukrep, padli. V katerem delu? V delu 
samih investicij. Lokalne skupnosti smo bile v 
tistem času potisnjene pred eno zelo neugodno 
zadevo – treba bo investirati v izgradnjo novih 
vrtcev. Kaj se je zgodilo? Sredstev s strani 

državnega proračuna ni bilo zagotovljenih in bili 
smo v enem začaranem krogu. Imeli smo večji 
vpis otrok, upoštevati smo morali minimalne 
standarde, nismo pa imeli dejansko, kam otroke 
dajati. Kaj se je dogajalo? Dobivali smo pritožbe 
na lokalno skupnost, se utrujali s temi 
pritožbami, iskali rešitve, ustanavljale so se 
raznorazne komisije, da smo odgovarjali na 
pritožbe staršev, ki se s tem ukrepom, tisti, ki so 
pač ostali zunaj tega sistema in niso mogli 
vpisati otrok v vrtec, ker enostavno ni bilo dovolj 
velikih kapacitet.  Treba je še povedati, da je 
Računsko sodišče v tistem času tudi opozorilo, 
da so starši s povprečno ali višjo plačo za otroka 
v vrtcu še naprej plačevali eno najvišjih cen. 
Ukrep brezplačnega vrtca za drugega otroka je 
sicer spodbujal vključitve otrok, kar je sicer 
vsekakor bilo dobro, ampak tisti, ki so imeli več 
otrok oziroma so imeli zgolj enega otroka, so bili 
v slabšem položaju, kot tisti, ki so imeli enega ali 
več otrok vpisanih v vrtec, pri strošku pa sta bili 
obe družini na istem nivoju po finančnem stanju. 
Neenakost je bila v tem kontekstu nedovoljena. 
In da je bilo neenakopravno obravnavanje 
staršev, je bilo tudi mnenje Računskega 
sodišča.  
 Kot sem omenila, v lokalnih skupnostih 
smo seveda iskali takrat rešitve. Zakaj govorim 
lokalne skupnosti? Bila sem takrat zaposlena v 
lokalnih skupnostih, srečevala sem se s tem in 
bili smo res v nezavidljivem položaju, želeli smo 
pa seveda vsem omogočiti vpis otrok v vrtec, 
iskali rešitve take in drugačne. Se pravi, 
ponovna uveljavitev brezplačnega vrtca za 
drugega otroka ne more biti naenkrat. Seveda 
iščemo tudi rešitve. In na ministrstvu, je v 
stališču bilo jasno povedano, pripravljajo, se 
srečujejo s tem in da bodo pripravili primerne, 
ustrezne ukrepe. Jaz verjamem, da bo do tega 
tudi prišlo, kajti v koalicijski pogodbi smo to tudi 
zapisali in to tudi pričakujemo. Zdaj, ali bo to 
ukrep, da se bo v enem, ne vem, v zadnjem 
obdobju pred začetkom šolanja ukinilo oziroma 
da bodo imeli vsi otroci brezplačni vrtec, tega ne 
vem, kaj bo tudi analiza pokazala, kar mislim, da 
bi bilo tudi prav. Tisti otroci v drugem starostnem 
obdobju pred vstopom v šolo imajo vsi 
brezplačni vrtec ne glede na finančno stanje 
družine, kajti zelo pomembno je, da otrok pred 
vstopom v šolo se integrira, da se nauči 
dejansko spoštovanja vseh teh pravil in 
enostavno tu v tem delu moram reči, da to bi bilo 
primerno.  
 Moramo se zavedati, da še vedno ne 
izpolnjujemo oziroma imamo prostorski 
normativ, ki določa 3 kvadratne metre notranje 
igralne površine za otroka, še vedno tega ne 
izpolnjujemo. To je še vedno zelo zelo velika 
težava. To smo zapisali v beli knjigi že leta 1995. 
Mislim, da bi bilo treba to tudi narediti. Jaz 
moram reči, da res moram opomniti še na eno 
zadevo, pa ne mi zameriti, predlagatelji, 
resnično. Vi se borite za vzdržni uravnotežen 
proračun, da porabimo toliko, kot ustvarimo. Kje 
bomo dobili ta denar? Kje? V bistvu, imeli smo 
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zdaj s temi ukrepi, ki jih danes predlagate, ne 
vem, to so veliki zneski, enostavno v tem 
trenutku ne gre. Fiskalni svet je že povedal svoje 
mnenje glede na to, kar se je že zdaj zgodilo. 
Vprašajmo se, ali res si želimo zapraviti državo 
zdaj v tem času, v tem času konjunkture. Mi 
moramo začeti šparati, šparati, ker bodo prišli 
tudi hudi časi, ko bomo morali ta denar trošiti. 
Vsekakor si pa ne želim tega ukrepa, ki se je 
zgodil pa leta 2012 s slavnim Zujfom. Kaj se je 
zgodilo takrat? Takrat pa se niste vprašali, kaj se 
je dogajalo. Z njim se je pa poseglo na področje 
družine z veznimi ukrepi: porodniško 
nadomestilo, starševsko nadomestilo, starševski 
dodatek, otroški dodatek, pomoč ob rojstvu 
otroka, dodatek za veliko družino. Meni se kar 
glas zatrese, ker vem, v kakšni stiski so bili ljudje 
takrat, in smo vsi skupaj trpeli in trnov pot potili 
takrat, ko se je to dogajalo. Vem pa tudi, da vam 
ni bilo enostavno, vas popolnoma razumem. 
Ampak dejansko začnimo gledati, da bodo te 
stvari peljali tako konsistentno in da ne bomo 
nekonsistentni. 
 Če se še zgolj dotaknem tega zakona. 
Ta zakon predlaga na odhodkovni strani 
povečanje za 21,5 milijonov. Kje pa so prihodki, 
kot sem že omenila? Vaš kolega je sicer v 
stališču omenil, da bi bilo možno, ker smo pač 
vsi s stališču poudarjali hkrati besedo umakniti, 
da bi bilo potem za vse otroke brezplačno. Ja, 
saj to bi tudi šlo, ampak čakajte malo, potem ne 
bi bil strošek pa finančna obveznost 21,5 
milijonov. Jaz je sploh ne znam oceniti v tem 
trenutku. To bi morali vprašati ministrstvo, koliko 
bi to zneslo. Kajti če imam jaz drugega otroka, 
pa je moj prvi otrok že v osnovni šoli ali v srednji 
šoli, to pomeni, da imam potrem brezplačni vrtec 
za tega drugega otroka. kolikšni bodo te stroški? 
Ne vem, se vprašam. Ja, iščejo se rešitve, iščejo 
se alternative, Vlada dela zaenkrat dobro, videti 
je kakšne so ocene, kjer smo. Mislim, da je 
takšna ocena, kot jo trenutno imamo, 
spodbudna in verjamem, da smo na pravi poti. 
Je pa res, da moramo čuvati ta fond in to 
konjunkturo, ki jo imamo. Pa dovolite mi, sicer ni 
ravno v kontekstu tega zakona, ampak ker je 
predlagatelj tudi omenil avtocesto Maribor–
Pince. Vi ste kar, bom citirala, mislim, da je bilo 
nekako tako povedano: »Kar naredili. Se odločili 
in kar naredili.« Super, krasno, fino, odlična 
zadeva, vsi smo jo nujno potrebovali, fino se je 
voziti, ampak mene žalosti, da tistega 
odstavnega pasu pa ni. Resnično mi leži na duši 
zaradi tega, ker to ni avtocesta, po kateri bi se 
lahko peljal 130, ampak 110. Tako da stvari so 
resnično pereče.  
 Tudi glede samega rojstva je bilo danes 
kar nekaj povedanega. 2014 je pametna vlada 
ugotovila, da je bilo zgolj 18 tisoč rojstev v letu. 
Potem je bila konjunktura oziroma primerni 
ukrepi, kot ste navedli, drugi brezplačni vrtec, 
število rojstev se je povečalo na 21 tisoč 928. 
Ampak kaj se je zgodilo po tem? Pametna vlada 
je sprejela Zujf. Tako da v eni vladi daš, v drugi 
vladi odvzameš. Jaz nisem za te stari. Resnično 

ne. Če nekaj dam, potem nekaj dam. Če vam 
dam zdaj tisoč evrov, vam jih dam, vam jih ne 
bom čez leto ali pa čez štiri leta odvzela. Jaz 
vam jih ne bom. Mislim, tu se resnično moramo 
vprašati, da smo nekako konsistentni, da nekako 
držimo to in da enostavno nekaj sredstev 
prihranimo za hude čase, kajti ne morem reči, da 
takšna gospodarska rast, kot je sedaj, bo tudi v 
bodoče. Želim si sicer, ampak jaz mislim, da 
bomo tu nekje ostali. Veliko stvari pa bo treba še 
urediti, absolutno, na področju družinske politike 
vsekakor, kajti resnično moramo gledati na to, 
da pomagamo ljudem, da bomo imeli več 
natalitete. To so dolgoročni ukrepi.  
 Skrbi me tudi to, da se mamice 
odločajo za otroke zgolj tam pri 29,4 leta. 
Resnično bi morali tu nekaj narediti, da bi se 
ženske odločale prej. Mogoče so ti ukrepi tudi 
primerni, ampak mogoče je sedajle še 
preuranjeno. Jaz verjamem, da Vlada razmišlja v 
pravi smeri, da bo upoštevala koalicijsko 
pogodbo in da bomo dejansko tudi dosegli ta 
ukrep brezplačnega vrtca za vse otroke. Toliko z 
moje strani. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima predstavnik predlagatelja, 
gospod Jožef Horvat.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospod 

podpredsednik, hvala za besedo. 
 Draga kolegica mag. Bojana Muršič, 
izjemno cenim vašo razpravo. Ampak da bi vi s 
strani Nove Slovenije dobili očitek, da ste vi grdi 
rački? To pa ne. Seveda prisluhi niso izključeni, 
ampak jaz se za prisluhe vam ne morem 
opravičiti, za neizrečene besede pa tudi ne. 
Nasprotno, vi ste častivredni, isto kot sem rekel 
kolegu Robertu. Vi niste grdi, vi niste grdi. Če 
koga peče vest, jaz pa ne morem vplivati na 
vašo vest. Vsak je svoboden glede tega.  
 Kar se Računskega sodišča tiče, sem 
povedal, da je to na nek način vaša rešilna bilka. 
Ah, veste, kaj je Računsko sodišče – lahko na 
dolgo govorim, nedavno smo imeli na Komisiji za 
nadzor javnih financ razpravo o zaključnem 
računu proračuna Republike Slovenije za leto 
2017, ko je Računsko sodišče pravzaprav 
najbolj raztrgalo, če smem tako reči, ukrepe 
ministrstva za socialo. Pa ne bom sedaj o tem, 
ampak tam so se hude zadeve slišale, za 
celoten sistem socialne politike, ki da je 
nedostopen, nepregleden, predvsem pa 
neučinkovit. Za celoten sistem, ministrstvo je 
dobilo ukor. Ukor je dobilo. Obstajajo poročila, 
da si ne bi jaz sedaj slučajno kaj izmišljeval, da 
mi ne bi to kdo očital.  
 Vsaka čast, ko ste bili funkcionarka v 
lokalni skupnosti, da ste reševali, če sem prav 
razumel, kapacitete vrtcev. Torej, te kapacitete 
zdaj so, saj jih najbrž leta 2012 z Zujfom nihče ni 
podiral? Ali ste jih podrli? Kar se Zujfa tiče, 
najbrž tisti poslanci, ki smo ga leta 2012 
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sprejemali, poglejte, vsem se je trgalo srce. Naj 
pove kolega Jurša, skupaj smo sedeli, kako 
težko je bilo. Ampak niste povedali, kolegica 
Bojana, da je bila na robu bankrota država. Z 
nobenim zakonom nismo klicali trojke, kot se to 
sliši, ja, klicali so trojko. Ja, kdo je klical trojko? 
Nasprotno, ena domač trojka se je potem 
kasneje slikala in rekla, mi smo domača trojka, 
mi bomo vse rešili. Ampak Zujf je bil tako dober, 
da nekateri ukrepi še danes držijo, tukaj pa mi, 
mea culpa, ki smo po vaše naredili to napako 
leta 2012, da smo na nek način družine 
kaznovali, ker ni bilo druge možnosti, ni bilo 
denarja, pa zdaj to napako popravljamo. 
Pomagajte nam. Ali imamo pravico napako 
popraviti? Imamo? Torej imamo. Dajte nam 
omogočiti, da popravimo to napako. 
Obžalujemo, menda je Zujf posegel v 40 
zakonov, negativno, brutalno, v nobenega 
pozitivno. Še več. Kje dobiti denar? Ne spomnim 
se vladnega zakona, ki bi ocenila finančne 
posledice zakona in zapisala v nek člen, 
mogoče prehodne določbe ali kam, da bomo pa 
ta denar vzeli tam in tam. Ne bom vas spravljal v 
slabo voljo, da bi vam postavil nazaj vprašanje, 
kje ste pa vi vzeli denar. Tako nikamor ne 
pridemo. Če jemljete otroke kot strošek države, 
potem je to slabo. Potem tu kar zaključimo in 
recimo, znižamo stroške, pa smo zaključili. 
Ampak jaz sledim, jaz berem vašo ministrico, 
nekdanjo, dr. Anjo Kopač Mrak, pa sva politična 
konkurenta, ne berem neke trač članke, me ne 
brigajo njene izjave, ki niso s področja, ki ga je v 
prejšnjem mandatu pokrivala. Bral sem razprave 
o načrtih do družin prijazno družbo. Eden od 
ciljev nove resolucije, tiste, ki jo je Državni zbor 
sprejel 20. februarja letos, pravi, eden od ciljev 
nove resolucije je tudi vzpostavitev okolja, ki bo 
spodbujalo odločanje za otroke. Super 
ministrica, kapo dol. In potem pravi, cenejši vrtec 
– posebno poglavje je v tej strokovni razpravi – 
»pri vrtcih se zavzemamo za večjo prožnost 
delovnega časa. Problem sta tudi dostopnost in 
cena.« A bežite, no!? Problem sta dostopnost in 
cena. In mi prihajamo z rešitvijo, sledimo 
ministrici. Ja komu pa? Ministrici sledimo. Starši 
plačujejo od 22 do 70 % cene. V Nemčiji in 
drugod so precej cenejši. Pri nas je to 
pomemben stroške in bo treba iskati možnost za 
njegovo zmanjšanje ter večjo vključenost otrok, 
predvsem od tretjega leta, je komentirala 
ministrica, Anja Kopač Mrak namreč. Predlaga 
oprostitev plačila za drugega otroka v vrtcu in 
najmlajšega otroka, če sta dva v prvi triadi 
osnovne šole in tako naprej in tako naprej. To ni 
zdaj konkretno točno ta rešitev, ampak, gremo v 
tej smeri. In zdaj pravite, da je všečno, 
populistično. Ja, primite potem najprej za 
besedo ministrico. Kaj pa govori? Ona je 
doktorica znanosti. Najbrž ne fizike, ampak tega, 
kar je pokrivala. In zdaj smo mi grdi, z vaše 
strani smo pa mi grdi, češ, spet vas tu utrujamo, 
lahko bi šli zdaj domov. Ja, jaz bi tudi rajši bil 
doma. 

Še nekaj o Zujfu, ni olikano, ampak bom pokazal 
na kolega Juršo pa še več nas je takih, ki se 
zaradi Zujfa na domovinski pogon vozimo v 
službo. Pa tu bom naredil piko. Avtocesta, ja, po 
tej avtocesti, po kateri se mi vozimo, saj vi tudi, 
kolegica Bojana. To sem tolikokrat že poslušal, 
pa moram razložiti, ker javnost včasih kaj 
pozabi, včasih pa tudi ne spremlja. 1. maja 2004 
je Slovenija vstopila v EU, hvala bogu, tako so 
ljudje odločili, to je bil drugi veliki nacionalni 
konsenz, če je bil prvi slovenska osamosvojitev, 
in danes potrebujemo tretji nacionalni konsenz, 
da moderniziramo to državo. Na posameznih 
podsistemih 10, 20 let nismo naredili nič. Nič. 
Ampak avtocesta –takrat je seveda pokojni 
Bajuk, ki ga je omenjal vaš kolega Koprivc, 
prinesel Zakon o poroštvu v ta državni zbor, ki 
smo ga podprli. Državni zbor ga je podprl, 
finančno konstrukcijo smo zaprli, gradnja 
avtoceste se je začela. Res je, jaz bi tudi rajši 
videl tripasovnico. Priznam, tu sva na istem. 
Projekti so bili narejeni menda leta 2000. 
Projektant je pač mimo udaril, če hočete. Kdo je 
takrat, leta 2000 vedel, kakšen bo promet čez 18 
let? Nihče. Ali pa so bili premalo strokovni. Zdaj 
pa še nekaj, kolegica Bojana. Če bi mi takrat šli 
v reprojektiranje, tako so nam razlagali, ko je bil 
Janez Božič minister za promet, tu je bil 
predsednik Odbora za pospešeno graditev 
Pomurske avtoceste gospod Anton Kampuš. Ga 
poznate? Poznate. Kampuša poznate, saj je SD 
župan Gornje Radgone in poslanec SD. 
Kampuš, ja, zapomnite si. On je bil predsednik 
tega odbora, vsi smo se strinjali in avtocesto 
zgradili, Kampuš je pa postal poslanec, za 
zahvalo, kapo dol, odlično. Če bi mi takrat šli v 
risanje novih projektov, bi padla izgradnja 
avtoceste v čas vaše vlade, gospoda Boruta 
Pahorja, ko je udarila kriza. Ne bi bilo denarja in 
mi bi se najbrž zdaj še vedno peljali od doma do 
službe kakšne štiri ure ali pa pet ur. Takšne 
izkušnje imamo takrat, ko je bila še stara cesta. 
Vse možnost pa so, jaz sem na koncu mandata 
2004–2008 takratnega ministra gospoda Žerjava 
spraševal, kakšne so možnosti za razširitev 
prečnega profila avtoceste, in je povedal, da bo 
ministrstvo delalo monitoring in ko bo ta 
monitoring pokazal, da je potreba po širitvi 
avtoceste, potem bo vlada šla v realizacijo. Ja, 
mi smo morda tudi zaradi tega volitve zgubili. Ko 
ste prišli vi, ste ta monitoring vrgli v koš in zdaj 
smo tukaj, kjer smo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Repliko ima gospa Bojana Muršič. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa. 

 Žal moram replicirati, ker nisem rekla, 
da ste vi grdi rački ali pa da ste to rekli vi, niti 
slučajno. Nisva se razumela. Jaz sem rekla, da 
imam občutek tak, da smo mi grdi rački, to je 
prvo.  
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 Potem, kapacitete vrtca. Ja, so ostale, 
to drži. Ampak veste, kaj je ostalo? Ostal je tudi 
dolg, ki so ga lokalne skupnosti najele takrat in s 
tem je okrnjena druga možnost investicij v kraju, 
tako na infrastrukturi kot na dodatnih kapacitetah 
za šolo, potem vse ostale stvari so pa ostale 
zaradi tega, ker enostavno morajo odplačevati 
dolgove, ker država takrat v tistem času ni imela 
denarja, da bi pomagala sofinancirati investicijo 
vrtca. In zato je prišlo do tega, samo to, hvala 
lepa. 
 O časovnici pa o tripasovnici, pa ne 
bova govorila. To mogoče na kakšnem Odboru 
za infrastrukturo, zaradi tega, ker jaz nisem 
govorila o tripasovnici, ampak zgolj o odstavnem 
pasu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Branislav Rajić, 
pripravi se naj Janja Sluga. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

dober večer. 
 Če nas je že zaneslo na avtoceste, 
mene bo pa zaneslo v Kanado. Namreč med 
obiskom sorodnikov, sem se odpravil tudi v vrtec 
pogledati, kako funkcionira tam. Ne morem 
dojeti, da ob vseh obveznostih, ki jih imajo, da 
ga veliko plačujejo, da imajo otroke le pet ur v 
njem, da jim spakirajo hrano v plastične škatlice, 
ki jih otroci sami odpirajo in se hranijo, potem jih 
peljejo v popoldansko varstvo, privatno varstvo, 
seveda za vse to zelo zelo plačajo. Potem se mi 
poraja ta misel, da so naši resnično izjemni, in to 
plačilo, ki ga imamo v lestvici, ki ustreza našim 
dohodkom, se mi zdi absolutno primerno. Zdi se 
mi pravično, ker je ravno primerno temu, da 
plačamo v zvezi z možnostmi, kolikor pač 
zmoremo, ob tem, da so otroci, ker so 
enakopravni, deležni enake in zelo skrbne nege 
in varstva in vzgoje tudi.  
 Se pa res dogajajo nepravilnosti, 
ampak ene druge vrste. In zdaj je mogoče 
moment, da o tem spregovorim, ker to boli 
mnoge ljudi. Namreč enim gre od roke, da svoje 
prihodke prikažejo nenatančno ali pač da jih 
zamolčijo in so deležni subvencioniranega 
plačila vrtca oziroma neplačila vrtca. Po navadi, 
opazujem to, ker dnevno hodim v vrtec, da se 
najbolj pritožujejo čez storitve tega vrtca, še ko 
se posedajo v en tak velik Audi ali Mercedes, so 
jih še polna usta, kako je slabo v tem vrtcu. In to 
so reči, katerim se moramo tudi zoperstavljati in 
se proti njim boriti. Ker za družino, ki ima 
minimalne dohodke, je popolnoma 
samoumevno, da je dobro, da vrtca ni treba 
plačevati. Tisti, ki imajo maksimalen ali visok 
dohodek, pa mislim, da je prav, da nekaj 
plačajo, zato ker veste, to, kar je mesečno 
plačilo za vrtec, to je samo polovica vozovnice z 
letalom do Egipta, kjer preživljajo svoje 
krompirjeve počitnice, ampak to so le redki. 
Mislim, če se ustvari ena taka lestvica, da v tem 

momentu, v stanju, v katerem je državni 
proračun, ni nujno, da bi vsi bili oproščeni plačila 
vrtca za drugega otroka. Čeprav se mi zdi ideja, 
kolega Horvat, izjemno dobra, pozdravljam, 
ampak glede na zmožnosti, ki jih imamo, mislim, 
da je prav, da še malo pretehtamo, na kak način 
priti do te rešitve.  
 Veliko več potrebujejo, denimo, 
pomočnice vzgojiteljic. Te so izjemno nizko 
plačane, nizko ovrednotene, ampak enkrat sem 
že to povedal, se mi zdi na odboru, da to niso 
pomožni delavci na gradbišču, to so ljudje, ki 
svoje delo opravljajo z enako zavzetostjo in 
pomembnostjo tako kot vzgojiteljice, ampak 
razlika v tem plačilu je velika. In ko vidim otroka, 
kako se zjutraj zapodi k vzgojiteljici ali pomočnici 
– ves dan je dober, zato ker vem, da je v 
popolnoma varnih rokah. Zato mislim, da je tu 
treba dati več, da moramo tu od sebe več dati, 
če odločamo o tem, kako plačevati.  
 Kaj pa še ogroža to rodnost? Imamo 
problem, rodnost je nizka v primerjavi z ostalo 
Evropo. Ampak mogoče je treba pomisliti, da to 
rodnost ogroža tudi ta liberalizem, ki ga mogoče 
propagira ravno predlagatelj današnje novele. 
Namreč, delodajalec nikoli ni zelo srečen, ko 
dobi obvestilo, da je delavka noseč ali, bog ne 
daj, da je noseča menedžerka, ker enostavno to 
spreminja plane. In verjetno vam je znana 
zgodba – jaz sem jo samo slišal, ne poznam – 
da je mlada menedžerka po porodu, po dveh 
mesecih začela delati in sta ji njena starša 
pripeljala otroka na podojitev, da ja ne bi 
manjkala v službi. In to je primer, recimo, da se 
vprašate, kje pa v vaši gospodarskih vizijah in 
načrtih vidite rodnost in kje vidite družino.  
 Ni mi bilo všeč, kot ste omenjali to 
obdobje od leta 2008 do 2012, ko je veljala 
oprostitev plačila vrtca za drugega otroka, da je 
kolegica povedala, da je takoj poskočila rodnost 
leta 2008. Tu se vidi, da se populistično skuša 
predstaviti. Namreč, da bi poskočila rodnost v 
letu 2008, se je verjetno vsak par moral 
pogovarjati leta 2006, čuj, a ne bi midva zdaj 
imela otroka, ker 2008 bo brezplačno. Ker 
potem se to izračuna in nekako bi tako prišlo. 
Seveda ni. Smešno je. In to ne drži. Če malo 
manj doziramo populizem, bomo prišli prej na en 
skupni tir. Malo je čudna zahteva stranke, ki 
nima pristojnosti razpolaganja s proračunom, da 
se ravno podaja v to zahtevo vsakič znova. In 
seveda, to je tudi en dokaz populizma.   
 Kje je pa najvišja rodnost? Najvišja 
rodnost je v Evropski uniji na Švedskem in v 
Franciji. In sami vemo, da so, posebej na 
Švedskem poskušali v svojih načrtih vzgoje in 
izobraževanja, z najboljšimi vrtci, z najboljšimi 
prijemi, z najboljšo pedagogiko, ampak nikakor 
se ni obneslo, vse dokler niso odprli vrata svojih 
držav migracijam. Rodnost je treba pogledati 
prek vsega, tudi skozi perspektivo ljubezni, skozi 
perspektivo zrelosti in perspektivo migracij. Ker 
edino, kar nam zagotavlja zdrav duh, zdrav 
razum, je izmenjava, dobra izmenjava 
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genetskega materiala, ker samo biologija je 
čudež, sveti duh malo manj. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. Jaz sem mislil, da boste vi sami 
najprej opozorili spoštovanega kolega Braneta 
Rajića, ko je povedal, da smo mi stranka, ki 
nima pristojnosti – kako že – ukvarjati se s 
proračunom. Torej, gospod podpredsednik, mi 
smo od danes naprej izključeni iz 
demokratičnega procesa. Ali smo izključeni iz 
Državnega zbora ali kako je? Dajte nas 
razsvetliti, kakšne namene ima ta koalicija, da 
vemo, kako ravnati jutri. Torej tu je zdaj konec 
demokracije, konec razprave, konec pristojnosti 
ukvarjati se s proračunom. Jaz vem, da se je 
kolegu Banetu zareklo, in vem, da se bo tudi 
opravičil. Glejte, ko boste vi tako dolgo v 
parlamentu kot mi, boste imeli še večjo 
pristojnost. In jo tudi imate. Če pa mislite, da je 
oblast absolutna in je samo vaša, kar izhaja po 
neki moji tehnični logiki iz vaše izjave, potem 
nam dajte to povedati, potem bomo mi mirno 
čakali doma in bomo videli, kakšni bodo produkti 
veleuma in morda neke druge leve koalicije.  
 Kar se pa tiče problematike, ki ste jo 
uvodoma odprli, mi je pa všeč, kako se starši z 
debelimi avtomobili vozijo v vrtec po otroke in 
tako naprej. Mi smo se veliko s tem ukvarjali in 
tukaj sem razumel, da ste dali podporo mojemu 
predlogu o univerzalnemu otroškemu dodatku ali 
dohodku, dodatku s strani države, seveda, za 
vse enako, ker so otroci enakovredni, ukinili pa 
seveda vse subvencije, olajšave otroške in tako 
naprej. Potem bi bil sistem neke družinske 
politike bistveno bolj enostaven, kot je sedaj. 
Zdaj pa res gledamo tam, ko pride gospa ali 
gospod z mercedesom za 280 tisoč ali pa 180 
tisoč po otroka in potem drugi starši pravijo, a 
veš, tisti pa vrtca ne plačuje. To se dogaja že 
toliko let in se na tem področju nič ne zgodi, pa 
kako preprosto je to rešiti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Poslanec Rajić, imate repliko. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): 

Proceduralno.  
 Izjemno cenim kolega Horvata in kot je 
še Pavšič povedal, rad imam pravzaprav Jožeta 
in se želim opravičiti, ampak samo zato, ker to 
čutiš kot bolečino. Drugače pa, to sem povedal 
in to sem mislil, ker ko smo sklepali koalicijo, 
smo povabili Novo Slovenijo v koalicijo, žal ni 
šlo. In potem res, če niso koalicijska stranka, ne 
razpolagaš na tak način s proračunom. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  

 Predlagatelj Horvat, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa.  

 Moram še enkrat in stotič reči. To so 
dokazi in to je zdaj osmi zakon, ki smo ga v tem 
mandatu vložili, v teh sto dneh, kar imamo vlado. 
Tudi, hvala bogu, skupaj z SDS, z njihovimi 
predlogi zapolnili sejo, drugače bi te seje bile 
prazne, prazne bi bile, imeli bi tri točke ali pa dve 
pa pol. Ampak to je osem dokazov, konkretnih, 
ker smo te zadeve večinoma uskladili v osnutku 
koalicijske pogodbe, papir prenese vse, in 8-krat 
ste nam že dokazali, kako je prav, da smo mi 
pogajanja zapustili. 8-krat. Zanimiva številka.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Janja Sluga, pripravi naj se 
Blaž Pavlin.  
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala.  

 Najprej samo opozarjam, da je kolega 
imel postopkovno, pa se je čas naše poslanske 
skupine odšteval, ko je govoril. Seveda se je, 
ker sem spremljala.  
 Mislim, da vsaj tisti, ki danes tukaj 
sedimo, da se lahko strinjamo, da imamo v 
Sloveniji resnično kakovostno predšolsko 
vzgojo. Jaz vem, da sem s tisto, ki so je bili 
deležni moji otroci, izjemno zadovoljna, še 
danes, ko bo moja hči čez par dni dopolnila 
osemnajst let, se spomnim tistih vzgojiteljic, ki so 
dejansko z menoj šle skozi obdobje odraščanja 
in mi pomagale razrešiti marsikatero dilemo. Je 
pa seveda cilj, ki ga želi naša država doseči, to 
je 95 % vključenost tri- in štiriletnikov v vrtec, 
zelo blizu in sem vesela, da se temu vsak dan 
bolj približujemo. Ampak bojim se, da tak ukrep 
dejansko k temu v resnici niti ne bo pripomogel, 
čeprav se sliši zelo lepo. Malo me zmoti, da se 
ponovno vlagajo rešitve, za katere se je že 
enkrat izkazalo, da niso ustrezne. Kolikor želite 
danes minimizirati mnenje Računskega sodišča 
in ga imenujete, kot da nekaj iz petnih žil 
vlečemo, neke argumente, ampak Računsko 
sodišče je bilo takrat zelo jasno in tudi praksa 
sama je pokazala nemalo težav. Ena je bila že 
danes omenjena, jaz ne vem, kako je v vaših 
občinah, ampak v naši občini prostora v vrtcih ni. 
Tudi če se pogovarjamo, da so se takrat gradile 
neke dodatne kapacitete, jaz ne vem, če so se, 
nisem šla tega preverjati, ampak dejansko je že 
nekaj let kar dolga čakalna vrsta v vrtcih. In tako, 
kot je bilo danes to predstavljeno in tako kot je 
takrat Računsko sodišče v resnici povedalo, ko 
je ta ukrep veljal, dejansko s tem ne bomo 
približali možnosti vključevanja v vrtec še za 
dodatne otroke, ker so preprosto kapacitete 
zasedene. In potem je tukaj še en kup enih 
situacij, kjer dejansko ta rešitev ne pride do 
izraza. Ena je bila že omenjena, to je za otroke, 
ki so edinci, da se potem na koncu izkaže, da za 
enega otroka starši plačujejo več kot za 2, kar 
verjetno ni neka pravična rešitev in bi se bilo 
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treba domisliti nečesa boljšega. Ali pa v 
primerih, ko je en otrok v vrtcu in drugi v šoli, kar 
je ravno tako malo čudno, da je situacija 
različna. Ali pa tista, kar je pa še najbolj mene v 
resnici zmotilo, da so se zaradi tega otroci 
vpisovali, prednost so imeli tisti, ki so že imeli 
bratca ali pa sestrico v vrtcu, edinci so zopet 
ostali nekje zunaj na čakalni listi, tisti, ki so bili 
pa vpisani, pa jih v resnici v vrtec sploh ni bilo, 
sploh niso prihajali, so pa zapolnili tisto mesto. 
In to so tiste konkretne težave potem na terenu, 
ki jih, tako kot ste rekli, papir vse prenese. Saj 
ste predlagatelji danes že to omenili. Papir vse 
prenese, v praksi so pa potem rezultati malo 
drugačni.  
 Mene je tudi zmotilo, tako kot mojega 
kolega Baneta, da se danes že cel dan v bistvu 
pri različnih točkah operira z nekimi podatki, kjer 
se dokazuje, da je tisti ukrep, ki je takrat veljal, 
oprostitve plačila vrtca za drugega otroka, 
dejansko zvišal rodnost. Jaz ne vem, od kje vam 
ti podatki, številk niste omenjali niti niste 
omenjali, kateri so ti kazalniki, na podlagi katerih 
to trdite, ampak to seveda ni res. Katerekoli 
številke pogledamo, če pogledamo rodnost ali 
pa če pogledamo živorojene otroke na leto, 
noben od teh podatkov po številkah tega ne 
potrjuje. Zato vas lepo prosim, bodite vsaj toliko 
pošteni, pa potem navajajte konkretne številke. 
Ves čas se zatrjuje, da se je potem rodnost v 
letu 2008 dvignila, ampak potem bi morala 2012 
tudi pasti, pa ni, če bi to bil zdaj nek konkreten 
učinek tega zakona. In tako, kot je kolega 
povedal, rodnost pa imamo nekje v povprečju 
Evropske unije in je že zadnjih kar nekaj let 
približno enaka, ni nekih bistvenih naraščanj pa 
tudi ne nekih bistvenih padcev.  
 Ampak tisti komentar, ki je mene v 
resnici pritegnil in ki sem ga šla malo bolj 
podrobno gledat, pa je bil komentar dr. Nade 
Stropnik z Inštituta za ekonomska raziskovanja, 
ki je bila zelo jasna glede tega ukrepa in tudi v 
resnici glede vseh ostalih ukrepov družinske 
politike, ker tudi ona je mnenja, da dejansko ti 
ukrepi neposredno na nek dvig rodnosti ne 
vplivajo, in je to tudi izjavila. Poleg tega je tudi 
seveda navedla, da neke raziskave, ki bi 
ugotovile dolgoročni pozitivni vpliv kateregakoli 
ukrepa družinske politike, v resnici ni. In za 
podkrepitev teh argumentov je tudi navedla, do 
80. let smo imeli stopnjo rodnosti, ki je presegala 
2,1, potem je sledil padec, kljub zelo dobrim 
ukrepom družinske politike in smo imeli dovolj 
mest v vrtcih, potem smo zvišali otroške 
dodatke, pa to ni vplivalo na rodnost, potem pa v 
času krize, ko so se v bistvu sprejemali ukrepi 
varčevanja, se je pa pokazalo tudi obratno, da 
tudi ti ukrepi varčevanja na rodnost niso vplivali 
in se je dejansko obdržala na isti ravni. In potem 
pridemo do tu, kjer smo danes, dejansko pri 
vseh točkah že cel med razpravo. Družba se je 
spremenila, naša miselnost se je spremenila. Na 
to, ali se bo rodilo več otrok, bojo vplivali številni 
drugi dejavniki in ne zgolj samo ti konkretni neki 
ukrepi, ki pa, treba je povedati, jih je ta vlada že 

precej sprejela in olajšala družinam marsikateri 
korak. Vi veste in so bili to tudi vaši očitki, da 
delimo neke bombončke. Marsikaj smo zdaj že 
spremenili in povišali neke transferje. Ampak mi 
se moramo začeti pogovarjati, mogoče to, kar 
smo se pri prejšnji točki ali pa dveh nazaj 
pogovarjali, o delitvi nekega domačega 
gospodinjskega dela enakomerno med vsemi 
člani družine, o tem, kako bodo ženske 
usklajevale kariero in varstvo otrok ali pa 
domače življenje, o tem, kar je kolega omenil, 
kako so starši ene izmed mater otroka vozili na 
dojenje v službo. To je v bistvu to, kar vpliva, ali 
se bo na koncu nek par odločal za enega, dva 
ali pa tudi več otrok. In ne moremo zdaj, žal, 
moram uporabiti to besedo, da gre za 
populistične razprave danes že preko celega 
dneva, zato ker zožimo pogled kot konj samo na 
eno rešitev in rečemo, to je pa zdaj to, s čimer 
bomo dosegli vse. Ampak v realnem svetu 
zadeve v resnici ne grejo tako.  
 In še enkrat ponavljam, so argumenti, 
zakaj se že takrat ta ukrep ni obnesel in kakšne 
vse težave so bile na terenu zaradi tega ukrepa. 
In ponavljati isto zgodbo še enkrat, ne da smo 
se nekaj vsem naučili pa pričakovati neke druge 
rezultate, verjetno ne bo prava pot. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predstavnik predlagatelja, gospod 
Jožef Horvat, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

podpredsednik.  
 Zdaj se mi zdi že malo neinovativno, da 
že stotič poslušamo v tem mandatu, spet vlagate 
zakon, pa spet že drugič pa četrtič pa že pol 
stališča poslušam, kolikokrat smo vlagali. Ta 
zakon v tem mandatu vlagamo prvič. Ustava 
Republike Slovenije, dobili ste jo vsi poslanci na 
začetku mandata v papirnati obliki, če ne, pa na 
spletnem portalu Državnega zbora, zavihek 
Politični sistem, podzavihek Ustava in še nižje 
Besedilo pa 88. člen. Ta člen ima podnaslov 
oziroma naslov Zakonska iniciativa. Piše: 
»Zakone lahko predlaga vlada ali vsak poslanec. 
Zakon lahko predloži tudi najmanj 5 tisoč 
volivcev.« Konec 88. člena. In lepo prosim, da 
ne bomo še zdaj kar naprej poslušali do konca 
mandata, joj, spet ste vložili zakon. Potem nam 
povejte, da kršimo Ustavo ali pa spremenite 
Ustavo. Spremenite Ustavo. Pa je. Črtajte in 
nam vzemite iniciativo. Če nam jemljete 
iniciativo za proračun, potem nam vzemite še to 
zakonsko iniciativo. Jaz imam dovolj zdaj tega, 
res. Oprostite nekoliko ognjeviti retoriki, ampak 
ravno ta retorika deluje v nasprotni smeri od 
načrtov za do družin prijazne družbe, ki jo 
poslušamo od vas. Tudi mi moramo biti tisti, ki z 
našimi razpravami želimo narediti dobro okolje, 
dobro ognjišče za naše družine.  
 Rodnost je v Sloveniji nekje v povprečju 
Evropske unije, kolegica Janja. Se strinjam. 
Problem je pa v tem, da smo mi dvomilijonski 
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narod. In tukaj so matematični modeli za majhne 
narodi brutalni, to vam bo kolega tehnik 
Branislav Rajić razložil. Je malo drugače, če 
imate 80-milijonsko nacijo, ali pa samo 
dvomilijonsko.  
 Me pa čudi ne, zdaj imate ministrico za 
delo, družino, socialne zadeve, no, konkretno ta 
zakon spada na šolstvo, ampak bi pa le 
razumel, da imate neko večjo afiniteto do družin, 
da je to zdaj nek drugačen SMC, kot je bil v 
prejšnji sestavi tisti veliki SMC, ko smo poslušali 
s strani enega, mislim, da je bil po poklicu 
igralec, pa to zdaj ni pomembno, da mi na tej 
strani glorificiramo družino. Mene ni sram 
glorificirati družine. Mi smo za eno dobro 
družinsko politiko v tej državi. Hvala. 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Imate repliko? Imate samo 20 sekund? 
 Ja, izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala. 

 Kolega Horvat, jaz nisem rekla, da vi ta 
zakon vlagate še enkrat, kot ste me verjetno 
narobe razumeli, jaz sem rekla, da ta ukrep 
uvajate še enkrat, pa se je izkazalo, da so bili 
problemi pa da ni bil okej, ampak ponavljate eno 
in isto.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima gospod Blaž Pavlin. 
Imamo še dva razpravljavca prijavljena: Vojko 
Starović in Tomaž Lisec. 
 Izvolite, gospod Pavlin. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

podpredsednik, kolegice in kolegi! 
 Kaj nam prinaša današnja novela 
Zakona o vrtcih? S sprejemom zakona bi 
izboljšali socialni položaj družin, ki imajo več kot 
enega otroka v vrtcu. Cene vrtca so po mojem 
mnenju previsoke, saj predstavljajo prevelik 
delež proračuna družin s povprečno plačo. 
Stremeti bi morali k temu, da bi uvedli 
brezplačen vrtec za vse. To bi bilo najbolj 
pravično za vse. In tukaj se strinjam s kolegico 
Sluga, mogoče ta ukrep ne bi dal kratkoročnih 
rezultatov glede demografije rodnosti v Sloveniji, 
bi pa sigurno dolgoročno izboljšal klimo in ljudi 
pripeljal do tega, da bi se raje odločali za več 
otrok. V debatah o davkih velikokrat poslanci 
koalicije trdite, da so obdavčitve v tujini višje kot 
v Sloveniji. Mogoče to res drži, vendar pa za 
višje davke v tujini dobijo tudi boljše storitve, 
med njimi tudi brezplačen vrtec za vse otroke. Si 
predstavljate, kako bi lahko razbremenili centre 
za socialno delo, če ti ne bi potrebovali vsako 
leto delati izračunov razporeditve otrok v plačilne 
razrede za plačilo vrtca. Verjetno bi tukaj lahko 
tudi nekaj prihranili.  
 Se pa v bodoče že veselim predloga 
koalicije za ureditev tega področja.  

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Vojko Starović.  
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo. 
 Jaz ne bom govoril o sami vsebini, 
ampak bi rad ponovil, da imamo v postopku 
enako kot pri prejšnjih dveh. Torej, zopet se z 
nečem srečujemo in opozicija mogoče nerealno 
pričakuje, da bomo na področju, ki smo ga 
zapisali v koalicijski sporazum, uporabljali vaše 
rešitve. Mislim, da je vaša debata in sploh 
razprava prava, je v pravo smer, ampak mi 
nekako drugače gledamo, kako bomo ta 
problem reševali na nekoliko drugačen način. In 
mislim, da je nerealno pričakovati. Mislim, da so 
ponujene, nekaj je v koalicijskem sporazumu, 
nekaj pa Vlada tudi pripravlja. Toliko. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Tomaž Lisec.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Koalicija ima pripravljene rešitve. V 
koalicijski pogodbi piše: »Ustvariti moramo 
pogoje, v katerih se bodo mladi lažje odločali za 
otroke.« Imamo pa zakon v Državnem zboru, ta 
ista koalicija je proti. Toliko o tem, koliko 
spoštujete svojo koalicijsko pogodbo in koliko 
imate pripravljenih zadev.  
 Danes smo slišali o tem, kako boste vi 
težili h končnemu cilju – brezplačni vrtci za vse. 
Pa me zanima, spoštovane predstavnice 
ministrstva, finančni okvir te vaše rešitve, ki jo 
pripravljate in jo boste izvedeli v tem mandatu. 
Kajti, če je problem dati 21 milijonov evrov za ta 
ukrep, ki ga predlaga Nova Slovenija, kje boste 
potem vzeli, bom rekel ne denar, z vašimi 
besedami, od kje denar. Vlada, ki je v stotih 
dneh zapravila pol milijarde za kupovanje 
socialnega miru, nima 21 milijonov za otroke. To 
povejte. In povejte, zakaj nimate 21 milijonov za 
te otroke. Zato, ker je napačen predlagatelj. To, 
gospod, kar je rekla vaša gospodična iz 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek, 
pusti jih pri miru in nobenega njihovega ukrepa 
ne bomo sprejeli. To je ta nova politika, ne glede 
na to vašo koalicijsko pogodbo. Skratka, koliko 
bodo stali brezplačni vrtci za vse in kdaj lahko 
pričakujemo ta zakon, je prvo vprašanje.  
 Druga zadeva, glede leta 2008, 
zanimivo, SD je takrat podprl zakon, danes zelo 
podobnega zakona ne bodo podprli. Za razliko 
od poslancev SD smo na tem desnem krilu 
konsistentni, zagovarjamo slovensko družinsko 
politiko in ne glasujemo glede na to, kje smo in v 
katerem času smo. In še več, dve poslanki 
koalicij sta rekli, »in vemo kako je bilo, da ni bilo 
okej«. Bilo je zelo dobro. Zakon iz leta 2008 – 
povišala se je rodnost. Ne samo zaradi tega 
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ukrepa, da ne bo pomote, mislim, da je bilo 
sprejeto takrat v enem ali dveh paketih, pet ali 
šest zakonov s področja družinske zakonodaje, 
ki so dali spodbudo mladim moškim, mladim 
ženskam, da so se odločili, da gredo v to, čemur 
se reče družinska politika in da bodo z veseljem 
vzgajali v Sloveniji otroke. 
 Bilo je rečeno, od kod denar pa treba je 
začeti varčevati. Torej bomo začeli varčevati na 
otrocih. Spoštovani poslanci koalicije, začeli ste 
varčevati na otrocih. Na popolnoma napačnem 
koncu ste začeli varčevati. Ta ukrep je malo 
dražji kot ukrep, ki ga je zadnjič predlagal kolega 
Zvone Černač glede Karavanškega predora, ker 
bi takole privarčevali 14 milijonov, pa predsednik 
Vlade tišči glavo v pesek kot noj, ker tam bodo 
dobili pravi teh 14 štirinajst milijonov, ne Turki, 
ampak prijatelji, ki so blizu koalicijskimi 
poslanskimi skupinami. Tukaj, ker so otroci od 
vseh, ne samo od koalicijskih poslanskih skupin, 
pa 21 milijonov nimate. Toliko o tej vaši 
konsistentnosti, kje boste začeli varčevati. 
 In spoštovani in spoštovane, Zujf, 
očitno bo treba vsem poslancem, tako novim pa 
tudi določenim starim, ki imajo probleme s tem 
Zujfom, enkrat dati na mizo ta zloglasni Zujf, 
predvsem pa končne in prehodne določbe, ki 
smo jih omenjali. In kot je rekel kolega Jože, tudi 
poslanci Desusa so sedeli na tistih nočnih sejah, 
ko smo rekli, vsem bomo malo vzeli, s težkim 
srcem, ampak smo se zavezali, da najkasneje v 
dveh letih bomo Zujf skoraj v celoti ukinili. To je 
bilo jeseni 2012. Jeseni 2018 ta vaš zloglasni 
Zujf po tretji vladi levih strank še kar velja na 
določenih segmentih. In na žalost velja na 
določenih segmentih, ki se jim reče tudi 
družinska politika. Tako da, spoštovani, 
naslednjič, ko bo kdorkoli operiral z Zujfom, 
preberite si Zujf, potem pa se poglejte na 
ogledalo, poglejte, kaj so vaši poslanski kolegi iz 
SD, Desus, SMC, zavezništva Alenke Bratušek 
in reinkarnirana LMŠ, iz vseh tistih zloženk, ki 
prihajajo, ki so, ki naj bi bile liberalne, pa niti 
blizu niso temu, kaj ste počeli s tem zloglasnim 
Zujfom. Le tam ste ga spustili mimo, kjer se vam 
je zdelo. In očitno se vam ne zdi prav, da bi 
temu zloglasnemu Zujfu dali rdečo luč in rekli, ne 
na področju otrok, na področju družinskih zadev 
pa tega ne bomo delali. 
In ko govorite, Računsko sodišče je nekaj reklo. 
Spoštovani predstavniki SMC, SD in pa Desus, 
vsaj dve odločbi Ustavnega sodišča imamo iz 
prejšnjega mandata, pa jih ne spoštujete, vi se 
pa izgovarjate na eno odločbo Računskega 
sodišča, ki govori o otrocih. 
Skratka, da zaključim, spoštovane predstavnice 
Vlade, zanima me, koliko bodo stali brezplačni 
vrtci za vse. Zaključil pa bom z esemesom, ki 
sem si ga prepisal, od ene gospe, ki mi ga je 
poslala: »Hvala, ker se borite za nas in za naše 
otroke, ampak slej ko prej bomo šli vsi v Avstrijo, 
kjer je bolj ugodna družinska politika.« 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 

 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobi besedo še 
predstavnica Vlade Martina Vuk, državna 
sekretarka. 
 Izvolite. 
 
MARTINA VUK: Hvala lepa, spoštovani 

podpredsednik! Še enkrat lep pozdrav vsem 
poslankam in poslancem! 
 Kar veliko je bilo povedanega skozi 
celo razpravo, moram pa priznati, da je bila na 
trenutke ali pa da sem bila na trenutke nekoliko 
zmedena, ker se je veliko več govorilo skoraj o 
vsem drugem kot o konkretnem predlogu 
zakona, o njegovih posledicah, vzrokih in tako 
dalje. Veliko je bilo zelo splošne razprave, na 
katero se tako široko žal ne morem odzvati. 
Lahko pa grem po nekaterih točkah, ki se 
nanašajo na naš sistem vrtcev, na naš način 
plačevanja in subvencioniranja, zagotavljanja 
sredstev in kapacitet za vrtce. Nekoliko se lahko 
odzovem tudi na rodnost, na različne projekcije 
in še na marsikaj drugega, tudi na finančne 
posledice. 
 Pa če gremo po vrsti, sistem vrtcev v 
Sloveniji. Tukaj sem nekako zaznala, da 
vendarle vsi delimo isto stališče – je izjemno 
dober, je izjemno kvaliteten in ga v nobenem 
primeru ne smemo rušiti. Tukaj se mi je zdelo, 
da se vsi v celoti strinjajmo in da nihče ne želi 
posegati v ta naš sistem vrtcev in v način 
zagotavljanja ter izvajanja, zlasti pa ne v 
standarde in normative, čeprav je bilo nekoliko 
nakazano. Vi veste, da se od časa do časa 
pojavijo nekatere želje, bom temu tako rekla, ali 
pa zahteve po zniževanju standardov v vrtcih. In 
ker v resnici ti naši kazalniki, ki jih dosegamo z 
vrtci, kažejo na to, da zaradi visokoizobraženega 
in kakovostnega kadra, da zaradi velikosti ali pa 
majhnosti skupin, ki jih imamo zagotovljene, da 
zaradi tega, ker naši vrtci niso samo varstvo, kar 
so vrtci v mnogih, mnogih drugih državah, 
ampak so vzgoja, so cel program, kurikulum, ki 
je določen za vrtce, ravno zaradi tega dosegamo 
tako dobre standarde glede tega vrtca in tako 
dobre kazalnike. Naši vrtci pomenijo en 
pomemben balans, dajmo temu tako reči, ali pa 
tudi način zagotavljanja enakosti oziroma 
zmanjševanja ovir, ki jih otrok prinese iz svoje 
primarne družine. Zato je pomemben ta 
program, zato je pomembna vzgoja, zato so 
pomembne aktivnosti in zato je pomembna tudi 
usposobljenost kadra, ki je v vrtcih zagotovljen. 
Zato, da dosegamo to, da dosegamo 
socializacijo, da dosegamo ali pa odpravljamo 
ali pa vsaj znižujemo tiste primanjkljaje, ki jih 
nekateri otroci prinesejo od doma, in zato, da 
zagotovimo ta kontinuum potem tudi skozi vstop 
v osnovno šolo, da ni prvi stik z neko skupino, z 
nekim organiziranim procesom izobraževanja, 
tudi vzgojo šele vstop v šolo. 
Povprečna cena vrtca, ki jo pri nas plačajo starši 
je 130 evrov, torej od tistih, ki plačajo nič, do 
tistih, ki plačajo nekoliko manj kot 400 evrov, kar 
je nekje maksimalna cena. Povprečna cena v 
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Sloveniji je 130 evrov. Lahko se pogovarjamo, a 
je to visoka cena ali je to nizka cena, ali je naš 
sistem subvencioniranja, način tega, da je 77 % 
polne cene tista maksimalna cena, ki se jo 
vzame in ki se jo lahko plača, lahko se o tem 
pogovarjamo, ali je to ustrezno ali ni ustrezno. 
Strinjam se, da v resnici tisti, tudi po statistikah, 
največje število staršev otrok, ki so vključeni v 
vrtce, je uvrščeno v 5. oziroma 6. dohodkovni 
razred. To so tisti, ki plačujejo ceno v odstotkih 
35 ali pa 43 od polne cene. Pritisk z vidika cene 
je na srednji sloj ali pa na nižji srednji sloj, ker se 
pri nas gleda dohodkovni razred, dohodek na 
osebo, torej je odvisno seveda tudi od števila 
družinskih članov. Pa se bom na to ceno in na 
ukrepe še kasneje vrnila.  
Ko govorimo o rodnosti, ker je bil eden od dveh 
temeljnih razlogov ali pa celo kot primarni razlog 
za uvedbo ali pa za predlog tega ukrepa 
naveden dvig stopnje rodnosti. Jaz ne vem, če 
ste gledali statistične podatke, veste vsi 
verjetno, da s statistiko je hudič, ker je odvisno, 
kako se določene stvari izračunava, kako se jih 
interpretira, zlasti od tega je odvisno, in kako 
gledamo primerjalno z drugimi državami oziroma 
s tistimi, s katerimi se primerjamo. In ne boste 
verjeli, stopnja rodnosti v Sloveniji raste. Stopnja 
rodnosti v Sloveniji raste. Tudi lansko leto je 
zrastla. Kar pa se je lansko leto zgodilo in zato 
ni res, da je trend zniževanja, lansko leto se je 
zgodilo, da kljub temu, da je stopnja rodnosti 
zrasla na 1,62, se je število rojenih otrok za 
nekaj več kot 100 otrok zmanjšalo glede na leto 
2016. Zakaj? Zato ker, sem rekla, s statistiko je 
hudič, zato ker je način izračuna tak, da je 
ključno, koliko žensk je v rodni dobi. Zato, ko 
gledamo analizo Umarja, ko gledamo projekcije 
Umarja, ste verjetno vsi zaznali te projekcije in 
tudi komentarje Umarja, ki pravijo, da še s takimi 
ukrepi, še s takim povečanjem rodnosti ne 
moremo priti na številko 2,1, ki zagotavlja 
obnavljanje generacij, ki zagotavlja to preživetje, 
da ohranjamo število prebivalstva, da torej vsi 
podsistemi v državi, ki so bili narejeni na tej 
strukturi, nekdanji, na nekdanji piramidi, ne taki, 
kakršni imamo zdaj, ki ni več piramida, da lahko 
nemoteno tečejo brez kakršnihkoli drugih 
ukrepov. Zato je bila sprejeta tudi strategija 
dolgožive družbe in zato so vse te podlage in 
projekcije bile narejene, zato da se je ta 
strategija sprejela. In tudi zato je bila sprejeta 
resolucija o družinski politiki. Tudi zato. Vendarle 
pa je njen primarni cilj in primarni cilj ukrepov 
družinske politike čim višja kakovost življenja 
ljudi, družin v tem primeru, še zlasti otrok. Čim 
višja kakovost življenja. Ker potem lahko 
govorimo vendarle tudi o nekem spodbudnem 
okolju, ki ljudi spodbuja za to, da se odločajo 
tudi za ustvarjanje družine v skladu z njihovimi 
željami. Ker kar lahko država naredi, je to, da 
omogoča tako okolje, ki ljudem omogoči ali pa ki 
ljudi ne odstrani od njihovih želja po ustvarjanju 
družine in po tistem številu otrok, ki si jih želijo 
imeti. In tudi razne analize in mnenja 
strokovnjakov kažejo, da v resnici ni možno 

ugotoviti, kaj bi bil ali tisti skupek ukrepov ali en 
ukrep, ki bi povzročil zdaj blazno strmo rast 
rodnosti v državi. Lahko pa krčenje in 
zmanjševanje določenih pravic in bonitet pripelje 
do znižanja rodnosti, to pa tudi ugotavljajo, še 
zlasti zato, ker je seveda strah tisti ključni faktor, 
kjer ljudje pač začnejo ravnati še bolj racionalno, 
kot bi ravnali drugače, čeprav ne vejo, kako se 
bodo za njih okoliščine spremenile, ampak, pač, 
ravnajo previdno, ker ne vejo, kakšna bo 
prihodnost. 
Pa ne bom omenjala Zujfa, ampak vendarle. Kaj 
smo delali glede Zujfa? Sproščali smo te ukrepe, 
ki so bili takrat omejeni. Sproščali smo jih. Lahko 
gremo pogledati po letih. Lahko si jih 
naštevamo. Pa saj smo si jih vsako leto sproti 
naštevali. Pa saj smo skupaj sedeli približno isti, 
ki se zdaj sprašujete, kaj ste delali. Lahko gremo 
še enkrat skozi cel seznam. To smo delali. Ker 
je bilo najprej treba priti do stopnje nič, da se 
lahko potem kam premaknemo. Ker, kot sem 
rekla, ko je enkrat odrezano in odvzeto, je 
hudičevo težko priti spet nazaj na tisto raven. 
Mimogrede, ko smo prej omenjali pokojninsko 
blagajno, že dolgo se ne vzdržuje več sama z 
vplačili, ampak je transfer proračuna tisti, od 1,1 
milijarde pa do 1,6 milijarde smo že imeli 
transfer proračuna v pokojninsko blagajno, zato 
da je vzdržna. Ampak to je neka druga tema. 
Ko govorimo o vključenosti otrok v vrtec v 
deležih, bili so omenjeni, pa da bomo natančni. 
Skupaj vseh otrok v Sloveniji v predšolski dobi, 
torej v starosti od enega do šestih let ali pa od 
enajstih mesecev, natančno, ko se ga lahko 
vključi v vrtec v Sloveniji, pa do vstopa v šolo, je 
vključenih 80,4 % vseh otrok. Od tega v starostni 
skupini od enega do treh let 69 %, v starostni 
skupini od štirih do šestih let pa 93 % vseh 
otrok. Ko se zdaj malo primerjamo pa ko 
gledamo cilje EU, katerim smo tudi mi zavezani 
– v starosti od enega do treh let naj bi bilo po 
ciljih Evropske unije vključenih 33 % vseh otrok 
v državi v tej starosti v vrtce. Torej to številk smo 
mi že več kot podvojili. Po tistih starih od štiri do 
šestih let, kar v mnogih državah, drugih državah 
Evropske unije šteje že za začetek šolanja, zato 
so številke toliko drugačne, pri nas pa to še ni 
začetek šolanja, je pa ciljna številka 95 %, 
številka, ki jo mi dosegamo je 93 %. Torej smo 
na dobri poti. Kar je še treba povedati, je to, da 
se je v zadnjih nekaj več kot desetih letih za 20 
odstotnih točk približno dvignila stopnja 
vključenosti otrok v vrtce, kar pomeni, da lepo 
napredujemo. Cilj seveda je 100 % vključenost. 
Zaradi tega, kar sem naštela na začetku, zato 
ker naši vrtci niso samo varstvo in zato se 
razlikujejo od tega, kar je bilo prej povedano, od 
kanadskih vrtcev, v Švici, na primer, gredo otroci 
ob dvanajstih domov in ob dveh nazaj v vrtec, 
ker doma jedo kosilo in doma opravijo 
popoldanski počitek. Kakšna spodbuda je to 
potem za zaposlenost staršev, za 
razbremenitev, za javne storitve, take, kot bi 
morale biti. Malta do pred kratkim sploh ni 
poznala vrtcev, na primer, in tako dalje in tako 
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dalje. Nemčija, na primer Berlin, ker je to pač 
tam regionalno urejeno, pa je uvedel brezplačne 
vrtce. Ko smo bolj podrobno, pa nismo še dovolj 
podrobno, ampak tako, se pozanimali, je v 
bistvu uvedel brezplačni program, ni pa uvedel 
neplačljivosti vrtcev, ker starši še vedno 
plačujejo za prehrano in še za kakšne druge 
stroške, kar približno znaša med 120 in 150 
evrov. Tako da, zakaj je končni cilj brezplačni 
vrtec? Zato, ker ti učinki, ki jih naš vrtec 
zagotavlja, odtehtajo to, ta vložek, postopni, ki 
ga je treba vložiti zato, da imajo vsi otroci 
možnost biti vključeni v vrtce. Vendar pa, če 
naredimo to čez noč, se nam lahko zgodi to, kar 
se je zgodilo leta 2008 oziroma 2009. Zgodilo se 
je to, da ni bilo … Jaz težko govorim, ko mi vse 
odmeva v ušesih. Lepo vas prosim. Sem se 
zadrževala zdaj kar precej časa, pa vas lepo 
prosim, da tudi vi poslušate, še 16 minut imam 
na voljo, več pa ne, tako da … 
 Ko govorimo o nekih ukrepih, ki bi jih 
sprejeli čez noč, in zdaj vi lahko očitate zadnjih 
20, 30, 5, 10, kolikorkoli let, ta vlada je ravnokar 
presegla številko 100 dni. 100 dni. 100 dni. Še 
enkrat, 100 dni.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Prosim za mir v dvorani.  
 
MARTINA VUK: Saj lahko se pogovarjamo, saj 

se je lepo pogovarjati, samo mislim, da to pač 
temu ni namenjeno. Lahko se mi kje drugje 
pogovarjamo pa razpravljamo. Ne čutim neke 
blazne naklonjenosti temu, da bi debatirali. / 
oglašanje iz dvorane/ 
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Sem prosil za mir, lepo prosim! Bodite spoštljivi 
do državne sekretarke.  
 Izvolite.  
 
MARTINA VUK: Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Jaz vas lepo prosim, da ne skačete v 
moj čas, ker tudi jaz nisem skakala v vašega.  
 Kar se tiče teh nenadnih sprememb, se 
nam lahko zgodi tista situacija, ki se je zgodila 
takrat, da občine niso mogle zagotavljati 
dovoljšnjih kapacitet. Občine niso mogle slediti 
temu nenadnemu bistvenemu povečanju števila 
vpisanih otrok. In kaj se je potem zgodilo? Kljub 
dobremu ukrepu, ki je bil spodbuden, ki je 
seveda spodbujal to, da se otroka vključi v vrtec, 
se je ta otrok na koncu moral vključiti v neko 
privatno varstvo. In veste, kaj dobimo s temi 
privatnimi varstvi? Saj vas verjetno ni treba 
spominjati na kakšne, lahko tudi v zadnjem 
času, zadeve, ki so izbile. Dobimo pač to, da se 
gremo ali pa, da se nekateri gredo inovativne 
načine svobodne podjetniške pobude in se 
promovirajo kot vrtec, ko to ni. Tudi to je 
nevarno. Zato potrebujemo kapacitete. Zato 
potrebujemo dovoljšnje število vrtcev, ki 
izpolnjujejo vse te predpisane standarde in 
normative, ker samo na ta način se lahko 

zagotavlja kakovost. Kakovost, ki jo v Sloveniji 
imamo. Naj povem, da je delež vključenosti 
otrok v javne vrtce v Sloveniji 98,04-odstoten, 
zato je pritisk na občine vedno tako močan, zato 
sem občine omenjala kot ključne deležnike, ker 
so one tiste, ki zagotavljajo kapacitete. In ker žal 
država lahko pomaga s svojimi investicijskimi 
sredstvi, kjer se lahko naredi razpis za investicije 
v osnovne šole in vrtce, ampak od leta 2011 
takega razpisa ni bilo, ker – kje se je začelo 
krčiti? Začelo se je krčiti poleg na pravicah ljudi 
takrat z Zujfom tudi pri investicijah. In potem je 
ta krog sklenjen, še posebej, če se zavedamo 
tega, da finančna perspektiva, tista prejšnja, ki je 
imela ogromna investicijska sredstva, ki so bila 
potem porabljena regionalno, in marsikatera 
občina je marsikaj zgradila, tudi vrtec in šolo pa 
športno dvorano pa kulturni dom, zadružni dom 
in tako naprej, danes ali pa v tej finančni 
perspektivi pa v naslednji tudi teh investicijskih 
sredstev ni, ker ni možno evropskega denarja 
porabljati za te namene. Zato je toliko večji 
pritisk in ta skrb.  
 Ker je bilo danes omenjeno večkrat, 
zakaj zdaj govorite, da je 21,5 milijonov evrov 
finančna posledica, ki jo je tako težko zagotoviti. 
Jaz ne vem, če ste poslušali moje uvodno 
stališče, pa ga bom zdaj še enkrat ponovila, to je 
bila samo ugotovitev. Po izračunu predlagatelja 
bo za ta namen potrebno zagotoviti 21,5 
milijonov evrov, nič drugega, nič drugega, samo 
ta ugotovitev je bila, nobena spornost. Jaz samo 
mislim, da je pozitivno, da ste menili in menite v 
svojem predlogu, da bi bilo prav, da se s tem 
stroškom ne obremeni občin, ampak da se 
obremeni državo. To je bila pač vaša ugotovitev, 
da je tak strošek in ta strošek je tam tam. 
Verjetno drži.  
 Ko govorimo o koalicijskem sporazumu, 
seveda poznamo koalicijski sporazum in vemo, 
kaj notri piše. In tudi to, če ste poslušali na 
začetku, ste slišali, da sem omenila, da ta končni 
cilj brezplačni vrtec za vse otroke v Sloveniji, je 
zapisan v koalicijskem sporazumu in je 
koalicijska zaveza. Ampak vi veste, za kakšno 
obdobje se koalicijski sporazum podpisuje. 
Zagotovo ne za prvih 100 dni delovanja vlade. / 
oglašanje iz dvorane/ Bravo, tako je, za 4 leta, 
ker toliko traja po navadi mandat vlade in 
koalicije. Zato … / oglašanje iz dvorane/  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Pojbič, lepo vas prosim, da spoštujete 
tretji odstavek 75. člena poslovnika, ki pravi – a 
vam ga preberem? Ki pravi, da predsedujoči 
skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. 
Prosim lepo.  
 Izvolite. 
 
MARTINA VUK: Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. 
 Torej, seveda je to naš končni cilj, 
ampak da pridemo do tega končnega cilja, ne 
moremo mi reči, s 1. 1. 2019 ali pa s 1. 1. 2020 
bo v Sloveniji veljal brezplačni vrtec za vse, en 
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člen v zakonu in je stvar rešena. Ne moremo, 
zato ker se zavedamo odgovornosti, ki jo 
prinaša ta zaveza, in zato ker se zavedamo, kaj 
vse je treba narediti, kakšne korake je treba 
narediti, da pridemo do ugotovitev, na kakšen 
način je to najbolje speljati. Bili so tudi v 
preteklosti, ne vem, če to ni bilo predstavljeno, 
ampak bili so v preteklosti, že kar nekaj let nazaj 
sicer, narejeni izračuni, kaj bi pomenilo, če damo 
skupaj celotno maso, ki se namenja za otroške 
dodatke, in celotno maso dohodninskih olajšav 
za vzdrževanje družinskih članov, torej za 
otroke. Prišli smo do tega, če bi uvedli 
univerzalni otroški dodatek, kjer torej vsak otrok 
v državi od 0 do 18. leta dobi enako višino 
otroškega dodatka, da bi to pomenilo znesek 
približno 50 evrov na otroka. Mi pa vemo, da 
danes imamo razpon od 0 do, mislim da 160 
evrov višine otroškega dodatka. Torej bi bila ta 
porazdelitev spet, ne vem koliko pravična s tega 
vidika. Univerzalnost je v neki družbi, kjer so vsi 
pogoji optimalni, tista prava, ker z 
univerzalnostjo daješ pravo sporočilo, z 
univerzalnostjo daješ tiste spodbude, ki so jim 
namenjene. In otroški dodatek, to smo vedno 
govorili, ni ukrep ali pa vsaj zagotovo ne v celoti 
ukrep socialne politike, ampak je zlasti 
prvenstveno ukrep družinske politike. Ampak če 
mi v družbi, ki pa ni optimalna, ker nobena 
družba ni optimalna, želimo zagotoviti čim višjo 
kakovost življenja za ljudi, še zlasti za družine in 
še zlasti za otroke, potem je pa treba težiti k 
ciljanosti ukrepov. Takrat je to univerzalnost, če 
zagotavljamo univerzalnost, treba zagotavljati pri 
javnih storitvah. Tam mora biti zagotovljena 
enaka kakovost in enaka dostopnost za vse. In 
če to zagotovimo, dosegamo zniževanje 
neenakosti v družbi. Ko je bilo prej rečeno, da 
pri nas ne moremo govoriti o enakosti otrok, pa 
ne o enakopravnosti otrok, ampak lahko 
govorimo o enakovrednosti otrok. Veste, še 
vedno pri nas velja načelo enakosti. In to načelo 
enakosti govori tako o enakih pravicah, o enaki 
obravnavi in o nedopustnosti razlikovanja glede 
na katerokoli osebno okoliščino. Tako 
razlagamo tudi enakost spolov, pa tudi vse 
druge enakosti v družbi. Ne gre za istost, gre za 
enakost. In ta enakost je definirana, ni kar tako 
na pamet mišljena. Ima svoje razloge, ima svoje 
posledice in ima tudi usmerjenost. Pa ne zato, 
ker smo si mi to izmislili, ampak ker tudi vse tiste 
mednarodne integracije, v katerih sodelujemo, 
težijo k tem istim ciljem in smo jih dolžni 
uresničevati ali pa se jim vsaj približevati. 
 Če zaključim. Naš skupni cilj seveda 
mora biti zagotavljanje čim višje kakovosti 
življenja ljudi na splošno, družin in otrok. Tudi ob 
sprejemanju nekaterih drugih predpisov s 
področja družin, s področja otrok, s področja 
družinske politike je bilo jasno rečeno, da je 
družina pri nas tista osnovna in temeljna celica 
in da so otroci tisti, ki morajo biti še posebej 
zaščiteni in še posebej mora biti sistem 
vzpostavljen v njihovo korist.  

 Kar se tiče sporočilnosti, sporočanja, 
naravnanosti, tukaj ne bi smelo biti nobenega 
dvoma in nobenih razlik, kaj si želimo vsi skupaj. 
Poti do tja so pa očitno različne. In ravno zato 
imamo tudi različna stališča, katere zakonske 
predloge podpreti ali ne, kateri ukrepi, katere 
rešitve bodo pripeljale do teh skupnih ciljev in po 
kakšni poti bomo šli. Ampak saj to je tudi eden 
od čarov parlamentarne demokracije. 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 71. člena 
Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. 
 Ugotavljam, da je interes za delitev 
časa. Če želita razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja Jožef Horvat ter predstavnica 
Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za 
vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo 
kot zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade in 
nato predstavnik predlagatelja.  
 Prosim za prijavo. Vsak razpravljavec 
ima na volj 5 minut časa.  
 Prvi ima besedo Tomaž Lisec. 
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala. 

 Težko zberem mislim ob tako splošni 
razpravi, kot si jo je privoščila državna 
sekretarka. Je pa dejstvo, da pozna področje, 
ker je bila ravno na področju dela, družine in 
socialnih zadev, mislim, da 5 ali 6 let državna 
sekretarka in ko je govorila o tem, kaj vse je 
treba storiti, se sprašujem, kaj vse ni storila v teh 
letih, ko naj bi bila predvsem v letih 2017 in 2018 
tako vrhunska letina, ki nam je dejala v izobilju, 
ampak še vedno ni bila tako dobra v izobilju, da 
ne bi dala 21 milijonov po mnenju predlagatelja 
mladim slovenskih družinam oziroma otrokom v 
vrtcih. 
 Jaz sem pričakoval, če vi, spoštovana 
gospa državna sekretarka, rečete, da je 21 
milijonov izračun predlagateljev, da pa bi vi 
postregli, koliko bo ta ukrep stal. Ker niste samo 
vi osebno vpleteni, ampak celotna hierarhija 
tako na ministrstvu za izobraževanje kot tudi 
ljudje z ministrstva finance bi lahko postregli, jaz 
verjamem, da v dveh urah, koliko bi ta ukrep 
stal. Ampak ukrep ni dober, ne glede na to, 
koliko bi stal, je zaključna poanta predstavnice 
Ministrstva za izobraževanje, ki pravi, da se 
zaveda, kaj ste zapisali v koalicijsko pogodbo, 
brezplačen vrtec za vse, ampak da nimate 
pojma, koliko bo stalo, ne glede na to, ali bi ta 
ukrep začel veljati 1. januarja 2019, 1. 
septembra 2019, ali morebiti ob koncu te 
tragedije te vlade, recimo septembra 2021. 
Skratka pod črto, v koalicijsko pogodbo so 
napisali pravljico, ki se imenuje brezplačen vrtec 
za vse, nimate pa pojma, koliko bo to stalo. 
Toliko o resnosti nasprotnikov konkretnega 
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zakona, ki so ga predlagali poslanci Poslanske 
skupine Nova Slovenija.  
 Da zaključim. Veliko let se 
pogovarjamo v Državnem zboru o tem, kot je 
rekla, mislim da danes državna sekretarka: 
družina je temeljna celica in treba je zaščititi 
otroke. Ampak ta ista koalicija, ki to napiše v 
vsako koalicijsko pogodbo, ker ji pride prav, tako 
kot ogromno ostalih floskul, ne podpre enega 
majhnega delčka. Medtem ko večina 
predlagateljev koalicije reče, da ne, ker to bi bil 
gromozanski pritisk na občine, se po drugi strani 
hvali, kako v bistvu je vključenost otrok že itak 
skoraj 100- procentna, v bistvu samo še nekaj 
sto otrok moramo spraviti v vrtce. Skratka, tisti 
ki govorijo, kako bi morali župani graditi nove 
vrtce, se hvalijo, kako je država in občina 
poskrbela za te nove vrtce. 
 Nekonsistentnost nasprotnikov zakonov 
je očitna. Najbolj pa bodejo v oči razprave tistih, 
ki so leta 2008 podprli tak zakon, sedaj pa so 
proti, ker so jim očitno navili ušesa in so rekli: 
»Bog ne daj, da podpreš zakon, ki pride izpod 
peresa poslanskih skupin SDS ali Nova 
Slovenija.«  
 Te tri ure bi lahko slej ko prej vrgli 
stran, razen dobrih razprav, tudi morda enega ali 
dveh poslancev koalicije. Če boste naslednjič 
prišli v Državni zbor samo z enim stavkom, 
spoštovani predstavniki, predstavnice Vlade: 
zakona ne podpiramo, ker je napačen 
predlagatelj, hvala za pozornost. 
 Hvala za pozornost tudi vam.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Igor Zorčič. 
 Izvolite. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

podpredsednik, hvala za besedo.  
 Kolegice, kolegi, jaz mislim, da ni tako 
hudo, kot je ravnokar opisal kolega Tomaž. 
Dejstvo je, jaz se strinjam s kolegi, ki opozarjajo 
na finančne posledice. Se strinjam tudi s to 
debato, da lahko vsakokrat, ko govorimo o 
finančnih posledicah posameznih zakonov, 
rečemo, tam pa tam smo pa lahko zagotovili 20 
milijonov. Ampak če pogledamo eno širšo sliko 
tega zakona, lahko kaj hitro ugotovimo, da je pri 
obravnavi stroškov vrtca treba upoštevati tudi 
druge aspekte tega pomembnega vprašanja. 
 Jaz sem eden izmed tistih, ki zagovarja 
neko tezo, da država mora skrbeti tudi za svojo 
natalitetno politiko, da mora spodbujati rojstva. 
Sploh ena takšna država, kot je Slovenija, ki se 
v končni posledici sprašuje o vzdržnosti 
pokojninskega sistema. Pa vendar se vedno 
znova, ko se pogovarjam o tem, vprašam, 
kakšen pa je tisti pravi sistem. Jaz se ne strinjam 
s stališčem, da je, ne vem, neka komisija za 
nadzor tajnih služb ugotovila to in to in da bi 
potrebovali več otrok, ki bodo v končni fazi 
kanonfuter mogoče nekje na nekakšni fronti. Jaz 
mislim, da moramo gledati na natalitetno politiko 

predvsem z vidika vzdržnosti nekih družbenih 
sistemov, ne pa toliko kot neko strateško orodje. 
Ne nazadnje se moramo zavedati naših 
omejitev, da smo država z dvema milijonoma 
prebivalcev. 
 Ko sem govoril o tem, da moramo pri 
stroških vrtca gledati z nekega širšega aspekta, 
bom jaz povedal en svoj primer. Jaz imam tri 
otroke. Najmlajši otrok je šel lani v vrtec. Ko smo 
zaprosili za vrtec, smo iz našega novega vrtca v 
Brežicah dobili domov obvestilo, da nimajo več 
prostih mest za otroke prvega starostnega 
obdobja in da bo naša vloga vpisana v evidenco 
prijav za zavrnjene vloge ter da bom obveščen, 
če bodo in ko bodo imeli prosto mesto. 
Glede na to da obstaja tudi na spletni strani 
Ministrstva za šolstvo neka evidenca podatkov 
glede tega, kakšne so čakalne vrste in koliko je 
prostih mest v vrtcu, je bilo tam evidentno, da 
temu ni tako, da ne potrjuje tistega obvestila. 
Potem je sledila moja pritožba in na koncu smo 
uspeli izposlovati to, da je vrtec vendarle odprl ta 
oddelek in v kratkem času je nakapljalo kar 
nekaj otrok, ki so potem napolnili ta oddelek. 
Hočem povedati to, da ko se pogovarjamo o 
vrtcih, o tem, da želimo spodbujati mlade, da se 
bodo odločali za otroke, če je vrtec sploh orodje 
za to, to se moramo še vprašati, potem moramo 
biti tudi toliko konsistentni, da na drugi strani, če 
zagotavljamo poceni ali pa zastonj vrtec, da 
zagotovimo tudi mesta v vrtcu. Jaz mislim, da 
brez tega se danes sploh zaman pogovarjamo. 
Ampak o mestih v vrtcu se pa v tem zakonu ne 
pogovarjamo. 
Žal je v tem delu zakon bistveno pomanjkljiv. Bi 
pa mogoče še glede vprašanja, ali je to ustrezen 
ukrep, dodal neko svoje stališče. Jaz sem danes 
slišal neko debato, da je to bilo v preteklosti že 
sprejeto in da je leta, ne vem, 2008, 2009 rastla 
nataliteta, da je bilo povečano število rojenih 
otrok. 
Kot sem omenil, imam več otrok, tudi takrat se 
nam je eden rodil, pa moram reči, da niti 
približno ne zaradi ukrepa katere izmed takratnih 
vlad. Jaz mislim, da gre tu za nek sistem 
vrednot, ki ga bomo posvojili ali pa ne, ne pa za 
sistem neke matematike, izračunavanja 
določenih stroškov. Če je strošek naše življenje, 
je strošek tudi življenje naših otrok. Vedno je 
bilo, vedno so se ljudje borili za to, da so jih 
preživeli. To bo ostalo tudi vnaprej.  
Če želimo spodbuditi povečanje števila rojstev 
otrok, potem bomo verjetno morali uporabiti 
predvsem kakšne druge ukrepe, ki bodo morda 
bolj vrednostne narave pa manj stroškovni. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Nina Maurovič. 
Izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči! 
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 Danes smo bili poslanci koalicije 
nekajkrat izzvani, da se ne oglašamo in se je 
insinuiralo na to, da tega ne počnemo, ker se 
verjetno strinjamo. Bom povedala, zakaj se 
oglašamo manj. Pretežni del novembrske in 
decembrske seje se ukvarjamo s predlogi 
zakonov, ki jih vlaga opozicija in so pravzaprav 
samo reciklaža. Bili so že vlagani v nekaterih 
preteklih mandatih in so bili tudi iz utemeljenih 
razlogov zavrnjeni. Tako da je ta konkreten 
zakon, o katerem se ta trenutek pogovarjamo, s 
tega vidika pravzaprav dobrodošla osvežitev, 
ker je nov. Ampak bomo že pri naslednji točki 
dnevnega reda videli, da se bomo ponovno vrnili 
v že znani cikel.  
 Danes smo se parlamentarke popoldan 
srečale z nekaj izjemnimi ženskami iz 
gospodarstva in smo se z njimi pogovarjale o 
položaju žensk v družbi in ostalih težavah, s 
katerimi se sodobne ženske srečujemo. Seveda 
govorimo o izobraženih, uspešnih ženskah, ki 
zelo veliko potujejo, spoznavajo druge uspešne 
ženske in so tudi mame. Po uri in pol pogovora 
smo pravzaprav prišle do enega skupnega 
spoznanja, in to je, da Slovenija ženskam 
mamam ponuja ene izmed najboljših možnostih 
za kariero. Zakaj? Njihov odgovor je bil, ker 
imamo odlično mrežo vrtcev, ker imamo dolgo in 
velikodušno porodniško, ker vrtci in šolska 
varstva so na voljo do poznih popoldanskih ur in 
so v primerjavi z državami Evropske unije zelo 
poceni. Gospa, ki je iz Lions kluba, je navedla 
primere, ona je s Primorske, kolegic Italijank, ki 
skoraj vse po vrsti opravljajo polovični delovni 
čas, ker so vrtci tako izjemno dragi ali je pa zelo 
težko otroka v vrtec vpisati in se morajo potem 
posluževati raznih varušk in ostalih alternativ, ki 
so tako zelo drage, da si enostavno ne morejo 
privoščiti kariere.  
 Ni pa nihče danes opozoril na eno 
zanimivost, ki jo pravzaprav poznamo že od leta 
1798, in to je demografsko ekonomski paradoks. 
Govori o tem, da so prihodki in rodnost v 
obratno sorazmerni korelaciji. Večja kot je 
stopnja izobrazbe, večji kot je BDP na 
prebivalca, nižja je rodnost, in to ni nekaj, kar 
smo izumili v Sloveniji, ampak se s tem srečujejo 
popolnoma vse ekonomsko razvite države. In kaj 
se zgodi v času recesije? Obratno. Rodnost se 
dvigne. In to se nam je dogajalo tudi v Sloveniji v 
preteklih letih, tako da se pravzaprav niti ne bi 
hvalila s tem, v času čigave vlade se je rodnost 
zviševala, ker v luči demografsko ekonomskega 
paradoksa pravzaprav to ni ravno pohvalno, ker 
je najverjetneje posledica zmanjšanja in 
slabšanja gmotnega položaja.  
 Slišali smo pa tudi neko zelo po mojem 
mnenju neokusno možnost, in sicer ste govorili o 
izbiri med slovenskimi otroci in migrantskimi 
otroki. Ob takšnem strahu pred migrantskimi 
otroki in ob tako grozovitem strahu in skrbi za 
rodnost, vas kar vprašam naravnost, kdo izmed 
vas ima več kot dva otroka. Ker tri plus je 
premalo. Nekateri nimajo pa niti enega. Samo v 

tem primeru bi te pripombe bile v mojih očeh na 
mestu.  
 Tako bom rekla, vedno smo lahko 
boljši, ampak s takšnimi ukrepi, o katerih smo se 
pogovarjali danes, pa zagotovo rodnosti ne 
bomo zvišali, ker se s to težavo ukvarjajo tudi 
dosti bogatejše in dosti bolj razvite države od 
nas in je še niso razrešile. Razen z migracijami. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima poslanka Anja Bah Žibert.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Nekaj odgovorov glede na razprave 
predhodnikov. Kolegica Nina Maurovič, jaz ko 
sem vas poslušala, sem imela občutek, da smo 
mi v koalicijsko pogodbo zapisali, da bo vrtec v 
prihodnje brezplačen, kajti po vašem mnenju je 
vse lepo in prav in nobene potrebe ni, da bi v 
Sloveniji karkoli spreminjali, ker so matere 
zadovoljne. Jaz verjamem, da so uspešne 
matere zadovoljne, kajti za njih, če pogledamo, 
verjetno sam vrtec ne pride tako zelo drag, kajti 
te meje so zelo široke, niso tako zelo ozke, kot 
izgleda. 
 Prej je gospod poslanec iz SMC, ki se 
načeloma zelo rad malo pošali rekel: »Ja, 
pomočnice vzgojiteljic imajo zelo nizke plače, in 
to je tisto, o čemer bi se morali pogovarjati.« In 
to, spoštovani, poslušamo s strani poslanca, ki 
je bil v preteklem mandatu v vladi in danes je v 
vladi. Veste, to so pa ta dvojna merila ali pa 
posmeh vsemu, ko nekdo razpravlja o tem, kako 
bi moral stvari urediti, pa je imel za to škarje in 
platno. Da je zgodba še toliko bolj žalostna, smo 
ravno v teh dneh sprejemali zakon o sistemu 
plač v javnem sektorju, kjer bi lahko vsaj delno 
to popravili. Pa niste! Ker ste v bistvu ukrep iz 
Zujfa ne samo podaljšali, ampak spremenili v 
stalni ukrep. Čeprav je v Zujfu pisalo, da ko bo 
2, 5-odstotna gospodarska rast, bodo vsi ukrepi 
ukinjeni. To v odgovor državni sekretarki, ko je 
rekla: »Ukinjali smo Zujf.« Danes Zujfa sploh ne 
bi smelo več biti, kajti gospodarska rast je skoraj 
5 %. 
 Ko govorimo o tem, da vlada predlaga 
brezplačni vrtec za vse otroke, danes imamo pa 
na mizi predlog, da je brezplačni vrtec za 
drugega otroka. Zdaj jaz res ne razumem, ali 
vlada misli, da bo ta ukrep speljala čez noč, če 
danes vidi ogromno ovir za to, da bi bil 
brezplačni vrtec vsaj za drugega otroka. Jaz 
sem poslušala v praktično večini razprav s strani 
koalicijskih poslank in poslancev predvsem to, 
zakaj se nekaj ne da. A takrat se bo pa dalo? Ja, 
jaz vem, zakaj. Zato ker bo takšen predlog 
zakona prišel na vrsto tik pred naslednjimi 
volitvami in bo zaobsegel naslednjo vlado. 
Verjamem namreč, da za časa te vlade 
takšnega ukrepa ne bo. 
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 Rečeno je bilo, da imamo dobre vrtce. 
Res je. Naši vrtci opravljajo tudi vzgojne in 
izobraževalne učinke. Imajo jih in je to zelo 
pomembno. Vendar pa vas sprašujem, zakaj se 
potem v teh vrtcih plačuje izobraževanje. 
Osnovna šola je brezplačna. Če imamo 
izobraževalni sistem, bi lahko že do zdaj ocenili 
vsaj ta vidik in bi ločili varstvo od izobraževanja.  
 Ko govorite o tem, kako je težko, kako 
so prostorske stiske, bi vas spomnila na 
sprejemanje v Sloveniji 9-letne osnovne šole. 
Devetletka ji vsi rečemo. A se je takrat kdo 
ukvarjal s tem, kaj bo z vzgojitelji in 
pomočnicami vzgojiteljev, ki so v vrtcih postali 
višek? Kajti tisti otroci so šli iz vrtca potem eno 
leto prej v šolo. Se je kdo ukvarjal s stiskami v 
šolah, ker so morali za določeno generacijo 
poskrbeti primerne prostore? To smo izpeljali, 
ker se je smatralo, da je to pač takrat ustrezno in 
dobro. 
 Tukaj pa imamo pred sabo možnost 
brezplačnega vrtca za drugega otroka. Po 
statistiki se že danes vidi, koliko otrok je 
vključenih v vrtec, pa vidimo, da iščete same 
ovire.   
 V dobrih desetih dneh ali ta teden, če 
bom rekla malo pavšalno, ste vrgli skozi okno ali 
pa vsaj zapravili pol milijarde evrov. S pogajanji 
za t. i. socialni mir, pa s tem, da je Madžarska 
odstopila od drugega tira, pa še kakšna stvar bi 
se lahko naštela. Ne nazadnje smo izgubili 400 
milijonov za slabo prodajo NLB. Zato vas 
prosim, koalicija, ne več iskati načinov, kako se 
nekaj ne da narediti, ampak začnite iskati 
rešitve, kako se da. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik predlagatelja 
gospod Jožef Horvat. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik.  
 Vsem vam, drage kolegice in kolegi, 
hvala za vašo razpravo. Kar dolgo smo jo vrteli 
in – mi smo na nek način zmagovalci v prvi 
etapi. Zakaj? Zato ker vidim, da smo vas 
usmerili, nekako spodbudili, da vsi skupaj 
razmišljamo pravzaprav zelo podobno. Kar je 
tudi res. Kar je tudi zapisano v koalicijskem 
sporazumu. Iz nekaterih vaših razprav smo to 
razumeli. Hvala tudi predstavnici Vlade, državni 
sekretarki. Na nek način obžalujem, da ni več 
sodelavka dr. Anja Kopač Mrak. In opravičujem 
se slovenski javnosti, slovenskim družinam, da 
sem prvopodpisani pod ta zakon Nove 
Slovenije. Torej problem ni v rešitvi, problem je v 
tem, kdo je predlagatelj. To je zdaj popolnoma 
jasno. Opravičujem se, da sledim svoji politični 
nasprotnici, dr. Anji Kopač Mrak, in berem njen 
načrt za do družin prijazno družbo, ko pravi: 
»Družinska politika je samostojna in jo 
poskušamo odmakniti od sociale, zato govorimo 
o želji po približevanju univerzalnosti pravic.« Mi 

temu sledimo. In še – cenejši vrtci. »Pri vrtcih se 
zavzemamo za večjo prožnost delovnega časa. 
Problem sta tudi dostopnost in cena. Starši 
plačujejo od 22 do 70 % cene. V Nemčiji in 
drugod so vrtci precej cenejši. Pri nas je to 
pomemben strošek in bo treba iskati možnost za 
njegovo zmanjšanje ter večjo vključenost otrok 
predvsem od tretjega leta,« je komentirala 
ministrica Anja Kopač Mrak. Moram se opravičiti 
– upam, da me ne bodo vrgli iz stranke – ker 
sledimo ministrici, nekdanji seveda, Anji Kopač 
Mrak. Ne vem, zakaj je zdaj pobrisala nekam 
drugam.  
Sprašujete nas, kje vzeti denar. Lahko bi ga 
imeli dvakratnik tega finančnega učinka že na 
mizi. Jaz sem sicer univerzalni plačilni nalog že 
napisal – za 42 milijonov – za predsednike 
koalicijskih strank prejšnje koalicije, ki je lansko 
leto junija zaustavila prodajo Nove Ljubljanske 
banke – hvala bogu smo jo zdaj prodali – ampak 
izgubili smo najmanj 42 milijonov. Finančni 
učinek tega zakona je 21 milijonov. Zujf, še 
enkrat – nam se je trgalo srce, ko smo ga morali 
sprejemati, ker je bila država pred bankrotom. 
Kaj pa piše v Zujfu? Da ukrepi prenehajo, ko 
gospodarska rast preseže 2,5 % BDP v 
preteklem letu. Pa zdaj ste bili na vladi koliko let 
že? Šest let. Pa tega niste naredili. Naših 
predlogov pa ne sprejemate. Tudi ta je 
nekakšen »un-Zujf«, če smem to grdo besedo 
uporabiti. Ampak – je pač predlagatelj napačen. 
Res se moram opravičiti slovenskim družinam. 
Nikoli nisem rekel, nikjer v zakonu ne piše, pa 
ste se vsi obesili, ali večina, na to, da bo zdaj ta 
ukrep pomagal dvigniti rodnost. Pa dajte, no, 
dovolj časa sem na svetu in smo dovolj časa v 
parlamentu, da vemo, da takšen ukrep in kar 
čez noč ne pomaga k rodnosti. Ključno je to, kar 
je povedal kolega Zorčič. Sistem vrednot, jaz 
pravim stanje duha. Ali smo z današnjo retoriko 
uspeli izboljšati klimo, uspeli izboljšati stanje 
duha? Ali smo poudarjali družinske vrednote, ki 
so pri mladih, ko jih sprašujejo, kaj in kdo jim 
največ pomeni, pa pravijo, da družina jim največ 
pomeni? A smo mi danes uspeli skozi ti dve uri – 
ali kolikor govorimo – izboljšati to klimo? Naj to 
državljanke in državljani povedo.  
Jaz upam, da bo ministrstvo, pristojno za vrtce, 
če smem tako reči, že v naslednji normativni 
program dela Vlade za leto 2019 uspelo potisniti 
ta program o brezplačnih vrtcih, ki je v 
koalicijskem sporazumu.  
 Zaključujem s tem, kar sem se naučil 
od svetovno znanih sociologov: ljudje nismo 
enaki, ljudje nismo enakopravni, smo pa 
enakovredni. In tako je treba obravnavati po naši 
oceni, po našem mnenju tudi naše otroke. In za 
to nam gre.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Zaključujem splošno razpravo.  
 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom seje odločali v 
sredo, 19. 12. 2018, v okviru glasovanj.  
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 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 11. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O VINU.  

 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 Krivcev, zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja Žanu Mahniču.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovani podpredsednik. Spoštovana državna 
sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Zakon o vinu je še eden izmed 
zakonov, ki dokazujejo, kako birokratsko se v tej 
državi obnašamo in kako moramo vsako stvar 
predpisati, vsak postopek, vsak korak in 
nemalokrat s tem naredimo točno to, da se ljudje 
odločajo, da bodo opustili to ali ono dejavnost. V 
primeru zakona o vinu, ki se ga je spreminjalo 
leta 2013 in čigar spremembe so v veljavo 
stopile 1. januarja 2014, gre ravno za to. Takrat 
se ni spraševalo, kako narediti slovensko 
zakonodajo takšno, da bo za male vinogradnike 
čim privlačnejša, kako narediti slovensko 
zakonodajo takšno, da bo male vinogradnike 
spodbujala, da ne bodo opuščali svojih 
dejavnosti, da ne bodo sekali vinogradov, kako 
bo nova zakonodaja naredila ravno obratno, da 
se bo spodbujalo male vinogradnike k še večji 
pridelavi tega, kar že imajo, da se jim ne bo 
dajalo okoli vratu še dodatnih birokratskih ovir in 
jim nalagalo novih in novih stroškov pri pridelavi 
vina, ampak kako bomo, recimo, polovili tiste, ki 
zakonodajo izigravajo, ki kršijo pravila in tako 
naprej. No, takrat je prišla sprememba, da se 
prepove točenje neustekleničenega vina, 
predvsem s spremembo prvega in drugega 
odstavka. Po tem zakonu je prišla ta prepoved. 
Kar v Slovenski demokratski stranki predlagamo 
je to, da se prepove oziroma da se odpravi 
prepoved točenja neustekleničenega vina, prav 
tako pa predlagamo, da se znižajo kazni, ki so 
glede na zakon, ki je veljal pred spremembo leta 
2013 oziroma ki je stopil v veljavo leta 2014, 
previsoke, nesorazmerne. Zgodi se lahko, da je 
nekdo, ki krši zakon, tudi ob finančna sredstva, 
ki mu eventualno predstavljajo celoletni pridelek.  
 V aktualnem 44. členu piše v drugem 
odstavku sledeče: »Ne glede na določbe 
prejšnjega odstavka lahko vino, ki ni originalno 
polnjeno, dajejo v promet končnemu potrošniku 
le pridelovalci, ki so v skladu s tem zakonom 
registrirani kot pridelovalci grozdja in vina in 
ponujajo vino iz lastne pridelave grozdja in vina 

v svojem proizvodnem obratu, ki je vpisan v 
register, razen vrhunskih vin, ki imajo zaščiteno 
geografsko poreklo.  
 Mi predlagamo spremembo tega člena 
na način, da ne glede na določbe prejšnjega 
odstavka, lahko vino, ki ni originalno polnjeno, 
dajo v promet končnemu potrošniku pridelovalci, 
če so v skladu s tem zakonom registrirani kot 
pridelovalci grozdja in vina in če ponujajo 
deželno vino PGO, se pravi s priznano 
geografsko oznako, iz lastne pridelave grozdja 
in vina in v svojem proizvodnem obratu, 
vpisanem v register, in pa za to dejavnost 
registrirani gostinski obrati, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje glede prostorov, opreme in 
usposobljenosti, če na pridelovalnem območju 
ponujajo deželno vino PGO s tega območja. Kar 
mi želimo s tem zakonom narediti, je to, da 
želimo spodbuditi prodajo vin tudi pri malih 
vinogradnikih na način, da jih ne obremenjujemo 
z dodatnimi finančnimi stroški, ko je treba vino 
filtrirati, ko je treba dodajati v vino še dodatna 
čistila, ko je treba vino potem stekleničiti in tako 
naprej. V nadaljevanju vam bom povedal tudi na 
nekaterih primerih, da to, kar govorite, kako se je 
zajezila črna oziroma siva ekonomija v tem 
primeru, da to ne drži točno. Mi smo pač za to, 
da bi gostinski lokali, tako kot so prej, lahko točili 
tudi vino tistih malih vinogradnikov, ki so sedaj, 
kar se tiče finančnih izdatkov, v podrejenem 
položaju.  
 Tako da vabimo k razpravi in 
verjamem, da se bo pokazalo, da je v Sloveniji, 
ko govorimo o butični destinaciji s petimi 
zvezdicami, malo vinogradništvo še kako 
pomembno. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavnici Vlade mag. Tanji Strniša, 
državni sekretarki na Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo ni prehrano. 
 Izvolite. 
 
MAG. TANJA STRNIŠA: Spoštovani 

podpredsednik, spoštovani poslanke in poslanci!  
 Skupina poslank in poslancev, s 
prvopodpisanim Danijelom krivcem je predložila 
Državnemu zboru v sprejetje Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu.  
 Predlagatelj predloga zakona predlaga 
spremembo 44. člena Zakona o vinu, ki določa 
obliko, v kateri se lahko daje vino v promet 
končnemu potrošniku, in sicer veljavni zakon 
določa, da se lahko daje vino v promet 
končnemu potrošniku le originalno polnjeno. 
Hkrati pa dopušča izjemo, da lahko neoriginalno 
polnjeno vino dajo v promet končnemu 
potrošniku pridelovalci vina, ki ponujajo vino iz 
lastne pridelave, končnemu potrošniku v svojem 
proizvodnemu obratu. 
 Predlagatelj predlaga spremembo na 
način, da se izjema za dajanje v promet 
neoriginalno polnjenega vina razširi tudi na 
gostinske obrate, ki na pridelovalnem območju 
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ponuja deželno vino s tega območja. Hkrati pa 
predlaga omejitev obstoječe izjeme za 
pridelovalce vina, ki bi lahko v svojem 
proizvodnem obratu končnemu potrošniku nudili 
le deželno neoriginalno polnjeno vino. 
Predlagatelj predlaga tudi spremembo 56. in 57. 
člena zakona, ki določata globe za hujše in 
druge prekrške, s tem da za nekatere primere 
predlaga znižanje predpisanih glob. 
 Vlada ugotavlja, da so bili navedeni 
členi Zakona o vinu predmet sprememb zakona 
v letu 2013, ko je Vlada pripravila Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vinu na pobudo pridelovalcev vina z osnovnim 
ciljem omejevanja nelojalne konkurence 
registrirani predelavi vina. Za dosego tega cilja 
je bilo omejeno točenje neoriginalno polnjenega 
vina v gostinskih obratih, poenostavljen je bil 
postopek kaznovanja in zvišale so se kazni za 
prekrške. 
 Predlagane spremembe je v letu 2013 
pripravila delovna skupina, sestavljena iz 
predstavnikov vinarjev, organizacij, ki združujejo 
16 velikih vinskih kleti, 78 družinskih 
vinogradniških kmetij ter združenje društev 
vinogradnikov in vinarjev in predstavnikov tudi 
vinske inšpekcije. 
 Ključna razprava v Državnem zboru že 
ob takratnem sprejemanju zakona se je 
nanašala poleg na globe, ki so bile z 
amandmajem odbora znižane na polovico od 
predloga Vlade, predlog Vlade pa je sledil 
predlogu vinarjev, še na drugo področje, to pa 
se je osredotočalo na prepoved prodaje 
neustekleničenega vina. Že takrat je bilo 
poudarjeno, da se vino, ki se toči iz ustrezno 
označenih posod, primernih za živila in zaprtih 
na način, da po odpiranju ni mogoče ponovno 
zapiranje, ne da bi bilo to opazno, šteje za 
originalno polnjenje in se lahko tudi po sprejetju 
novele toči naprej v gostinskih obratih. Že v 
skladu z osnovnim zakonom iz leta 2006 pa so 
neoriginalno polnjeno vino lahko točili le 
gostinski obrati na vinorodnih območjih, ne pa 
recimo v osrednji Sloveniji ali na Gorenjskem. 
Da omejitev ne velja za točenje mošta in da 
določba ne posega v točenje neoriginalno 
polnjenega vina v kleteh pridelovalcev, kot smo 
že povedali. 
 Vlada zato ugotavlja, da želi 
predlagatelj s tem predlogom zakona na 
področju oblike, v kakšni obliki se lahko vino 
daje v promet, in na področju glob vzpostaviti 
stanje pred uveljavitvijo zakona iz leta 2013 in 
pri globah predlaga celo nekatere globe, ki so 
nižje, kot so v osnovnem zakonu iz leta 2006. S 
tem predlog ne sledi osnovnim načelom zakona 
o vinu – zaščiti potrošnika in zaščiti 
pridelovalcev grozdja in vina. 
Hkrati želimo izpostaviti, da uveljavitev zakona 
pred petimi leti na terenu ni povzročila težav. 
Nasprotno. Ugotavljamo, da se je delež vin, ki 
niso primerna za promet zaradi napak ali 
bolezni, zmanjšal za 80 %, delež neidentičnih 
vin v prometu pa za 30 %. Te ugotovitve 

inšpekcijskih organov govorijo v prid veljavnemu 
zakonu. 
Iz navedenih razlogov vlada nasprotuje 
Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o vinu in meni, da ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Prva ima besedo Poslanska skupina 
Stranke Alenke Bratušek in zanjo poslanec 
Andrej Šušmelj. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠUŠMELJ (PS SAB): 

Predsedujoči, hvala za besedo! Spoštovani 
kolegice in kolegi! 
 V čast mi je, da razpravljam o predlogu 
zakona o vinu, ker prihajam iz mogoče 
najboljšega vinorodnega okoliša, z največjo 
vinsko kletjo v Sloveniji. Zgodba o vinu, 
spomnimo se, je zgodba o uspehu in velikem 
potencialu Slovenije. Kakovost slovenskih vin se 
dviguje in dosega vse več priznanj na 
mednarodnih tekmovanjih. Imamo dva, do celo 
tri vinarje na lestvici stotih najboljših vinarjev na 
svetu. Od kod ta uspeh? Mogoče tudi zaradi 
Zakona o vinu. 
 Zakon o vinu je leta 2013 doživel 
določene spremembe, ki so predmet današnje 
debate. Glavni cilj teh sprememb je bil zagotoviti 
in prenesti učinkovitejši nadzor nad stanjem v 
vinarstvu in omejiti nelojalno konkurenco 
registrirani pridelavi vina. Ukrepi za dosego tega 
cilja so se med drugim osredotočili na omejitev 
točenja neoriginalno polnjenega vina v 
gostinskih obratih, poenostavljen postopek 
kaznovanja in zvišanje kazni za prekrške. 
Bistveno pri vsem skupaj je opozoriti na to, kdo 
je predloge teh zakonskih sprememb pripravil. 
To ni bil nek, denarja lakomen, državni aparat, ki 
bi kazni višal zato, da bi napolnil svoje žepe ali 
državni proračun. Tudi ne birokrati, ki se jim o 
stanju na terenu ne bi sanjalo in bi pisali zakone, 
ki nimajo stika z realnostjo. Pripravila jih je 
delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki 
vinarjev, organizacije, ki združujejo vinske kleti, 
vinogradniške kmetije in Združenje društev 
vinogradnikov in vinarjev in predstavniki 
Vinarske inšpekcije. Torej sami ljudje s terena. 
Če bi kdo še lahko trdil, da je vinarske 
inšpektorje vodil kak sporen interes, si je zelo 
težko predstavljati, da bi predstavniki vinarjev 
pljuvali v lastno skledo in pomagali oblikovati 
rešitve, ki zanje ne bi bile dobre. 
Poslanska skupina SDS je novelo Zakona o vinu 
vložila že v prejšnjem sklicu vlade in že takrat je 
bilo ugotovljeno, da ponovnim spremembam 
nasprotujeta tako kmetijsko ministrstvo kot 
vinogradniki. Ti so tako že ob prejšnji obravnavi 
novele poudarili, da jih je strah, da bi vnovično 
dovoljenje točenja neustekleničenega vina 
prineslo ravno tisto, kar je zakon do določene 
mere omejil – večjo nelojalno konkurenco, s 
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katero so se borili pred tem in s katero se do 
določene mere borijo še danes. Pri tem ne 
smemo pozabiti niti na to, da je bila prav 
zajezitev nelojalne konkurence, konec koncev 
vodilo in temeljni vzrok za spremembo tega 
zakona. Vračati se k prejšnjemu stanju bi bilo, 
milo rečeno, nespametno in nepremišljeno. 
 Dotakniti se moramo tudi nižanja kazni, 
ki da so previsoke in nesorazmerne s prekrški, ki 
so navedeni v členih zakona. Predlagatelj pravi, 
da tako visoke kazni nimajo odvračilnega 
namena, ampak zgolj pretirano strašilnega. 
Pravzaprav ni povsem jasno, v čem je potem 
razlika oziroma kaj želi predlagatelj s takim 
argumentom sporočiti. Če nekoga nekaj 
pretirano prestraši, pa ga ne odvrne, bi bilo treba 
kazni kvečjemu še bolj zvišati, ne pa znižati. Po 
drugi strani pa je med nasprotniki zakona 
večkrat slišati, da so kazni neživljenjsko visoke, 
a se ob tem pozablja, da ima potencialni storilec 
vedno izbiro, da nekega prekrška ne stori. Vsi 
vemo, da nizke kazni še nikoli niso delovale 
pretirano odvračilno. In prav to je sestavljavce 
vodilo leta 2013. Zanimivo je pa tudi, da se je 
predlagatelj osredotočil predvsem na nižanje 
kazni velikim in srednjim pridelovalcem, čeprav 
naj bi se v prvi vrsti boril za malega pridelovalca. 
Samo en primer. Najvišja kazen za velikega 
pridelovalca, ki grozdje, mošt, vino ali druge 
proizvode prideluje kot fizična oseba, se je s 15 
tisoč 700 evrov znižala na tisoč 300 evrov, 
srednjemu pridelovalcu se je za enak prekršek z 
11 tisoč 250 znižala na tisoč 700 evrov, pri 
manjšem pridelovalcu pa je najvišja možna 
kazen za enak prekršek ostala nespremenjena, 
in sicer 6 tisoč 500 evrov. Ima to sploh kak 
smisel? Glede na to, da so bile kazni oblikovane 
sorazmerno glede na velikost pridelovalca in 
obseg ter težo prekrška, bi bilo pričakovati, da 
bo podobna sorazmernost pri predlaganih 
omilitvah kazni vodila tudi predlagatelja, a se to 
ni zgodilo. Ravno v začetku tega meseca me je 
v poslanski pisarni obiskal vinar iz mojih krajev 
in v slikovitem in sočnem jeziku mi je pojasnil, do 
česa bi pripeljale predlagane spremembe. Dejal 
je tudi, da se še predobro spomni časov, ko se 
je uradno prodajalo eno vino, v resnici je šlo za 
drugo vino, pri čemer trta, iz katerega je nastalo, 
niti ni zrasla na slovenski zemlji, temveč so vino 
pripeljali iz Hrvaške.  
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek se strinjamo z Vlado in menimo, da bi s 
predlaganimi spremembami bile zmanjšane tako 
zaščita potrošnikov kot zaščita pridelovalcev. 
Obe skupini bi bili oškodovani. Poleg tega bi 
predlagane spremembe vodile v zniževanje 
kakovosti slovenskih vin, ki tako na domačem 
kot na mednarodnem trgu odlično napredujejo in 
uživajo vse večji sloves.  
 Sklenem torej lahko, da ne bomo 
podprli sklepa, da je predlog zakona primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

spoštovani podpredsednik. Spoštovana državna 
sekretarka s sodelavko, spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 V prejšnjem mandatu smo poslanci 
Poslanske skupine Desus že zavrnili podoben 
poskus spreminjanja veljavnega Zakona o vinu, 
ki je prav tako kot predlog, ki je danes pred 
nami, želel uvesti določbo, da se ponovno dovoli 
točenje neustekleničenega vina v gostinskih 
lokalih in da se znižajo kazni za prekrške. V naši 
poslanski skupini smo tudi v tem mandatu 
mnenja, da bi se s sprejetjem te novele znova 
povečala nelojalna konkurenca med vinarji, ki so 
jo želeli odpraviti prav s sprejetjem veljavnega 
zakona leta 2013. Te omejitve so takrat 
zahtevali vinogradniki, saj je nelojalna 
konkurenca in točenje cenenih ponaredkov 
zbijalo ugled stroke in cene kvalitetnega vina. 
Vinarji so takrat predlagali tudi povišanje glob na 
sedanjo raven.  
 Predlog zakona je prinesel kar nekaj 
pozitivnih učinkov. Po sprejetju veljavnega 
zakona se je namreč močno povečal vpis v 
register vinarjev in vinogradnikov, kar dokazuje, 
da je zakon resnično doprinesel k zmanjšanju 
nelojalne konkurence. Pristojne inšpekcije so 
ugotovile, da so kazni, povišane leta 2013, imele 
izrazito odvračalen učinek, saj se je število 
ugotovljenih kršitev v zadnjih štirih letih drastično 
zmanjšalo. Lani se je spremenil tudi pravilnik o 
označevanju in embalaži vina, ki med drugim 
dovoljuje polnjenje kakovostnega vina z 
zaščitenim geografskim poreklom v stekleno in 
vso ostalo embalažo, primerno za hranjenje živil. 
Na ta način se strošek polnjenja vina še zniža, 
saj se poleg deželnega vina lahko v cenejšo 
plastično embalažo polni tudi kakovostno vino. 
Obenem so turističnim kmetijam, ki se poleg 
turizma ukvarjajo tudi s pridelavo vina, omogoča, 
da lahko točijo neoriginalno polnjeno vino, kajti 
turistične kmetije se smatrajo kot proizvodni 
obrat in ne kot gostinski. 
 V Poslanski skupini Desus menimo, da 
si slovenska vina, ki so izjemno kakovostna, 
zaslužijo primerno embalažo, ki to kakovost 
ohrani, obenem pa ima tudi kupec drugačen 
odnos do vina, ki je v kakovostni embalaži. 
Hkrati se potrošnika zaščiti pred zavajanjem ter 
se mu zagotovi, da dobi tisto kakovost, za katero 
tudi plača, in ne ponaredek, ki je po vsej 
možnosti obdelan s kakšno umetno aromo. Prav 
tako ocenjujemo, da takšni predlogi, ki bi 
ponovno omogočili točenje cenenih ponaredkov, 
niso primerni za sprejetje.  
 Poslanci Poslanske skupine Desus 
torej ne bomo podprli predloga novele Zakona o 
vinu, ker menimo, da predlagane spremembe ne 
sledijo osnovnima načeloma veljavnega zakona, 
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ki sta zaščita potrošnika in zaščita pridelovalca 
grozdja in vina. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Jani Ivanuša bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Nič bati, ne bomo nič 

odpirali, tako da … Lep pozdrav še enkrat, 
gospa državna sekretarka, gospod predsednik, 
vsi prisotni. 
 Danes imamo pred sabo Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vinu. Kot veste, je že gospod Mahnič povedal, 
da je bil zakon sprejet leta 2013, uzakonjen pa 
je bil potem januarja 2014 in je še danes v 
veljavi. 
 Obstoječa zakonodaja pravi, da kdor 
ima 0,05 hektarja površin za pridelavo grozdja in 
vina, to je 5 arov in več, mora biti vpisan v 
register pridelovalcev grozdja in vina. To urejajo 
naše upravne enote.  
Tu sta dva problema. Zakon določa prepoved 
neustekleničenega vina ali po domače rinfuzo. 
Glede visokih kazni bi še omenil, to so bile kazni 
za prekrške, ki segajo od 75 do 28 tisoč evrov. 
Res pa je, da moramo tudi tu pravne osebe 
omeniti, da so tudi one zajete, da ne bo 
nesporazuma. Tu imam en primerek, za kaj 
ravno pri tem stekleničenju. Rad bi poudaril – 
sama pridelava grozdja oziroma vina je v bistvu 
tu zajeto v te literce. Ampak mi hočemo te male 
vinogradnike, ki imajo do tisoč trsov ali manj in 
pridelujejo grozdje, če ugotovimo cenovno tržno 
ceno, ta steklenica, ta zamašek in še vse ostalo, 
kar spada zraven, enostavno pride predrago in 
so v podrejenem položaju v primerjavi s tistimi 
velikimi vinogradniki, ki imajo recimo 40 tisoč 
litrov polnitve, proti enemu, ki ima 800, 600 ali 
tisoč litrov polnitve. In ravno tu je ta problem, da 
bi ti mali vinogradniki ostali, če ne, jih bomo 
enostavno izbrisali iz naših vinorodnih okolišev. 
 Predlagani zakon ne posega v temeljno 
načelo Zakona o vinu in je bolj življenjski. 
Omogoča majhnim pridelovalcem grozdja in 
vina, da prodajo svojo neustekleničeno vino brez 
dodatnih stroškov. Jaz omenjam ta strošek.  
 Moram poudariti, da je sedanji zakon 
nenormalen, ni življenjski, pušča dvom o nekem 
normalnem poslovnem okolju. Govorim o malih 
vinogradnikih, o tistih, ki imajo vinograde do 
tisoč trsov. Stroški so višji, že danes imajo eni 
probleme s pridelkom. Nimajo kam, vsako leto 
se čaka, kako bo, ali sploh bodo pridelki, če že 
bodo, ali jih bodo lahko prodali. Že danes se 
dogaja, da je kakšen vinograd enostavno 
izbrisan. Ga ni. In kaj se dogaja? Eden tam, 
drugi tam, tretji tam in – kaj bomo imeli? Naši 
vinorodni kraji se bodo enostavno začeli 
zaraščati. In kaj bo iz tega nastalo? Zaraščena 
zemlja, nič vredna. In prišli bodo tujci. Kupci 
bodo odkupovali to zemljo. Kaj se bo zgodilo? 
Prišli bomo 20 let nazaj, na tisto, da smo nekoč 

bili janičarji na svoji zemlji. In to se vrača. Naj 
spomnim, smo že imeli na prejšnji seji 
Državnega zbora dvig katastrskega dohodka. To 
je že zopet en žebelj malim pridelovalcem, 
kmetom, ki bo prišel do izraza leta 2020.  
Tudi na Odboru za kmetijstvo smo imeli pobudo 
teh velikih pridelovalcev, vinogradnikov, ki jih 
nekdo danes tu omenja. To so interesne 
skupine. Tisti mali pridelovalci niso imeli besede 
leta 2013 pri tem zakonu, ki je danes v veljavi. 
Tam smo imeli celo pobudo, da bi še te male 
vinogradnike – da bi uveljavili dopolnilno 
dejavnost. To je neverjetno. To je pa še drugi 
žebelj, ki bi ga ti mali pridelovalci dobili v hrbet. 
Ampak, hvala bogu, je ostalo samo pri pobudi. 
Razprava je bila, hvala bogu, brez epiloga. 
Ampak jaz se bojim, da bodo te interesne 
skupine pridelovalcev, ki jih vi omenjate, še 
prišle do izraza.  
Tu se ne strinjam z gospodom iz SAB, ki je 
rekel, da oni imajo najboljša vina in da imajo 
največjo klet. Mislim, da je ormoška klet, iz kraja, 
od koder jaz prihajam, še večja in še 
kvalitetnejša. Pač, vsak bo svoje zagovarjal.  
V Slovenski nacionalni stranki bomo vsekakor 
predlog zakona podprli. Malo apeliram na vse 
tiste male pridelovalce – imejte jih v mislih, ko 
boste stiskali tipke. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Franc Breznik bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Spoštovani 

gospod podpredsednik, spoštovana državna 
sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Zakaj novela Zakona o vinu? Ali zaradi 
tega da opozicija vlaga nek zakon ali pa je to 
prišlo iz nekih potreb, iz nekih statističnih 
podatkov in iz analiz, kam ta panoga v bistvu 
vodi. Podatki, ki jih bom navajal, so podatki 
Kmetijskega inštituta Slovenije, ki je, lahko 
rečemo, temeljna ustanova in ki ugotavlja, da je 
ekonomska pridelava vina možna samo nad 5 
hektarov zemlje. Glede na velikostno strukturo 
imajo izvozni potencial okoliši: Brda, slovenska 
Istra, Vipavska dolina, Štajerska Slovenija, Kras, 
Bizeljsko ter ostali okoliši. 
 Nekaj statističnih podatkov, samo da 
vam dam nekako v oporo. Leta 1991 je imela 
Slovenija približno 26 tisoč hektarov vinogradov. 
V tem trenutku ocenjujejo, da je približno 16 
tisoč prijavljenih, s samih letalskih posnetkov pa 
je vidnih približno 20 do 21 tisoč hektarov 
vinogradov. To so nekako ocene. Dejansko pa 
je ugotovljeno, da je v polni rodnosti, torej v tisti 
največji kvaliteti, v Sloveniji še samo 13 tisoč 
hektarov vinogradov. To je ta žalostna statistika. 
Tukaj se navezujem na kolega, ki je bil pred 
mano. Slovenija se zarašča, mladi pridelovalci, 
lahko rečemo, obupajo, opuščajo in s tem se 
popolnoma spreminja krajina. Sam prihajam in 
bom tudi sam potrdil, da imamo najboljše vino v 
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Slovenskih goricah, kjer že samo ime pove – 
mogoče malo heca, malo resnice.  
Po drugi strani pa, glejte, naslednja 
katastrofalna statistika. Slovenija uvozi 14 
milijonov litrov vina, izvozi približno 7 milijonov. 
Uvozimo klump od klumpa, bi rekli v Slovenskih 
goricah. Najnižje kakovostno vino uvažamo. 
Najnižje kakovostno vino uvažamo. Trudimo se, 
da ga izvozimo, izvoz se na srečo nekaj malega 
povečuje, povečuje pa se izredno tudi uvoz. Na 
račun koga? Na račun številnih malih 
vinogradnikov, ki propadajo, ki imajo izredno 
malo sredstev za promocijo teh vin, za 
ustekleničenje in tudi za tako imenovano, mi 
pravimo temu vinarsko tehniko, za njihove stroje 
in vse ostalo. To so tisti bistveni argumenti. 
Bistveni argumenti so, da pravite, da so zakoni 
kvalitetni, da vse nadzorujemo, vse imamo 
zbirokratizirano, po drugi strani pa manjših 
vinogradnikov skoraj ni več. Vsak dan propade 
en vinograd ali pa še več. Samo propada, 
pokrajina se zarašča in statistika nam o tem 
govori. Kaj zdaj mi spreminjamo? 
Neustekleničeno vino, govorimo samo o tako 
imenovanem deželnem vinu. Zakon, o katerem 
je tudi kolega Mahnič danes razlagal, da je bil 
27. decembra 2011 objavljen Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vinu. 
Zakon med drugim določa prepoved točenja 
neustekleničenga vina v gostinskih lokalih, ki 
predstavlja največji delež prometa z vinom, 
skladno s pravilnikom o označevanju in 
embalaži vina se originalno polnjeno vino lahko 
glede na posamezno kategorijo ponudi 
potrošniku v naslednjih posodah … In potem je 
nekako naštel tisto največjo, torej tisto, ko gre za 
kakovostno, gre za tako imenovano deželno 
vino, to je tisto, lahko rečemo, nižje kakovosti. 
Samo še glede kakovosti vin, da naštejem še 
eno statistiko. V Sloveniji je približno 9 % 
vrhunskih vin, 54 % je približno kakovostnih vin 
in 37 % je teh deželnih vin.   
 Slovenska demokratska stranka bo 
zadevo podprla. Predstavljam stališče, bom pa 
kasneje v razpravi predstavil še druge podatke. 
Torej, spoštovani kolegi, tukaj vas ne obvezuje 
ničesar. Danes smo govorili o številnih zakonih, 
govorili ste, da ne veste, od kod boste vzeli 20 
milijonov pa 10 milijonov pa 5 milijonov. 
Poglejte, tukaj gre samo za pomoč tistim 
manjšim vinogradnikom, da bodo prodali to vino. 
Seveda imamo za tisto kvaliteto, ocenjevanje, 
goljufanje na voljo še vedno kmetijsko 
inšpekcijo. Mi jih ne ukinjamo s tem zakonom, 
dajemo pa vsaj neko malo podporo tem 
vinogradnikom. To je, lahko rečemo, cela 
zadeva, cela umetnost tega zakona. 
Zmanjšujemo nekatere popolnoma drastične 
kazni v drugi točki. Tudi bom potem v tem 
daljšem delu nekoliko obrazložil to zadevo.  
 V Slovenski demokratski stranki, če 
smo predlagatelji, bomo ta zakon podprli. 
Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanka Nina Maurovič bo predstavila 
stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.  
 Izvoli.  
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči.  
 Prvič sem menila, da je lapsus, ampak 
se ponavlja. Midva se ne tikava, mogoče na 
kakšnem hodniku, v tej dvorani ne, reče se 
izvolite in ne izvoli. Hvala. 
 Spoštovane poslanke in poslanci! 
Predstavljajte si, da ste zaposleni v podjetju. 
Podjetje je pred časom s pomočjo strokovnjakov 
in v sodelovanju z vsemi zaposlenimi izvedlo 
reorganizacijo. Reorganizacija omogoči boljše 
pogoje dela za zaposlene in poskrbi tudi za 
boljše izkušnjo uporabnikov in naročnikov. 
Manjši del zaposlenih z reorganizacijo ni 
zadovoljen, zato pripravi predlog za spremembo 
reorganizacije. Ta pa v resnici ne prinaša 
nobene nove rešitve, pač pa le predlaga vrnitev 
v staro stanje. Ne gre niti za premalo premišljen 
ali premalo kvaliteten predlog, gre le za vrnitev 
na staro stanje. Verjetno se nam na tej točki 
vsem zdi popolnoma logično da gre za 
nesmiseln predlog, ki ne bo sprejet, ampak v 
Državnem zboru je v imenu demokracije očitno 
mogoče tudi nesmiselno. Tudi serijsko vlaganje 
enih in istih predlogov sprememb zakonov, ki ne 
spreminjajo ničesar, pač pa le predlagajo vrnitev 
na staro stanje. Pred nami je namreč Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vinu, ki ga je predlagatelj z enako vsebino 
predlagal že aprila 2016 in je bil že takrat 
zavrnjen. Ne le, da so mu nasprotovali poslanci 
in Vlada, nasprotovali so mu tudi vinogradniki in 
vinarji. S 1. januarjem 2014 je namreč v veljavo 
stopila novela Zakona o vinu, ki je imela za svoj 
osnovni cilj zmanjševanje sivega trga in odpravo 
nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina. 
Težnja je bila, da se zaščitita tako potrošnik kot 
tudi pridelovalec grozdja in vina. Predlagane 
spremembe je pripravila delovna skupina, ki je 
bila sestavljena iz predstavnikov vinarjev in 
predstavnikov vinarske inšpekcije. Med drugim 
je novelirani zakon določal tudi prepoved točenja 
neustekleničenega vina v gostinskih lokalih, 
vendar pa se vino še vedno prodaja kot odprto 
vino, a mora biti v ustrezno zaprti embalaži in 
opremljeno z ustrezno oznako. Pri tem se za 
ustrezno embalažo šteje vsaka posoda, ki je 
ustrezna za hrambo živil. Glede na vrsto 
kvalitete vina so to lahko steklene posode z 
volumnom do 10 litrov, pa vse do posod iz 
nerjavečega jekla volumna do vključno 60 litrov. 
Etikete pa morajo vključevati podatke o 
kakovosti, poreklu in pridelovalcu. Pridelovalci 
sami lahko v svojem proizvodnem obratu še 
vedno ponujajo neoriginalno polnjeno vino. Za 
kršitelje pa so se globe občutno zvišale. 
Vinarska inšpekcija, ki izvaja nadzor nad 
upoštevanjem določb veljavne zakonodaje 
ugotavlja, da je kršitev vsako leto manj. V letu 
2017 so, denimo, ugotovili le 15 kršitev.  
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 Uveljavitev novele ni povzročala težav 
in promet z neoriginalno polnjenim vinom se je v 
gostinskih obratih drastično zmanjšal. Delež vin, 
ki niso primerna za promet se je zmanjšal kar za 
80 %. Delež neidentičnih vin v prometu pa za 30 
%. Izjemno spodbudni rezultati torej! Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vinu, ki je danes pred nami, predlaga 
spremembo 44. člena Zakona o vinu, ki določa 
obliko, v kateri se lahko daje vino v promet 
končnemu potrošniku. Med drugim predlaga, da 
se ponovno dovoli točenje neustekleničenega 
vina in da se kazni za prekrške znižajo.  
 Ker sta osnovni načeli obstoječega 
zakona o vinu predvsem zaščita potrošnika in 
zaščita pridelovalca grozdja in vina, ponovno 
vloženega Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vinu v Poslanski skupini 
Liste Marjana Šarca seveda ne bomo podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Jani Prednik bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov.  
 Izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani 

podpredsednik, državna sekretarka s sodelavci, 
poslanke, poslanci! 
 Bistvo predloga sprememb in 
dopolnitev veljavnega zakona o vinu je razširitev 
izjeme, ki dovoljuje prodajo neoriginalno 
polnjenega deželnega vina. Taka prodaja je po 
veljavnem zakonu dovoljena le pridelovalcem 
vina, ki lahko vino lastne proizvodnje na tak 
način prodajajo v svojih proizvodnih obratih. 
Predlagatelji želijo, da se ta izjema razširi, s tem 
pa bi znova omogočili prodajo neoriginalno 
polnjenega lokalno pridelanega vina tudi v 
gostinskih obratih. Poleg tega predlagatelji 
predlagajo še znižanje višine trenutno 
predpisanih glob za hujše kršitve veljavnega 
zakona. Slovenija je vinorodna država z visokim 
deležem samooskrbe ter lastne pridelave. Tudi 
paleta proizvodnje vin je široka. Omejitve, ki so 
bile uvedene z veljavnim zakonom so ciljale ne 
preprečevanje prevar, zlorab in nelojalne 
konkurence. Bistvo sedanje ureditve je 
zagotoviti uporabo za živila primerne embalaže, 
kadar se neoriginalno polnjeno vino prodaja v 
gostinskih obratih. Gostinci morajo tudi 
uporabljati posede, ki preprečujejo ponovno 
zapiranje po odpiranju. Na ta način se 
zagotavljata kakovost vin in varnost potrošnikov 
ter prepričujejo davčne zlorabe. Uveljavitev 
predloga bi tako predvsem povečala ponudbo 
nizkokakovostnega vina v gostinskih obratih in 
odprla možnosti za zlorabe, kot na primer 
mešanje različnih vin v skladiščih gostincev.  
 Drugi del predloga zakona je zahteva 
po zniževanju veljavnih kazni, ki so bile prav 
tako uvedene pred slabimi petimi leti. Socialni 
demokrati se strinjamo, da v Sloveniji pogosto 
prehitro posegamo po predpisovanju visokih 
kazni s tako imenovanim odvračalnim učinkom, 

a moramo, sledeč tudi mnenju Vlade, poudariti, 
da v tem primeru veljavnih kazni nikakor ne 
moremo uvrstiti med drakonske. Višina glob je 
namreč določena v razponu od najnižje do 
najvišje. Treba pa se je zavedati, da tudi kršitelji 
ne sodijo vedno v kategorijo malega vinarja po 
predstavah povprečnega človeka. Kadar kršitve 
omogočajo velike premoženjske koristi, morajo 
temu slediti tudi globe. V nasprotnem primeru se 
omogoča nadaljevanje prakse, znane tudi s 
kakšnega drugega področja, ko kršitelj plača 
globo, ki pa znaša le majhen odstotek 
pridobljene premoženjske koristi. To pa ne 
odvrača od kršitev, temveč spodbuja njihovo 
ponavljanje. Zato tudi menimo, da nižanje 
veljavnih glob ni primerno, razen če se izkaže, 
da so v posameznih primerih nesorazmerno 
visoke glede na težo prekrška.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo sicer prisluhnili argumentom 
predlagateljev, a menimo, da bistvene 
spremembe veljavnega zakona trenutno niso 
potrebne. Zato ob glasovanju ne bomo podprli 
predloga sklepa, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Gregor Židan bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Stranke modernega 
centra. 
 Izvolite. 
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Gospod 

predsedujoči, gospa državna sekretarka, 
kolegice in kolegi! 
 Zakon o vinu je bil sprejet leta 2006. 
Sedem let kasneje pa je bila sprejeta prva večja 
sprememba. Leta 2013 je bil glavni namen 
sprejetih sprememb poleg prenosa evropskih 
direktiv v slovenski pravni red, da bi omejili sivo 
ekonomijo. Takratne spremembe so pozdravili 
vsi pomembnejši akterji na tem področju. Kljub 
temu da je Gostinska zbornica leta 2013 vladni 
noveli nasprotovala, je sčasoma ugotovila, da ta 
bistveno ne vpliva na poslovanje in da ščiti 
potrošnika pred zavajanjem o poreklu in 
kakovosti vina. Danes imamo na poslanskih 
klopeh novelo Zakona o vinu, ki ga je v 
zakonodajno proceduro vložila SDS. S 
predlogom zakona želi predlagatelj dovoliti 
točenje neustekleničenega vina v gostinskih 
lokalih in s tem omogočiti majhnim 
vinogradnikom prodajo neustekleničenega vina 
brez potrebnih dodatnih stroškov ter zmanjšati 
kazni za prekrške.  
 Zopet govorimo o še enem predlogu 
zakona s strani SDS. Namreč v prejšnjem 
mandatu je SDS vložil identičen predlog zakona, 
ki pa ni dobil ustrezne podpore. V Poslanski 
skupini SMC stališča v tem času nismo 
spremenili. Prav tako naši argumenti ostajajo 
nespremenjeni. S tem ko govorimo o prodaji 
neustekleničenega vina v gostinskih lokalih, 
moramo nujno govoriti tudi o sivi ekonomiji. Že 
pri prejšnji noveli, vloženi s strani SDS, so vsi 
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pomembni akterji na področju vinarstva in 
vinogradništva opozarjali, da takšen predlog 
vodi k povečanju nelojalne konkurence med 
vinarji in širi možnost za razvoj sive vinske 
ekonomije. Takšen predlog po njihovem mnenju 
pomeni celo korak nazaj, saj bi to ohromilo 
prizadevanje za zvišanje kakovosti slovenskega 
vina. Opozorili so tudi, da predlog ne prinaša 
nobene kvalitetne rešitve. V SMC opozarjamo, 
da vzdrževanje sivega vinskega trga ne daje 
prav nobenega prispevka k nacionalni ekonomiji, 
saj pridelovalce ne sili h kakovosti, ker jim ni 
treba vlagati v blagovne znamke in s tem v 
ničemer ne prispevajo k uveljavitvi slovenskih 
vin na vinskem tržišču. Zavzemamo se za 
zaščito potrošnikov in za zaščito pridelovalcev 
grozdja in vina, zato še vedno vztrajamo pri 
prvotnih rešitvah, ki so bile sprejete leta 2013, 
saj se s povečanim nadzorom ščiti potrošnika 
pred zavajanjem o poreklu in kakovosti vina. 
Pridelovalci grozdja in vina pa se s tem ščitijo 
pred nelojalno konkurenco.  
 V Poslanski skupini SMC predlogu 
zakona nasprotujemo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Boštjan Koražija bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, najlepša hvala za besedo. Še 
enkrat lepo pozdravljeni. 
 Namen predlagane novele Zakona o 
vinu je odprava prepovedi točenja 
neustekleničenega vina v gostinskih lokalih in 
znižanje kazni za prekrške v zvezi s točenjem 
neustekleničenega vina. Predlagatelji 
pravzaprav želijo doseči odpravo tistih določb, ki 
so bile v zakonu vnesene leta 2013. 
Predlagatelji pravijo, da omenjena prepoved 
predstavlja višje stroške pri pripravi vina za trg 
za male vinogradnike, vendar pa so vsi 
vinogradniki, tako mali kot veliki, prejšnjo novelo 
podprli. Vinogradniki so celo dali pobudo za 
novelo, katere cilj je bil povečanje deleža prijave 
pridelka vina in omejevanje nelojalne 
konkurence registrirane pridelave vina. 
 Glavni načini pri sprejemanju te novele 
sta bili zaščita predelovalcev grozdja in zaščita 
potrošnikov. Novelo so podprle stanovske 
organizacije tako velikih kot malih pridelovalcev, 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Združenje družinskih vinogradnikov Vines, veliki 
vinogradniki in tudi netržni predelovalci grozdja. 
Prepovedi točenj neustekleničenega vina je 
nasprotovala edino Obrtno-podjetniška zbornica, 
ker naj bi šla ta prepoved na škodo gostincev, ki 
točijo neustekleničeno vino. Sedanja ureditev že 
dovoljuje prodajajo neustekleničenega vina 
registriranih pridelovalcev grozdja, ki ponujajo 
vino iz lastne pridelave v svojem proizvodnem 
obratu. Poleg tega gostinci lahko točijo vino iz 
šankomatov in inox posod. 

 V Poslanski skupini Levica menimo, da 
je obstoječa ureditev ustrezna in da predlagatelji 
niso predstavili nekih konkretnih podatkov, ki bi 
dokazovali da vinogradništvo v Sloveniji trpi 
zaradi prepovedi točenja neustekleničenega 
vina. Edini, ki bi po našem mnenju lahko 
profitirali od predlagane novele, so gostinci, ki bi 
jim odprava prepovedi omogočila različne 
mahinacije in žal tudi goljufije. Predvsem pa v 
predlagani noveli bode v oči predlagano 
zmanjšanje kazni za kršitelje, kjer pa gre zakon 
pravzaprav proti malim vinogradnikom. Zakon 
namreč kazni zmanjšuje predvsem za velike in 
srednje velike pridelovalce. Za te proizvajalce so 
kazni znižane zelo radikalno, medtem ko najvišje 
zagrožene kazni za male pridelovalce ostajajo 
enake. Najnižje zagrožene kazni pa se za male 
pridelovalce nižajo le v redkih primerih. 
Če grem na konkretne primere. Za hujše 
prekrške, torej po 56. členu Zakona o vinu, ki jih 
storijo veliki pridelovalci, ki pridelujejo grozdje, 
mošt, vino ali druge proizvode kot fizična oseba, 
je v noveli zakona predlagana kazen od tisoč 
100 do tisoč 300 evrov. Kazen za isti prekršek 
za srednje pridelovalce, ki pridelujejo grozdje, 
mošt, vino in tako naprej, je od 850 do tisoč 700 
evrov kazni. Kazen za male pridelovalce, ki 
pridelujejo grozdje, mošt, vino in druge 
proizvode kot fizična oseba, pa je od 650 do 6 
tisoč 500 evrov. Skratka, manjši kot je 
pridelovalec, višja je zagrožena kazen. In to je 
samo en primer anomalije. Ta bizaren zakon, 
lahko bi ga tako poimenovali, ki naj bi koristil 
malim pridelovalcem, v bistvu pa koristi 
predvsem velikim, ponazorimo z obsegom 
znižanja najvišjih zagroženih kazni. Za velike 
pridelovalce, ki pridelujejo vino kot fizične osebe, 
se najvišja zagrožena kazen za hujše prekrške 
niža s 15 tisoč 700 evri kazni na tisoč 300 evrov 
kazni oziroma za 14 tisoč 400 evrov. Za srednje 
pridelovalce se najvišja zagrožena kazen za te 
prekrške niža z 11 tisoč 250 evrov na tisoč 700 
evrov oziroma kazen se zniža za 9 tisoč 550 
evrov. Za male pridelovalce pa ostaja kazen na 
6 tisoč 500 evrih oziroma se nič ne znižuje.  
V Levici menimo, da predlagana novela ne 
izboljšuje položaja malih vinogradnikov. 
Predlagane spremembe višin kazni pa so sploh 
nesprejemljive, zato bomo glasovali proti 
predlogu zakona. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prišli smo do stališča zadnje poslanske 
skupine, Poslanske skupine Nove Slovenije – 
krščanski demokrati, ki ga bo predstavil 
poslanec Blaž Pavlin. 
 Izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Veljavni zakon o vinu določa, da se 
lahko daje vino v promet končnemu potrošniku 
le originalno polnjeno. Dopušča sicer izjemo, da 
lahko neoriginalno polnjeno vino dajejo v promet 
le pridelovalci vina, ki ponujajo vino iz lastne 
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pridelave v svojem proizvodnem obratu. 
Poslanci Nove Slovenije te zadnje spremembe 
leta 2013 nismo podprli. Spomnimo se, da so 
bila takrat stališča deležnikov glede predlaganih 
in kasneje uveljavljenih rešitev različna. Zato je 
današnji predlog dobrodošel, saj izjemo širi tudi 
na gostinske obrate, ki na pridelovalnem 
območju ponujajo deželno vino s tega območja. 
Predlagatelj predlaga tudi nižanje spodnjih mej 
predpisanih glob, ki so dejansko previsoke. 
V Novi Sloveniji smo prepričani, da je prepoved 
točenja neustekleničenega ali odprtega 
domačega vina siromaši turistično ponudbo v 
naših vinorodnih območjih in s tem odvrača 
goste. Kot je že leta 2013 opozorila Obrtno-
podjetniška zbornica Slovenije, je področje v 
primerljivih državah Evropske unije urejeno 
veliko bolj fleksibilno, prilagodljivo lokalnim 
pridelovalcem vina in gostincem prijazno. Kljub 
temu pa imajo urejen natančen nadzor. Če 
želimo v Sloveniji na podeželju ohraniti 
vinograde in tudi manjšim vinogradnikom 
omogočiti prodajo tistega, kar s svojimi rokami 
pridelajo, seveda ob izpolnjevanju ostalih 
zakonskih pogojev za pridelavo vina, potem je 
takšna sprememba zakona nujna. V nasprotnem 
primeru verjetno lahko v prihodnosti pričakujemo 
opuščanje obdelovanja takšnih vinogradov in 
njihovo zaraščanje. 
 Glede na navedeno v Poslanski skupini 
Nova Slovenija – krščanski demokrati menimo, 
da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. 
 Sledi splošna razprava poslank in 
poslancev o predlogu zakona. Najprej je za 
besedo zaprosil predlagatelj, poslanec Žan 
Mahnič. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. 
 Res je bilo zanimivo poslušati vsa ta 
stališča, kako se bo zdaj kar čez noč vse 
spremenilo, kako neke organizacije 
nasprotujejo. Kolega Šušmelj iz Stranke Alenke 
Bratušek je celo rekel, da je k njemu v poslansko 
pisarno prišel vinogradnik in mu rekel, da ta 
novela ni dobra.  
 Ampak ko pride v tvojo poslansko 
pisarno vinogradnik, konkretno za ta primer, je 
on pozabil povedati bistveni podatek, to je, 
koliko trt ima ta vinogradnik. Ali je prišel k njemu 
vinogradnik, ki ima 500 trt, ali tisoč trt, ali tisoč 
500 trt, ali je prišel njemu vinogradnik, ki jih ima 
25 tisoč, 30, 35 tisoč trt? To je bistvena razlika. 
Ker tisti, ki imajo recimo tam 500 do 2 tisoč trt, 
bodo v tem primeru na boljšem. Tisti, ki jih imajo 
pa 25, 30 ali več, pa ne bodo zaradi tega nič na 
slabšem, naš zakon daje samo možnost, da 
bodo tisti mali vinogradniki lahko pridelamo vino 
prodajali tudi v gostinskih lokalih. 

 Vzemimo primer. Imamo dva kolega. 
Eden ima vinograd, recimo s tisoč trtami, druga 
pa ima gostinski lokal, neko majhno gostilno tam 
nekje na podeželju. In on kolegu reče, da bi 
potreboval in če lahko od njega kupi, kaj jaz 
vem, 100 litrov deželnega vina, neko zvrst, na 
mesec. Po veljavnem zakonu, če želi ta 
vinogradnik njemu kot gostincu to vino prodati, 
mora najprej to vino ustrezno urediti, mora to 
vino filtrirati, mora v to vino dati vsa čistila, kaj 
jaz vem, betonit, želatino in tako naprej. Mora to 
vino potem flaširati, mora to vino z vsemi 
ustreznimi označbami opremiti in tako naprej. In 
strošek naraste. Ko se dogovorita za ceno, 
koliko bo cena za teh tisoč 200 litrov in ko bo dal 
skupaj še ves strošek, ki je bil potreben, da mu 
ga je lahko po veljavnem zakonu prodal, na 
koncu cena praktično ne pokrije vsega skupaj, 
kar je potrebno s pridelavo. 
 Kar se tiče tega, da se bo znižala 
kvaliteta, ni res. V Sloveniji imamo na področju 
vinogradništva trenutno standarde, kakršne 
imajo. Visoko so postavljeni. V Sloveniji imamo 
vrhunska vina. Ampak še zmeraj mi potem ni 
jasno, zakaj mi 13 milijonov vina uvozimo, 5 
milijonov ga pa izvozimo. Imamo vrhunska vina, 
ki se točijo povsod po svetu, v najpomembnejših 
inštitucijah po svetu, v najbolj znanih gostilnah 
po svetu, in ti vinogradniki ne bodo zaradi 
našega predlog zakona za nič prikrajšani. Bodo 
pa prišli na boljši položaj tisti mali vinogradniki, ki 
bodo pa mogoče prodali svoj izdelek, svoj 
produkt gostilni, ki pa ravno ne bi točila, kaj jaz 
vem, vina od vinarstva Kabaj Morel, zagotovo 
enega najboljših iz Goriških brd, vina recimo, ki 
je zorjeno v amforah in tako naprej, ker pač ima 
določeno ceno. In vsaka gostilna tega vina ne 
toči. Bi pa točila vino, ki bi ga kupila pri enem 
manjšem vinogradniku tam nekje v vinorodnem 
okolišu na Dolenjskem. Zakaj ne? Kako lahko 
nekdo, ki pridela tisoč 500 litrov vina ogrozi 
oziroma predstavlja nelojalno konkurenco 
tistemu, ki ga pridela in tudi proda 50, 60, 70 
tisoč litrov? Standardi ostajajo isti. Nekateri ste 
tukaj govorili, kot da bo vsak, ki ima na primer 
500 trt in pridela do tisoč litrov vina, kar lahko v 
vsakem gostinskem obratu v rinfuzi prodajal 
vino. Ne, ne bo, ker smo mi jasno napisali, da 
morajo biti registrirani kot pridelovalci grozdja in 
vina in da morajo tudi svoj proizvodni obrat imeti 
vpisan v register. Saj ne bo mogel vsak mali 
vinogradnik, ki se ljubiteljsko ukvarja s tem, 
prodajati vina gostinskim lokalom. 
 Glejte, približno 400 hektarjev 
vinogradov propada. Če povežemo to še z 
ostalo neuspešno kmetijsko politiko v zadnjih 
letih, se je, mislim da, za dve leti v prejšnjem 
mandatu vlade Mira Cerarja povišala starost 
gospodarja na slovenskih kmetijah. Mali 
vinogradniki svojo dejavnost opuščajo ravno in 
tudi predvsem zaradi takšnih birokratskih 
neumnosti, kot jih pripravljate. 
 Ja, ta zakon je bil pisan na kožo velikim 
vinogradnikom. Strinjamo se v Slovenski 
demokratski stranki, da je treba podpirati velike 
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vinogradnike, ker to so naš ponos, so naše 
vrhunske znamke. Kot sem prej omenil, če 
govorimo o butičnem turizmu petih zvezdic, 
zagotovo kulinarika znotraj tega predstavlja 
enega od temeljnih stebrov. Ampak ne gledati 
vse na ta način. Ker to, kar je recimo Palace 
hotel in znotraj njega vrhunsko vino slovenskih 
vinogradnikov butični turizem, je lahko za enega 
Angleža butični turizem petih zvezdic, da se v 
četrtek v Londonu usede na Ryanair, prileti v 
Ljubljano, na portalu Zidanice.si najame družba 
zidanico za štiri, pet dni, gre recimo na 
Dolenjsko in uživa ta butični turizem petih 
zvezdic, če ga tako pojmuje. In veste vi sami, 
zdaj lahko greste gledat na Nepremičnine, lahko 
greste gledat na Bolho, koliko zapuščenih 
objektov in v kakšnem stanju so vinogradi 
zraven teh objektov, se trenutno po slovenskih 
vseh treh vinorodnih deželah prodaja. Zaradi 
tega ker ni več interesa, ker ni več pri teh 
prodajah niti toliko, da bi dobil nazaj v primeru 
malih vinogradnikov, ne za vse delo, ki ga 
opravijo, ne za škropiva, ne za celoten proces, ki 
je potreben do ustekleničenja, kjer mora vino 
zdržati tudi do 40 stopinj in zaradi tega mora iti 
skozi določen proces, kar pa ni treba, če je vino 
v kleti. Potem imaš pa ti primer, ko prideš v eno 
gostilno, pa rečeš, da bi rad odprto hišno ali pa 
namizno vino, kakor prevedete house wine iz 
angleščine, pa reče: »Ja, ga boste dobili iz 
steklenice, ne smem ga direktno natočiti« – 
razen z izjemo turističnih kmetij, kot ste sami 
povedali. 
 Zdaj je bilo to treba urediti predvsem z 
uskladitvijo glede evropske zakonodaje, ampak 
mi ne bi bili mi, če ne bi v vsakem primeru, ko 
evropske direktive prenašamo v nacionalno 
zakonodajo, določenih stvari še malo bolj privili 
in še malo bolj zaostrili, kar se je že večkrat 
pokazalo. 
 Pravite, kako so se prenehale kršitve in 
tako naprej. Dajte mi povedati, ali zakon, ki je 
trenutno v veljavi, onemogoča gostincu, da kupi 
na primer 100 litrov vina, sto litrov steklenic z 
navojnimi zamaški, ker zakon govori o embalaži, 
ki je samo za enkratno uporabo, ampak če imaš 
ti steklenico, ki jo kupiš pri vinogradniku, ki ti 
vino sflašira, sto teh steklenic z navojnim 
zamaškom, imaš ti lahko stalno tistih sto 
steklenic in greš z rinfuzo naslednjič do 
vinogradnika, teh sto steklenic opereš, vino notri 
ponovno natočiš, navojni zamašek, zapečatnik, 
in to je to. Ali se to dogaja, gospa državna 
sekretarka, ali se ne dogaja? Seveda se dogaja. 
Ne se slepiti, da se je ne vem koliko spremenilo. 
Seveda se je spremenilo, na boljše se je 
spremenilo. Ampak če mi vrnemo zakon oziroma 
stanje nazaj, kot je bilo pred to spremembo, se 
ta standard zaradi tega ne bo znižal. Danes je v 
Sloveniji zelo zelo malo slabih vin. Vemo, 
kakšne zgodbe so se včasih delale glede vina. 
Edino, kar je slabo, je to, da je vino pri nas 
podcenjeno. Nekdo, ki obdeluje vinograd na 20, 
tudi 30 procentov naklona, in ga obdeluje ročno, 
so stroški oziroma vrednost litra je izračunana 

na 2 evra 70 do 3 evre. Prodaja ga pa za evro in 
50. In zdaj temu evru in pol prištejmo še vse 
stroške, ki pridejo v procesu, da to vino 
ustekleniči. Logično je, da ni več malim 
vinogradnikom v interesu obdelava vinogradov, 
obdelava zemlje – s tem ko imamo vinograde, 
se tudi skrbi za krajino – in da opuščajo to 
storitev. Še enkrat. Nihče od velikih ne bo na 
slabšem, če se ta novela sprejme. Nihče. Ker 
tisti, ki so danes uveljavljeni, tisti, ki se še 
uveljavljajo s svojo kakovostjo, tisti imajo – glede 
na to, kako slovenski turizem raste, kako raste 
predvsem gastronomija pri nas, tisti imajo svetlo 
prihodnost. Še vedno smo sicer daleč zadaj.  
 Lansko leto sem bil v Toskani pri enem 
vinogradniku, mislim da imam tam 17 tisoč trsov, 
ne spomnim se točno, katero belo vino je bilo, v 
glavnem mi je prodal butelko za 12 evrov. Rekel 
je, da Kitajcem jo prodaja za 35 do 45 evrov. Je 
rekel, da ko je bil na Kitajskem in je v eni 
vinoteki videl svojo buteljko, je bila pa tam cena 
te butelke 280 evrov, ker je važna embalaža, 
zgodba in tako naprej. Skratka, to isto butelko, ki 
sem jo jaz kupil za 12, 13 evrov, je na Kitajsko 
prodal za 280 evrov.  
 To so zgodbe, ki jih lahko tudi v 
Sloveniji gradimo. In to so zgodbe, ki jih noben 
vinogradnik s tisoč trtami ne bo ogrozil. Ker jih 
ne more in ker niti nima želje. Enostavno ni 
ekonomske računice. Če bomo pa s tem 
kogarkoli spodbudili, da bo obdeloval večje 
število trsov, da bo razvijal svojo dejavnost, 
potem smo pa tudi enega od ciljev oziroma od 
namenov dosegli.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Glede na to, da je prišlo do precejšnjih 
sprememb na listi prijavljenih, dovolite, da 
povem vrstni red preostanka prijavljenih. Najprej 
bo na vrsti Jožef Horvat, potem Bojan 
Podkrajšek, Franci Breznik, Anja Bah Žibert in 
kot zadnji Boris Doblekar. Seveda pa besedo 
lahko dobi tudi Vlada v okviru najavljenega časa.  
 Želi državna sekretarka besedo zdajle? 
Na koncu. Dobro.  
 Potem dajem najprej besedo poslancu 
Jožefu Horvatu. 
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospod 

podpredsednik, hvala lepa za besedo. 
Spoštovana državna sekretarka, kolegice in 
kolegi!  
 Mislim, da je ta zakon časovno zelo 
dobro načrtovan. Ne nazadnje verjetno tudi 
zaradi tega, ker je, hvala bogu, letošnja letina 
bila po kakovosti in po količini izjemno dobra. To 
je prvi del zgodbe. Ampak pridelek je treba 
prodati. Če tega ne prodaš, ti nič ne koristi dobra 
letina. Najbrž se vsi zavedamo, da je v politiki 
neka načelnost vrlina, vrednota. In mi ne 
moremo v Novi Sloveniji stališča kar spreminjati. 
Kot je povedal kolega Pavlin v stališču 
Poslanske skupine Nove Slovenije glede tega 
predloga zakona, ki so ga spisali kolegice in 
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kolegi v SDS, mi teh zadnjih sprememb leta 
2013 nismo podprli. In zdaj želi ta predlog 
zakona, ki je na mizi, na nek način rešitve 
vračati v enem delu, kot so bile nekoč. 
Predvsem pa mi razumemo, da gre ta rešitev – 
zato jo predvsem podpiramo – naproti predvsem 
manjšim vinogradnikom. Res je, kot je povedal 
predlagatelj, veliki vinogradniki ne bodo prizadeti 
zaradi te novele zakona. Ampak zdaj mi 
dovolite, da bom malo lokalpatriotski, in to je 
seveda nujno, ker imam velikokrat občutek, ker 
da se z Gregorčičeve, recimo, v Prekmurje ali pa 
na prekmurske vinograde ne vidi. Se enostavno 
ne vidi. Jaz sem se trudil ves prejšnji mandat, da 
bi v Lendavskih goricah organiziral neko okroglo 
mizo ali kakorkoli bi že temu rekli z naslovom 
Perspektive vinogradništva in vinarstva v 
Prekmurju oziroma ožje v Lendavskih goricah. 
Strokovnjaki pravijo, to vam najbrž nekaterim ne 
bo všeč, da kljub temu da je v Prekmurju največ 
vrhunskih vin na površino v Sloveniji, na to smo 
ponosni, pa se vinogradniške površine zelo hitro 
krčijo. To je dejansko osnovni motiv, ki me je 
spodbudil k razpravi. Res je, da se v zadnjem 
času – ker sem pač cele tedne v Ljubljani in se 
poredko vozim proti Lendavi, čeprav imam tam 
sina, ampak vedno znova vidim, da je kakšna 
površina v Lendavskih goricah prazna. Meni se 
trga srce, oprostite. Nekoč sem po tastu sam 
obdeloval vinograd, bil celo prekmurski prvak v 
zvrsti, ker se mi je posrečilo – nimam toliko 
enološkega znanja. Ampak strokovnjaki pravijo, 
da je zdaj trenutno v Prekmurju, se pravi Goričko 
in Lendavske gorice, približno 570 hektarjev 
vinogradov. Če se bo ta trend krčenja 
vinogradov nadaljeval, je zelo lahko izračunati, 
da bo leta 2030, torej čez dobrih 10 let, teh 
površin samo še – koliko? 150 hektarjev. Kaj bo 
pa ostalo? Odgovor je preprost. Džungla bo! 
Džungla. Zarasle se bodo te površine.  
Več kot katerakoli vlada so za ohranitev 
vinogradništva – govorim za Prekmurje –
naredila vinogradniška društva. Sam sem bil 
iniciator enega od teh, ki ima danes ima 200 
članov. Izjemno kvalitetna izobraževanja so 
opravili v zadnjih 25 letih. Izjemno kvalitetna 
ocenjevanja, društvena ocenjevanja vin in tako 
dalje in tako dalje. Vinogradniška društva so 
torej tista, , ki so s predavanji, društvenimi 
ocenjevanji dosegla izjemen napredek, kar se 
tiče kakovosti vin oziroma nasploh 
vinogradništva in vinarstva. Ampak tisti, ki bo 
tukaj sedel leta 2030 – mene ne bo tukaj – bo 
pač ugotovil, da je pravzaprav Zakon o vinu 
brezpredmeten zakon, ker v Sloveniji je itak že 
tako malo vinogradov. Recimo, zdaj imamo v 
Prekmurju tri velike vinogradnike, morda 
kakšnemu delam krivico, ampak tri. In to je vse. 
Ta trend je takšen, kot so ga strokovnjaki 
pokazali in se seveda tudi zgražajo. Zakaj pa je 
takšen trend? Pravijo vinogradniki, da zaradi 
zakonodaje. In na mene kažejo s prstom. Jaz 
tam zardevam pred njimi. Glejte, saj je 
normalno, če ti prodaš 10 tisoč litrov, da moraš 
to potem sflaširati, da imaš polnilno linijo in tako 

dalje. Ampak nekdo, kot je povedal predlagatelj, 
ki pa ima več ali manj hobi – vinograd za dušo, 
kot se reče, za lastne potrebe in še malo, pa še 
nekaj, recimo da nekaj 100 litrov pa proda – 
kako naj zdaj ta investira v polnilno linijo in tako 
dalje in tako dalje? Glejte, ne gre. To je brez 
zveze. Če imajo tako urejene vse evropske 
države, ki kaj dajo na vinogradništvo in 
vinarstvo, okej, potem sem jaz potolažen in 
potem smo tukaj v nekem skupnem trgu, smo 
enako konkurenčni in enako nekonkurenčni. 
Dajmo se vsi skupaj zamisliti nad tem, kaj se 
dogaja s slovenskim vinogradništvom. Enkrat bi 
vas rad povabil, če mi boste sledili, da bi si 
pogledali, kakšna je situacija trenutno v 
Lendavskih goricah. Tam je lokalna skupnost 
postavila razgledni stolp, ki upam, da ste ga že 
vsi obiskali. Se pa sprašujem, kaj bo potem leta 
2030, kaj se bo dalo videti s tega stolpa. 
Mogoče neke daljno hribovje, morda Pohorje ob 
jasnem vremenu, normalno, ampak pod stolpom 
bo pa več ali manj zaraščena površina, če bo 
takšen trend, kot strokovnjaki pravijo. In tukaj 
zdaj je skrajni čas, da potegnemo ročno zavoro 
in na nek način obdržimo te male vinogradnike 
pri življenju. Prosim, ne jih s takšnimi 
neživljenjskimi ukrepi dušiti!  
 Mi razumemo, da je to ukrep ene 
debirokratizacije, ta ukrep je življenjski in zato ga 
bomo mi seveda tudi podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Bojan 
Podkrajšek. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani 

podpredsednik, hvala za dano besedo. 
Spoštovana oba državna sekretarja s kolegico, 
cenjene kolegice in kolegi! 
 Nedavno nazaj, mogoče da začnem s 
tem, sem bil na enem izletu v Halozah, moram 
priznati, da na zelo urejeni turistični kmetiji, kjer 
je bilo tudi zelo kvalitetno in dobro vino. Ampak 
nočem zdaj o tem govoriti, hočem povedati 
naslednje. Ko smo bili popoldan na tej turistični 
kmetiji, ko smo gledali vse griče okrog te 
turistične kmetije, je bila večina teh zaraščenih. 
Najbližja zidanica, je gospodar povedal, se je 
prodajala več let. Je zapuščena. Na tisti zidanici 
je elektrika in voda in je bila menda v tem letu 
prodana za tisoč evrov. Takšnih negativnih 
zgodb je v naši slovenski pokrajini vedno več. 
Ker sem poslanec v drugem mandatu in ko sem 
poslušal predstavitve stališč poslanskih skupin, 
sem pretežno imel občutek, ker ste to 
predstavljali tisti, ki ste novi poslanci, kot da vam 
je nekdo to napisal iz prejšnjega sklica. Čeprav 
imate eni pomisleke pri mnogo zakonih ali pa pri 
večini predlogov zakonov, ki pridejo s te desne 
strani ali Nove Slovenije ali Slovenske 
demokratske stranke, da je takoj nasmeh na 
obrazih, pa da se komaj čaka, da se točka 
konča, jaz mislim, da to ni prav tako. Ker sem 
rekel, da sem bil že v prejšnjem sklicu, smo 
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nedavno dobili, ampak to v prejšnjem sklicu, 
koliko kmetij zapre vrata vsak dan. Jaz mislim, 
da okoli 1,5 kmetije preneha s kmetovanjem na 
dan v Republiki Sloveniji. Eden od kolegov je že 
prej povedal, kolikšna je starost tistih, ki še 
vztrajajo na kmetijah. Ko govorimo o takšnih, 
mogoče za ene nepomembnih, zakonih, vse 
spoštovanje, da pijemo v Sloveniji zelo 
kakovostna vina, ki jih imamo radi v Sloveniji, pa 
tudi mnogi državljani evropskih pa tudi svetovnih 
držav. To je prav gotovo pozitivno.  
 Seveda skrbi pa podatek, ko nalagamo 
težka bremena tistim, ki so manjši, mali 
vinogradniki, ki se trudijo, da bi obdelovali tisti 
del pokrajine, katere so lastniki ali so jo mogoče 
podedovali od svojih predhodnikov. Ko se tak 
vinograd opusti, ni niti interesa več tistega, ki 
ima veliko grozdja oziroma ga kupuje. Ta 
pokrajina se zarašča. Ko mi več ne bomo v 
Državnem zboru, jaz mislim, da ne bo 
strokovnjaka, ki bi našel rešitev za te vinograde, 
kmetije, polja pa tudi gozdove.  
 Veliko predlogov smo imeli v opoziciji v 
prejšnjem mandatu. Ko se je sprejemal zakon o 
gozdovih, je bila naša želja, da bi za nek del 
državnih gozdov skrbele lahko manjše kmetije, 
pa nismo bili uslišani. Nedavno sem bral poročilo 
nadzornega sveta. Pa jaz mislim, da ko to bereš, 
skrbi. Mnogo takšnih zakonov smo sprejemali v 
prejšnjem mandatu, ki jih bomo tudi v tem 
mandatu, ki jih želimo mi popravljati. Jaz sem 
celo prepričan, da bo nekatere zakone prinesla 
Vlada na to mizo. Ampak zakone, ki, še enkrat 
ponavljam, bremenijo ljudi, ki imajo male 
prihodke in ki se borijo, da bi preživeli iz meseca 
v mesec. S tem zakonom prav gotovo ne 
posegamo v velike vinarje. Še enkrat ponavljam, 
da sem ponosen na vse, tudi v okolici, iz katere 
prihajam, imamo izredno dobra vina. Moram pa 
tudi priznati, da je lepo in okusno spiti dobro 
vino, pogledati lepo obdelane vinograde, na 
drugi strani je pa žalostno, ko pogledamo 
zapuščene vinograde. In tisti vinogradi, ki so 
zapuščeni, mi lahko verjamete, da ni 
strokovnjaka v tej dvorani ali pa tudi zunaj, ki bo 
našel recept, da bomo nekoga našli v tisti 
strmini, da bo zopet nekoč začel obdelovati te 
vinograde.  
 Veliko je takšnih malih segmentov. 
Eden od manjših segmentov ali pa močnejši za 
male vinogradnike je pa tudi ta, ki ga danes 
obravnavamo. Jaz mislim, da je prav, da se 
prisluhne temu predlogu. Možnost je, da se še 
kaj dopolni, seveda v dobrobit vseh tistih, ki se 
trudijo na velikih strminah v Republiki Sloveniji, 
ki ohranjajo lepo krajino, da bi lažje preživeli iz 
meseca v mesec. Jaz nisem nikoli še slišal, ker 
sem prej začel v Halozah, pa bom tudi končal, 
da se je kdo zastrupil na kakšnem vinu, pa nikoli 
nisem slišal, da je v Halozah kdo obogatel od 
tistih vinogradov. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Franc Breznik.  
 Izvolite. 

FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala, 

gospod podpredsednik. 
 Jaz bom nadaljeval s tisto statistiko o 
kmetijstvu, ki jo poznam kot predsednik tega 
odbora. In sem zaskrbljen. V okviru nekih 
podatkov, ki jih je tudi kolega pred menoj 
poskušal v svoji razpravi poudariti, je imel prav. 
V Sloveniji dnevno propade približno 1,5 kmetije. 
Ponavljam, dnevno propade 1,5 kmetije. Starost 
slovenskega kmeta je več kot 57 let, spoštovani 
kolegice in kolegi. Zarašča se Slovenija. Mislim, 
da to sploh ne rabim kaj dosti razlagati. Tisti, ki 
pa govorite, da se vračamo v stare čase, si pa 
poglejte, predvsem tisti, ki ste člani odbora, si 
poglejte  poročilo o stanju v kmetijstvu za leto 
2017, ki ga je pripravila najbolj strokovna 
institucija v Sloveniji, to je Kmetijski inštitut 
Slovenije: 120 let tradicije, mislim da je 40, 50 
doktorjev znanosti zaposlenih, med njimi so tudi 
številni agrarni ekonomisti in tako naprej, da ne 
razlagam. Danes vam predstavljamo in seveda 
gremo nazaj. Jaz bi bil zelo srečen, če bi prišli 
nazaj. Zelo srečen bi, če bi šli nazaj. Točno v 
tisto obdobje leta 2008, a ne, kolega Pojbič? Ko 
mislim, da nismo potrebovali v Ameriki stati pred 
četrtimi vrati pri tretjerazrednem ameriškemu 
birokratu, ampak mislim da je George Bush 
mlajši igral celo golf z našim predsednikom 
Janšo na Brdu pri Kranju.  Sestajali so se vsi 
najboljši, najlepši avioni so prihajali. Jaz sem 
takrat delal v logistiki, ki je pripravljala prevoze 
kompletnih ekip, ki so prihajale v Slovenijo. 
Slovenija je bila kot vzorna mlajša evropska 
država, kot raj na zemlji je bila predstavljena. 
Kar mi v resnici tudi čutimo v Slovenski 
demokratski stranki. Rad bi se vrnil nazaj. In 
danes poglejte, še enkrat, celo vrsto teh 
zakonov, ki smo jih predlagali tako skupaj s 
kolegi Nove Slovenije kot sami, glede povečanja 
natalitete, pomoči večjim družinam, 
debirokratizirati recimo tisto. In ničesar ni od vas.  
 Govorite o sivi ekonomiji. Zdaj bom pa 
kar začel s sivo ekonomijo. Ena izmed prvih sej, 
ki sem jih sklical kot predsednik Odbora za 
kmetijstvo, je bila na predlog Vinske družbe 
Slovenije z gospodom Brejcem. Ugotavljali smo 
točno na tisti seji, ki jo bomo nadaljevali 
januarja, tako da gledalcem in gledalkam, ki 
gledajo še ob teh poznih urah, predlagam, da si 
jo pogledajo. Približno ena tretjina vina v 
Sloveniji izgine skozi trg. Torej neprijavljeno in ni 
v nobeni statistiki. 60 milijonov litrov vina imamo 
v statistiki. Lahko rečemo, da strokovnjaki 
ocenjujejo, da v Sloveniji pridelamo med 80 in 
90 milijoni litrov vina. O tem bi se morali 
pogovarjati. O teh 30 milijonih litrov vin, ki jih ni. 
Vi pa sedaj obračate, da mi s tistim, ko hočemo 
narediti neko olajšavo za tiste vinogradnike, ki 
še niso obupali, govorite o veliki sivi ekonomiji. 
Obenem pa vam razlagam, da približno 13 
milijonov, med 12 do 14 milijonov je zdaj 
trenutna številka, ne me držati za besedo, pa vin 
uvažamo. In to vin najslabše kakovosti. 
Najslabše kakovosti vin uvažamo. Naš izvoz je 
pa približno polovico manjši. Na srečo izvažamo 
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kvalitetna vina. In mi s to novelo zakona ne 
gremo v smeri, kjer bi vrhunska ali pa vina 
najvišje kakovosti oprostili tega. Gre samo za 
deželna, tako imenovana deželna vina, da jih 
oprostite, da jih ne rabijo stekleničiti. In 
zmanjšujemo določene kazni. To je vse, kar 
hočemo narediti.  
 Danes bom povedal še nekaj 
statističnih podatkov. 26 tisoč hektarjev je imela 
Slovenija leta 1991 vinogradov. 26 tisoč 
hektarjev. Danes jih imamo dobrih 20 tisoč 
hektarjev. Od tega je 13 tisoč 500 hektarjev 
približno še vinogradov v tisti maksimalni fazi 
rodnosti. Pridelek prijavlja približno 13 tisoč 
vinogradnikov. Vpisanih imamo približno 28 tisoč 
pridelovalcev grozdja, za stekleničenje, tudi ta 
podatek vam bom dal, je registriranih približno 
tisoč 800 pridelovalcev. Od tega je samo 16 % 
večjih. Govorim o tistih večjih, ki imajo več kot 
pol milijona litrov. Kmetijski inštitut je z metodo 
nekako ugotovil, da je ekonomska pridelava 
možna komaj nad 5-hektarskim vinogradom. In 
poglejte velikostne razrede, površine vinogradov 
v hektarjih in število pridelovalcev. Od 0,1 hektar 
do 0,1 hektar imamo približno 7 tisoč 600, 
približno 28 %. Od 0,1 do 0,5 hektarja imamo 
približno 14 tisoč pridelovalcev, približno 54 %. 
Imamo približno 54 % še vedno med tistimi 
manjšimi vinogradi. Če gremo po tej strukturi do 
konca, da ne bi vse našteval, 5 hektarjev in več 
imamo približno 5 tisoč 818 vinogradnikov. Ne. 
399 vinogradnikov po tej statistiki. Statistika ki jo 
navajam, je, lahko rečemo, kar se tiče opuščanja 
vinogradov, kar se tiče sive ekonomije, ki je tudi 
zdaj prisotna, izredna. Mi pa govorimo o tistih, ki 
še niso obupali, o tistih, ki so trdoživi, o tistih 
zgaranih rok, nekaterih 60, 70, 80 pa še več let 
starih ljudi, ki imajo na velikih strmih klancih v 
Slovenskih goricah poleg kmetije še mogoče 
kakšen manjši vinograd. Številnih, ki si morda 
nikoli v življenju niso zgradili hiše, imajo pa malo 
hišo ali pa manjši vinograd, imajo nek stik z 
zemljo, imajo nek smisel življenja preko tega, da 
to obdeluje. V Sloveniji ugotavljamo, nihče noče 
več nič delati. V Sloveniji ugotavljamo, da 
kupujemo samo kitajsko robo, v Sloveniji 
ugotavljamo, da imamo 75 tisoč ljudi še vedno 
na borzi, ob največji gospodarski rasti. Ko smo 
imeli letos probleme z industrijskimi jabolki, ki so 
bila višek, ki so dobesedno ostala v sadovnjakih, 
nihče ni prišel, pa potrgal tega, tako da nobeden 
več ne bi delal. Mi pa s temi ukrepi dobesedno 
uničujemo še tiste, ki imajo še vseeno malo 
občutka za delo, imajo neko voljo za to, da še 
nekaj obdelujejo. Morda tudi tradicijo. Torej 
uničujemo vse, kar se da uničiti, s čistim 
birokratskim razmišljanjem. Ko gledam tu pa 
poslušam in gledam nekaterih spoštovanih 
kolegov življenjepise, večina poslancev, 
poglejte, saj razen redkih izjem ni nikoli delala v 
praksi, ne vem, ni imela stika z zemljo ali ni 
obdelovala ali ni delala. In to je pač problem. 
Živimo v nekem svojem svetu, zaprti tukaj notri, 
kot da realnost ne obstaja, kot da ne obstajajo 
neki belokranjski kmetje ali pa v Slovenskih 

goricah, ki so trdo delali, ki so komaj preživeli. In 
poglejte, cela vrsta je ukrepov, ki smo jih tukaj 
dali. Jaz sem bil v Zagrebu, predstavljal sem na 
mednarodni konferenci en članek glede 
generacijske prenove slovenskih kmetov, 
predvsem vinogradniških družin. Govoril sem o 
problemih, govoril sem tudi o pozitivnih 
zgodbah. V Sloveniji teče debata in tudi v Evropi 
na področju kmetijske politike o generacijski 
prenovi v kmetijstvu, predvsem kmetij. Po 
statistiki, ki sem vam jo danes nekako obrazložil, 
57 let in nekaj mesecev, je generacijska 
prenova, lahko rečemo, nuja. Zdaj mi pa vi 
povejte, kako jo vi vidite, spoštovane kolegice, 
kolegi. Spoštovana predstavnika Vlade, kako jo 
vi vidite, s tem da ste pred nekaj dnevi, ko smo 
predlagali dvig vsaj tistih kmečkih pokojnin s 
190, 200 evrov na recimo raven socialne 
podpore, ste vse to odklonili, da ste samo 
stiskali proti proti proti. Govorili ste o tem, da to 
ni potrebno. Tudi če boste vi, kot pravite, to 
sprejeli čez nekaj let, večina teh ljudi tega ne bo 
dočakala. Ljudje navadno v svojem tretjem 
življenjskem obdobju ne živijo bolj dolgo, vsaj 
statistično, želim, da čim bolj dolgo živijo. Ljudje, 
ki jih jaz poznam, imajo več kot 50 let delovne 
dobe ali pa 60 let delovne dobe, delajo od 
svojega 14. leta na kmetijah in danes imajo 190, 
200, 240 evrov pokojnine. In zdaj vi povejte, če 
imamo takšen zgled, zakaj bi se nek mlad človek 
odločil, da bi se ukvarjal s kmetijsko dejavnostjo 
ali pa tudi z dopolnilno, kot je recimo 
vinogradništvo. V Slovenskih goricah imamo 
dosti kmetov, ki imajo še dopolnilno dejavnost 
vinogradništvo, ker pač ne morejo preživeti, ker 
so manjše kmetije. Zdaj mi vi povejte, kdo se bo 
še s tem ukvarjal. Jaz gledam sebe, podedoval 
sem hišo, en manjši vinograd, obdeloval sem ga 
kar nekaj let, potem mi čas ni dopuščal, potem je 
bilo tisto, da smo morali sprejeti celo vrsto 
zakonov, zakon za vsako škropivo, da moraš 
izpite narediti pa ne vem kaj vse, pa škropilnice 
pregledati. Pri nas je v glavnem vse 
zbirokratizirano do konca. Seveda sem ga 
izsekal, tako kot ga je marsikdo. Tam sem 
zravnal, zdaj pač raste trava. Za hrbtom moje 
hiše so bili sami vinogradi, približno pol hektarja 
so ga tudi izsekali predlansko leto, naslednji 
vinograd, ki so ga imeli moji znanci, mislim, da 
ga bodo tudi opustili. Cel breg tam v Cogetincih 
bo počasi ena puščava, trava bo in tako naprej. 
Nobeni vinogradi, nobena krajina. 
In glejte, dajmo kar nadaljevati. Poglejmo, če še 
kdo kje obstaja. Tako kot je bilo pri prometnih 
kaznih, dajmo do konca naviti prometne kazni. 
Glejte, smrtne žrtve so. Do konca gledati, koliko 
ljudi je alkoholiziranih. Ja, dajmo jih maksimalno 
kaznovati. Nihče pa ne pogleda, zakaj toliko 
ljudje uživa alkohol. So apatični, obupani, imajo 
male plače, male pokojnine, nimajo cilja, ne 
vidijo smisla svojega življenja. Mi bi se morali 
ukvarjati s temi problemi slovenske družbe. 
Navadno alkohol tam, kjer je visok standard, ni 
toliko prisoten. Ravno obratno je. 
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Ko se ukvarjamo in se pogovarjamo o 
neustekleničenem vinu, spoštovani kolegice in 
kolegi, v redu, dajmo te ukrepe sprejeti, dajmo 
še bolj naviti. Kaj ljudje pijejo v številnih 
gostilnah? Tuje alkoholne pijače, nekvalitetne, 
razne jegermajstre, sam sladkor je noter, umetni 
okusi. Avstrijci se smejijo, delajo stomilijardne 
posle glede tega, mi pa smo sami sebi biriči, 
sami sebe tolčemo in sami sebe kaznujemo, v 
začaranem krogu, zato da bomo mogoče med 
temi malimi prodajalci našli dva, tri kršitelje. 
Bomo uničili celo krajino. Celo vrsto malih 
vinogradnikov, ki sem jih v statistiki omenil, da 
jih je večina, bomo uničili. 
V tej noveli, ki vam jo dajemo na mizo, glejte, se 
mi pogovarjamo samo o deželnem vinu. Mi ne 
posegamo v neka vrhunska vina, kjer to, kar 
mislim, da je prej kolega Mahnič razlagal, moraš 
prodati kompletno zgodbo. Moji kolegi, od 
gospoda Steyerja in vseh ostalih, ki prodajajo 
vino na Kitajskem, mislim da štirinajst dni nazaj 
sva se pogovarjala, prodajajo celovite zgodbe 
slovenske enologije, torej od začetka, od zgodbe 
vinogradov, pridelave, kvalitete do kletarjenja in 
pa do trženja, tistega maksimalnega trženja. 
Slovenija je zelo zanimiva vinska država, kljub 
temu da ima majhne količine, govorim seveda 
sedaj o vrhunskih vinih, ker imamo veliko 
raznovrstnost. mi imamo mislim da približno 50 
različnih sort vina v Sloveniji. Ta raznovrstnost je 
tudi en tak čar na tako res da relativno majhnih 
površinah in v teh vinorodnih okoliših tudi nekdo, 
ki je poznavalec vina, lahko poskuša različna 
vina, več svetov nekako zajame Slovenija in tudi 
to je zanimivost. In tisti, ki so pripravljeni več 
plačati, navadno ne bodo posegali po teh vinih, 
o katerih mi danes govorimo, ampak bodo lahko 
plačali tista dražja vina, želeli bodo poskusiti 
tista res vrhunska slovenska vina in tako naprej. 
Danes vse tisto, kar Slovenska demokratska 
stranka dela, kar je rdeča nit tudi te redne seje, 
decembrske, pa tudi tiste izredne, je samo 
pomoč malim ljudem, o katerih moj kolega 
Pojbič včasih razlaga zgodbe iz Šentilja, 
Sladkega vrha, revežev, ki ne morejo preživeti in 
so celo življenje delali in marsikdo nikoli ni bil na 
borzi, ampak je celo življenje bil pogumen in je 
delal. 
In vse to, kar delamo in kar nam nekateri očitate, 
da se vračamo nazaj, se z veseljem in ponosom 
in bi želel, da se vrnemo nazaj v leto 2008, ko 
smo bili zadolženi 22 % bruto družbenega 
produkta, kot sem napovedal v neki plastični 
zgodbi, ko je predsednik vlade igral golf s 
predsednikom Združenih držav Amerike, ko je z 
veseljem predsednik Združenih držav Amerike 
prihajal v Slovenijo in smo mi bili zgodba 
uspeha. To je bilo takrat, ko se mladi niso 
odločali, da gredo skoraj vsi v Avstrijo, Nemčijo. 
Tudi tu bi si želel, da se vrnemo nazaj v stare 
čase, da si odprem oči, si izbrišem in da vse to, 
kar vas tu poslušam s to bolno birokratsko 
miselnostjo, da sem v sanjah, da to ni resnica, to 
ni Slovenija, to ni moja Slovenija. Ampak na 
žalost se dogajajo spet neki časi, kjer smo iskali 

neke grešne kozle, na koncu smo pa zaradi 
dveh muh pobili cel hlev krav, recimo. To je en 
primer. Moj pokojni oče je nekoč rekel, da 
varčujemo pri šibicah, hlode pa mečemo skozi 
okna. To je približno ta politika. In ta ista politika 
ta teden na vsaki seji razlaga, da je pri 9, 10 
milijardah proračuna je težko vzeti 1 milijon, pa 
tam 500 tisoč evrov za otroke. Vse to je 
problem. Mediji pa ves čas, recimo danes ravno 
razlaga, da je na stotine milijonov evropskih 
sredstev, ki jih ne bomo počrpali. Imamo spet 
nov predlog ministra za kohezijo, ki je 
popolnoma nesposoben, tako kot je bil prejšnji. 
Popolnoma nesposoben. Sploh niti nima ideje, 
kako bi sploh reševal zadevo. Imeli smo 
ministrico za kohezijo, popolnoma nesposobno, 
tukaj pa nam na stotine milijonov denarja nam 
uhaja skozi okno. A ni žalostno, kolegi? Zaradi 
tega ker nekdo hoče biti minister, Ali pa ker 
stranka, ki nima kadra, se gre neko politiko. A ni 
žalostno, spoštovani kolegi in kolegice, a ni 
žalostno? Prideš na hearing in poslušaš nekoga, 
ki sedi pa dobesedno pove: »Ja, dali so me, 
nobenega drugega nismo več imeli. Jaz sem 
upokojenec«. Na vprašanje, kaj bo naredil, 
odgovori: »Ja, veste, ne bom nič, saj ekipa je v 
redu, malo jih bom zmotiviral, pa bo že nekako 
šlo.« Že bomo nekako mi prepuščali 3 milijarde 
evrov, ki so nam namenjene v tej perspektivi. 3 
milijarde evrov. Od tega smo jih počrpali 
približno 400 milijonov do zdaj. Mislim, da smo 
predzadnji na lestvici črpanja, prva je Finska.  
 Glejte, tu so rezerve, tu so, spoštovane 
kolegice, rezerve in zaradi teh nesposobnih 
politikov, ki jih postavljate, predvsem ministrov, 
trpi vse ostalo in trpi vse tisto, kar vam mi danes, 
lahko rečemo, razprostiramo to dogajanje ki se 
dogaja zadaj. Kako tem ljudem, tem malim 
vinogradnikom omogočiti, da je manj teh 
birokratskih ovir, vam dajemo na mizo zelo 
enostavno, ker je dvigniti treba samo roke, nič 
vas ne bo stalo, nobenega rebalansa proračuna 
ne boste potrebovali na ta račun, ampak 
mogoče boste pa rešili 10, 20 ali pa 100 
vinogradnikov v naslednjem letu, ki se bodo 
morda zdaj spet odločili. Kot ugotavlja Kmetijski 
inštitut Slovenije, kar sem povedal že na 
začetku, da bi letno morali obnoviti približno 750 
hektarjev vinogradov, če želimo imeti vsaj tak 
trend, da še ne izgubimo tega, kar imamo. Trend 
pa je približno, da jih imamo še približno 13 tisoč 
500 hektarjev vinogradov v tisti najbolj rodovitni 
fazi. Imeli pa smo leta 1991 26 tisoč hektarjev – 
približno na polovico smo skoraj padli. In to je ta 
zgodba te bolne birokracije, kjer se išče nekaj 
muh, pobili pa bomo celo štalo. 
 Glejte, spoštovani kolegice in kolegi, 
vem, da bo odgovor in vaši zagovori, da je treba 
imeti posebne sistemske ukrepe. A ne, kolega 
Pojbič, kot pravijo – sistemske, ne? Torej vse bo 
sistemsko, vse boste sistemsko naredili. Veste, 
jaz gledam štiri leta vlado SMC, tu se kolegica 
Bahova smeji, je res smešno na koncu, štiri leta 
smo v prejšnjem mandatu že ponujali sistemske 
ukrepe. Nismo pa sprejeli niti ene reforme in 
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zdaj je že to peto leto tako imenovanih 
sistemskih ukrepov tranzicijske levice, ki jih ni. 
 Na žalost verjamem, vem, kot ste 
povedali v svojih stališčih, tudi to ne bo šlo skozi. 
Glejte, jaz upam, da še kdo v Sloveniji gleda te 
seje, da vidi, da je nemogoče karkoli spraviti 
skozi, da v bistvu kot opozicija v tej državi pod 
vlado slovenske tranzicijske levice, v bistvu 
imajo ta trend v sebi iz tistih starih časov, ko 
opozicije sploh ni bilo in ta trend se zgleda 
nadaljuje. Na žalost karkoli opozicija predlaga, 
ali je to stranka Nova Slovenija ali Slovenska 
nacionalna stranka – ne bo šlo skozi nobeno 
sito. V redu, ni problema. Samo jaz se še vedno 
sprašujem, ko je bil SDS na oblasti, smo imeli 
partnerstvo za razvoj, dajali smo roko, skoraj ni 
bilo zakona, v katerem ni opozicija delovala. 
Številni zakoni so šli skozi tudi v obdobju 2004–
2008, ki jih je opozicija predlagala. Nikoli se ne 
vprašam, zakaj smo mi tako dobri ljudje v bistvu. 
Zakaj imamo mi toliko te demokracije v sebi? 
Zakaj smo mi socialno čuteči, če smo grdi 
desničarji, izkoriščevalski, v službi grdega 
kapitala? Na drugi pa so socialno čuteči levičarji, 
ki nikoli ničesar ne spravijo skozi. Vladajo vedno 
s trdo roko. In to je slovenska realnost.  
 Ampak mislim, da pa nek čas vseeno 
prihaja. Verjemite mi, da bomo kvalitetna 
opozicija, da smo bili kvalitetni in da vaše 
namere bomo razgalili do konca. Tukaj se ne 
rabite bati! Bolj boste govorili o sistemskih 
ukrepih, ki jih nimate, bolj boste govorili, da ste 
proti vsemu, bolj si boste kopali sami sebi grob. 
To si pa zapomnite. Imamo še samo eno srečo. 
Lahko govorite o sovražnem govoru. Tukaj je 
šest kamer. Ljudje to gledajo. Pišejo. 
Komunicirajo. In tako kot je meni recimo na teh 
volitvah, ko sem dobil, mislim da 35 %, kolega 
Pojbič pa še nekaj desetin več, tako kot kolega 
Mahnič, so me volili številni levičarji, ki v življenju 
niso SDS volili. Verjemite mi! In če pogledam – 
tukaj imam pred sabo to statistiko – Poslanska 
skupina SDS je dobila recimo 82 tisoč glasov, 
Poslanska skupina LMŠ 20 tisoč glasov. Štirikrat 
več glasov. Ljudje so vedeli, koga želijo. 
Poslanska skupina SDS torej 82 tisoč 326 
glasov. Kompletni poslanci koalicijskega 
šestorčka pa 67 tisoč glasov. Ves komplet. Tukaj 
se vidi točno to, kar je zdaj Ustavno sodišče 
povedalo, kakšen volilni sistem imamo v 
Sloveniji. Teh 25 poslancev SDS je dobilo več 
kot kompletna dvorana, zbrana v trenutni 
koaliciji, skupaj z nadkoalicijsko Levico. Za 20 
tisoč glasov več. In tu samo volilni sistem vas še 
vedno rešuje. Ampak tudi to se bo spremenilo, 
verjemite mi. Prepričan sem, verjamem v ta 
narod, tako kot sem verjel v njega leta 1991, ko 
so imeli ves aparat, vse medije, vse so imeli, kar 
je bilo možno, pljuvali so po gospodu dr. Jožetu 
Pučniku do konca. Na koncu je narod 
spregledal. In mislim, da bo tudi spregledal v 
kratki prihodnosti. Potem pa bodo takšni zakoni, 
kot smo jih predlagali na tej redni decembrski 
seji. Zakoni za navadne, pridne in delovne 
Slovence bodo prišli takrat v veljavo. In takrat bo 

Slovenija ponovno začela cveteti. To bo 
Slovenija, ki bo po volji slovenskega človeka. 
Takrat se bodo začeli vračati tudi številni mladi 
ljudje, ki bodo videli spet neko upanje. Videli 
bodo, da imajo neko politiko, ki jih razume, ki 
razume njihove probleme in ki razume njihove 
težave. Takrat bomo ponovno začeli saditi nove 
vinograde. Do takrat pa upam, da bo te škode 
čim manj. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Državna sekretarka, želite besedo ali 
lahko kasneje? 
 Izvolite. 
 
MAG. TANJA STRNIŠA: Hvala lepa za besedo, 

spoštovani predsedujoči. Spoštovane poslanke 
in poslanci! 
 Dovolite mi, da vendarle povem, da 
tako kot smo leta 2013 te zakonske spremembe 
predlagali samo takrat, ko so bile usklajene z 
vsemi skupinami vinogradnikov in vinarjev, smo 
tudi tokrat preverili, kakšno je stališče nevladnih 
organizacij. Pridobili smo mnenje Kmetijsko-
gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze 
Slovenije, Združenja družinskih vinogradnikov in 
vinarjev Slovenije in Vinske družbe Slovenije in 
ne nazadnje, kar je mogoče najbolj pomembno, 
tudi Zveze društev vinogradnikov in vinarjev 
Slovenije, ki združuje 35 društev iz vse Slovenije 
in številne male vinogradnike.  
 Predvsem s temi malimi in z Vinisom, 
rečemo temu združenju tudi Vinis, delimo skrbi, 
ki jih tudi vi, spoštovani poslanci in poslanke, 
delite, in predlagatelji večkrat omenjate, in sicer 
skrb za izginjanje vinogradništva znotraj tistih 
območij, kjer je posestna struktura vinogradov 
še posebej razdrobljena. Z njimi že nekaj časa 
pripravljamo ukrepe za zajezitev tega procesa. 
Zaradi tega nas je tudi še posebej zanimalo 
njihove stališče in oni so nam odgovorili pisno, 
da zagovarjajo red na vinskem trgu, zato ne 
podpirajo vašega predloga spremembe zakona. 
Ne podpirajo uvedbe stanja izpred leta 2014, kar 
se tiče točenja odprtega vina v gostinskih 
lokalih. Nadalje pravijo, da so prepričani, da se 
mora zakonsko ščititi slovenske vinogradnike in 
vinarje pred nekontroliranim dampinškim 
uvozom cenenega vina iz tujine, ki se potem 
prodaja v naših trgovinah v neugledni embalaži 
po ceni 1,78 evrov za 2 litra, navajam pač 
njihove navedbe. V zvezi Vinis se bojijo, da bi v 
primeru, da se v lokalih znova lahko toči tako 
imenovano odprto vino, prihajalo do zlorab in 
prodaje cenenega uvoženega vina, kar bi 
pomenilo še večjo nekonkurenčnost in nižanje 
že tako prenizkih cen domačega vina.  
 Jaz bi povedala, kaj pomeni originalno 
polnjenje vina. Večkrat ste sami, spoštovani 
predlagatelji povedali, da gre za izjemo, ki je že 
pred letom 2014 oziroma pred to spremembo 
zakona veljala samo za deželno vino, ne pa tudi 
za namizno, kakovostno ali pa vrhunsko vino, ki 
se je že takrat lahko in moralo vedno prodajati 
samo ustekleničeno oziroma originalno 
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polnjeno. Namenoma sem ves čas tudi v 
predstavitvi mnenja Vlade uporabljala izraz 
originalno polnjeno, ker to ne pomeni, da je to 
stekleničeno v steklenicah. Tukaj bi rada tudi 
povedala, da v mali vinogradnji, kot je bil tukaj 
včasih omenjeno, ki ima 500 trt in bi vinogradnik 
rad, na primer, 100,200 litrov vina prodal 
gostincu, ga zakon ne zavezuje, da mora to 
prodati v steklenicah. Lahko proda to v 
steklenicah s kronskim zamaškom, lahko proda 
v plastični embalaži, ki je zaprta na tak način, da 
se vidi, ko je bila enkrat odprta, da je že bila 
odprta. To pomeni že način, da je lahko z 
nalepko prelepljeno. Je pa res, da mora biti taka 
embalaža označena z etiketo, ki je lahko doma 
narejena, na roko napisana, na domač tiskalnik 
napisana, mora biti pa etiketa nalepljena na to 
embalažo. V nasprotju s prej veljavno ureditvijo, 
ko je lahko nekdo ravno tako pripeljal gostincu 
vino v plastični embalaži, stekleni embalaži, ki ni 
bila nujno originalno zaprta, je pa morala imeti 
zdaj in prej spričevalo o ustreznosti vina, se 
pravi ocena vina in ustreznost vina je morala biti 
v vsakem primeru. Vino je moralo biti dodelano 
in primerno za prodajo v vsakem primeru, 
ustekleničeno ali pa neustekleničeno, originalno 
polnjeno ali pa ne. S tem da je moral, kdor ni 
imel originalno polnjenega vina, na upravni enoti 
pridobiti dokument, ki je moral spremljati to 
embalažo. Ne nalepljene etikete, moral pa je biti 
zraven dokument, ki je veljal samo 6 mesecev, 
zato ker vino ni bilo originalno polnjeno. In je še 
ta izjema veljala samo za gostinske lokale na 
vinorodnih območjih, kot sem že večkrat 
povedala. Se pravi, izjema je bila ozka, in to 
ozko izjemo je zakon odpravil, ker so 
vinogradniki tako želeli, ker je ta izjema 
omogočala preveč enostavno zlorabo. Pa tudi 
sprememba pivskih navad oziroma navad 
uživanja vina je to zahtevala. Omenjeno je bilo 
večkrat, da je bila Gostinska zbornica proti tej 
uvedbi takrat. Ko smo po uveljavitvi zakona imeli 
z njimi delavnico in smo jim razložili, kaj 
originalno polnjeno vino pomeni, niso imeli več 
težav. Ker so že pred tem, že kakšnih pet let 
pred letom 2013 pravzaprav to gostinci od 
vinarjev zahtevali. Ker se v lokalih uživa različno 
vino in če je bilo neoriginalno polnjeno v večjih 
posodah, je bilo izpostavljeno kvarjenju, ker je 
bilo v stiku z zrakom. Poglejte, tudi če bi 
uveljavili to spremembo, ki jo predlagate, je 
vprašanje, ali bi gostinci na to pristali ali bi 
zahtevali pravzaprav, da vinar pripelje originalno 
polnjeno embalažo. Ker so to zahtevali že prej. 
In to so ugotovili pri spremembi zakona, da je 
samo uzakonjeno nekaj, kar je tudi gostincem 
odgovarjalo že prej. Tako da daleč od tega, da 
bi zakon predvideval, da mora imeti mali 
vinogradnik polnilne linije. Res pa je, da mora 
biti vinogradnik, če sam stekleniči vino, sam 
polni vino – to lahko tudi naredi za njega nekdo 
drug, ki je registriran za stekleničenje – če to 
dela sam, mora biti za to registriran in mora v 
registru pridelovalcev vina in grozdja vpisati tudi 
to, da vino stekleniči. Pogoj za to pa je, da mora 

imeti kletarski tečaj on ali pa nekdo iz tega 
kmetijskega gospodarstva, ki je vpisano v 
register vina. Ta kletarski tečaj, ki je 42-urni in ki 
nauči kmete vinarje osnov kletarjenja in osnov 
rokovanja z vinom, stane okoli 130 evrov po 
informacijah, ki jih imamo mi od kmetijsko-
gozdarskih zavodov. To pa je dodaten strošek. 
Medtem ko pa drugo, že prej je moral imeti v 
čisti embalaži, samo da mora biti sedaj nalepka 
s podatki o vinu in da mora biti ta zamašek 
originalno prelepljen, lahko tudi z nalepko. Se 
pravi, drugo ni pomemben dodaten strošek. To 
dejstvo, da pa mora imeti tečaj, pa je. S tem da 
tudi po poročanju upravnih enot to dejstvo ne 
predstavlja pomembne ovire, ker večina 
vinogradnikov že izpolnjuje ta pogoj.  
 Na kratko sem želela pojasniti, kakšna 
je pravzaprav veljavna ureditev, predvsem pa to, 
da tako veljavno ureditev v resnici podpirajo 
vinogradniki in vinarji, prav tisti, ki so naši 
sogovorniki, ki delujejo organizirano, prav tudi 
mali, še posebej in eksplicitno, ker se zavedajo, 
da na dolgi in srednji rok je samo to prava pot k 
večji kakovosti in tudi k njihovemu obstoju. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 K besedo se je javil predlagatelj 
poslanec Žan Mahnič.  
 Izvoli.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala.  

 Ravno to, kar ste rekli, je tisto, kar sem 
povedal, kaj se dogaja. Lahko imaš ti embalažo, 
ki je samo za enkratno uporabo oziroma 
zamaški, ki so za enkratno uporabo, ampak ti 
imaš lahko steklenico, plastično flašo, karkoli 
želite, se da zamašek nazaj. Lahko ti tisto stalno 
uporabljaš. Saj so primeri, ko je nekdo od enega 
kupil, kaj jaz vem, 50 flaš vina in je potem teh 50 
flaš vina prodajal pol leta.  
 In pa druga zadeva, gospa državna 
sekretarka, veseli me, kar ste povedali, in to je, 
da pripravljate te ukrepe, da se strinjate z vsem 
povedanim, kar je bilo, kako vinogradništvo 
propada. Gospa državna sekretarka, moje 
vprašanje je, koliko vinogradov je propadlo v 
času, ko ste vi državna sekretarka na Ministrstvu 
za kmetijstvo. 2 tisoč, 3 tisoč, 4 tisoč? Katera 
številka je prava? Jaz mislim, da pod 2 tisoč ne. 
To se pravi, da to najbolj pokaže vašo 
zagnanost in vaše fokusiranje v delo na 
področju vinogradništva predvsem v smeri 
preprečevalnih ukrepov, da se stanje ne bi 
nadaljevalo.  
 Konkretno, preden čez 5 minut 
zaključimo, če želite povedati, katere ukrepe 
pripravljate, ker o teh pripravljalnih ukrepih smo 
poslušali tudi že prejšnji mandat, ko je kolega 
Lisec vodil Odbor za kmetijstvo, pa nikoli ni 
prišlo do realizacije, razen ko je treba sprejemati 
kakšne interventne ukrepe, če pride kakšna 
naravna nesreča. Predvsem pa me zanima, 
koliko vinogradov je propadlo, odkar ste vi na 
mestu državne sekretarke.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Želite odgovoriti? Če ne, dajem besedo 
naprej Anji Bah Žibert.   
 Poslanka, izvoli. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. 
 Jaz moram začeti z enim 
razočaranjem. Z novimi strankami ne da se 
stanje v Državnem zboru izboljšuje, ampak je 
slika vedno slabša. Ko je v preteklem mandatu 
prišla nova stranka v ta državni zbor, so ti 
poslanci vsaj razpravljali. Danes je slika takšna, 
da nova stranka, ki ima celo predsednika Vlade, 
niti ne razpravlja več. Ne zdi se jim niti potrebno, 
niti potruditi se jim ne zdi potrebno, da bi 
povedali svoja stališča oziroma mnenja in nas 
poskušali ne nazadnje tudi, bom rekla, razsvetliti 
v tem, da smo mi v zmoti. Niti te potrebe ni več. 
Tukaj se vidi, za kakšno samozadostnost gre. 
Ampak veste, samozadostnost nikoli ni dobra. 
Še najmanj pa je to dobro za naše državljanke in 
državljane. Jaz sem vesela, da vsaj državna 
sekretarka odgovarja, pa poskuša zagovarjati 
obstoječo zakonodajo, ampak bi si želela pač 
nekoliko več razprave tudi s strani koalicijskih 
stran. Povedali ste oziroma zrecitirali ste stališča 
uvodoma, ampak poglejte, saj to vsi vemo, 
nekdo nekaj napiše in potem govori, nekateri niti 
ne vedo dobro, kaj berejo. Da bi pa prišlo da ene 
res konstruktivne razprave in da bi dejansko 
izmenjali mnenja, stališča, pogledali, kaj je 
dobro, morda stvari dodelali še bolje, tega 
interesa pa sploh v Državnem zboru ni več. To 
pa je žalostno. Funkcija parlamenta je 
razpravljati, se pogovarjati, izmenjati mnenja, 
ampak tega očitno tukaj ne bomo doživeli. Tudi 
prav. Ne nazadnje nas državljanke in državljani 
spremljajo.  
 Ko govorimo o vinogradništvu, je na 
nek način zelo pomembno izpostaviti, da je to 
slovenska tradicija. To je slovenska kultura. Če 
tega ne bomo – ne samo spoštovali, ampak 
spodbujali in ne bomo dovolili, da to izginja, bo s 
tem izginjala tudi naša kultura. Vprašajte 
Slovence, martinovanje je že nacionalni praznik. 
Ljudje to doživljajo celo kot nek družinski 
praznik, kot to, da se sreča bližnja in širša 
družina, prijatelji in počastijo kapljici, ki je nastala 
v tistem letu. Poglejte samo, koliko slovenskih 
viž je na račun vinogradništva, trte, 
vinogradnikov. In kaj se dogaja danes? Da vsi 
tisti, veliko njih, ki so to trto z nekim res težkim 
napornim delo in dovoljevali, da še živi, ji 
omogočali, da še živi, ker jim je bilo težko, da bi 
vse skupaj zapustili, danes več tega ne zmorejo. 
 Včasih so lahko vsaj tisto, kar so 
pridelali, nekaj so porabili zase, nekaj so dali 
svojim sorodnikom, nekaj tisto malega, kar je 
ostalo, so pa lahko prodali. Ampak poglejte, 
tukaj ni šlo za zaslužke. Tukaj je bolj kot ne šlo 
za to, da se je sploh lahko vrtelo to, da so 
zadevo proizvajali naprej. Vi dobro veste, koliko 
stroškov je s tem, da ti nekako vzgojiš in tudi 
urejaš vinograd. Ne glede na to, kakšno je 

število, ampak tudi tisti majhni morajo za to 
poskrbeti in tudi kar nekaj sredstev za to 
nameniti. In za to gre, spoštovani. Da bi tem 
malim vinogradnikom omogočili, da lahko na 
najbolj enostaven način prodajo tisto, kar so 
pridelali, tisto nekaj, kar je ostalo. Saj tukaj res 
ne govorimo o sto tisočih litrih vina.  
Tukaj govorimo o tistih nekaj, kar ostane. In 
včasih ne vedo, ali bi kar pustili vse skupaj, ali 
se jim sploh izplača, ampak ta žulj, ta slovenski 
narod še vedno vztraja, čeprav je mnogo tega 
že zaraščenega in žal izginja. S tem predlogom 
zakona bi zagotovo pripomogli k temu, da bi 
morda kakšen vinograd več pa le obstal. Pa tudi 
to, da bi se mladi, njihovi otroci, vnuki, da bi se v 
to spustili in rekli: poglej, saj to pa je slovenska 
tradicija, ponosen sem na to tradicijo in bom 
zadeve nadaljeval. Ampak danes ne zmorejo, če 
so nizke plače, nizke pokojnine, kdo bo lahko 
samo dajal, v zameno pa praktično ne bo mogel 
dobiti nič.  
 V zakonu govorimo kar nekaj o 
znižanju kazni. Prej je bilo rečeno, da kazni bi 
morale biti celo večje. Jaz pa pravim drugače. 
Bolj kot je zakon neživljenjski, večje represivne 
ukrepe potrebuje. To je problem. Bolj kot je neka 
stvar neživljenjska, bolj morate stiskati za vrat, 
zato ker ljudje iščejo izhode. Represivna politika 
se nikoli ni izkazala kot pozitivna. Nikoli. V 
nekaterih stališčih sem poslušala tudi to, da sem 
dobila pravzaprav občutek, kot da so vsi te mali 
vinogradniki pa tudi tisti gostinci sami lumpi. Vsi 
iščejo samo način, kako bodo nekaj ogoljufali, 
naredili nekaj, kar je protizakonito, omogoča se 
jim to in ono in tretje, nihče pa ne misli, da gre 
za poštene ljudi. Zakaj vendar vedno gledamo s 
tiste negativne plati? Sama goljufija jih bo, če to 
takšna in drugačna nalepka oziroma če tiste 
nalepke ne bo. Zakaj je tako? Zakaj ljudem 
včasih preprosto ne verjamemo? Prej je ta 
zadeva obstajala in ni bilo problemov. Ali imamo 
kaj veliko podatkov s strani zdravstvenega 
inštituta, koliko zastrupitev je bilo in ostalega 
zaradi nekakovosti ali ker ni bilo po nekih 
standardih, o katerih ste govorili. Govorili ste 
tudi, da je pri tej zakonodaji sodelovalo veliko 
teh malih vinogradnikov. Dajte mi statistiko 
povedati. Veste, če so to neka društva, društva 
imajo predstavnika, mene zanima, koliko malih 
vinogradnikov se je pri tistem zakonu takrat 
dejansko vprašalo. Saj to je že nelogično, ker 
takšni nikoli ne bi bili za represivne ukrepe. Ne bi 
bili. Vsaj ne za povečanje le-teh. Tukaj menim, 
da greste v nasprotje s samim seboj. Dejansko 
se je pa pogovarjalo s tistimi večjimi. Ampak 
poglejte, tiste večje to ne ogroža. Kaj bo nek 
revež s tisočimi litri proti nekom, ki jih ima sto 
tisoč. Ni variante, da gre za kakšno nelojalno 
konkurenco. Gre samo za to, da je takšen 
vinogradnik včasih, poglejte, naslednja točka so 
gasilci, odnesel vino gasilcem pa so prodajali 
tisto vino in so se vsi lepo imeli. Nekaj so 
zaslužili na ta račun, da so lahko potem kakšno 
opremo dodatno kupili. Zdaj pa to vse nekako 
krčimo, vsi se bojijo, samo strah strah strah. In 
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bom zaključila s tem. Velikokrat slišim v 
Državnem zboru, kako ta desni pol širi strah. 
Poglejte, to je strah. To je strah, ker ne pustimo 
ljudem živeti. Ker delamo politiko, ki temelji na 
represivnih ukrepih. Ne se smejati. To je 
žalostno, kajti v Sloveniji niso problem samo 
knapi, so tudi kmetje, so tudi gospodinje, so tudi 
otroci. In dokler ne bomo v Državnem zboru 
obravnavali vse enako, potem ne bomo prišli 
daleč. Jaz si res želim, da v prihodnje nekoliko 
več razpravljamo tudi zato, da poiščemo skupni 
jezik.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Obveščam vas, da sta k razpravi 
prijavljena še poslanca Boris Doblekar in Jani 
Ivanuša.  
 Ob tem prekinjam 11. točko dnevnega 
reda, ki jo bomo nadaljevali jutri z njunima 
razpravama. Sledil bo še splošni del razprave, 
kjer bosta dobila besedo predstavnik Vlade in 
predstavnik predlagatelja. Če bo interes, bo 
potem tudi še izpeljana delitev časa.  
 Prekinjam 11. točko, ki jo bomo 
nadaljevali jutri. Obveščam pa vas, da se bo ob 
22.15 začelo nadaljevanje Mandatno-volilne 
komisije v veli dvorani na Tomšičevi.  
  In še eno obvestilo. Jutri začnemo s 
24. točko, to je s predlogom kandidata za 
ministra brez resorja, pristojnega za razvoj. 
Potem bo pa nadaljevanje 11. točke.  
 Lahko noč! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 18. 
DECEMBRA 2018 OB 22.05 IN SE JE 
NADALJEVALA 19. DECEMBRA 2018 OB 
10.01.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, 
gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 
3. seje Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
dr. Franc Trček, gospa Mateja Udovč od 17.30 
dalje, gospod Gregor Židan od 19.30 dalje in 
gospod Igor Zorčič do 13. ure.  
 Vse prisotne vljudno pozdravljam!  
 
 Prehajamo na 24. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA KANDIDATA ZA MINISTRA BREZ 
RESORJA, PRISTOJNEGA ZA RAZVOJ, 
STRATEŠKE PROJEKTE IN KOHEZIJO.  

 Predsednik Vlade Marjan Šarec je 28. 
novembra 2018 Državnemu zboru na podlagi 
prvega odstavka 112. člena Ustave Republike 
Slovenije in 234. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagal, da za ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo, imenuje dr. Iztoka Puriča. Besedo 
dajem predsedniku Vlade gospodu Marjanu 
Šarcu za dopolnilno obrazložitev predloga. 
 Gospod predsednik, izvolite. 
 

MARJAN ŠAREC: Spoštovani poslanke in 

poslanci!  
 Pred vami je odločanje o novem 
ministru za razvoj, strateške projekte in kohezijo 
dr. Iztoku Puriču. Pred njim je zahtevna naloga. 
Bila bi pred vsakim kandidatom, ne glede na 
ime, in to je izrazi napredek pri črpanju 
evropskih sredstev, čeprav moram povedati, da 
so sredstva za letošnje leto rešena, tukaj se je 
zgodil napredek. Slovenija se mora enkrat za 
vselej zbuditi iz teh sanj, kako bo Evropa rešila 
vse težave oziroma financirala različne projekte, 
sami pa nismo bili vedno najbolj vešči izkoristiti 
vsega denarja, ki nam je na voljo. Če kje, potem 
pri črpanju mečkamo do zadnjega. S tem sem 
imel izkušnje tudi še na nivoju lokalne 
samouprave. Zato ponavljam, statistike 
načrpanega je treba obrniti, podatki so namreč 
neizprosni. Konec lanskega leta je bila Slovenija 
po deležu skupne porabe sredstev tekočega 
finančnega okvirja med zadnjimi petimi državami 
in po štirih letih glede na prejšnjo finančno 
perspektivo občutno zaostaja. Zato uspešno 
črpanje evropskih sredstev mora biti prednostna 
naloga ministra, ne nazadnje gre za prioriteto 
Vlade. 
 Ne skrivam, da so moja pričakovanja 
do novega ministra velika. Poznam pripombe na 
račun delovanja in povezovanja informacijskih 
sistemov, predvsem pa gre tukaj bolj za 
usposobljenost ljudi kot samega sistema. Takšni 
so najnovejši podatki. Prvi pregled stanja je zdaj 
pripravljen, akcijski načrt o prihodnjih korakih 
prav tako. Zdaj je čas za dejanja. Treba se bo 
osredotočiti najprej na odpravo razkoraka med 
že izvedenimi plačili iz državnega proračuna in 
zahtevki za vračila iz evropske blagajne, nato pa 
bo nujna pospešitev izvajanja evropske 
kohezijske politike. Verjamem, da bodo 
kandidatu vsa dozdajšnja znanja, izkušnje in 
sposobnosti, povezane z vodenjem, v pomoč. 
 Izbiri Stranke Alenke Bratušek sem 
sledil tudi glede na zagotovila, ki mi jih je dal 
Iztok Purič; namreč, da bo delal zavzeto, vse to, 
da bo delo na ministrstvu steklo oziroma teklo. 
Kot sem razbral iz kandidatove predstavitve pred 
matičnima odboroma, se zaveda, da mu nalog 
ne bo zmanjkalo, prav tako, da stavi na ekipno 
delo in da se ne hvali, dokler ni rezultatov. 
Zato predlagam, spoštovani poslanke in 
poslanci, da mu z izvolitvijo daste priložnost. 
Tudi sam namreč pravi, da so evropska sredstva 
nujna za razvoj. Gospod Purič, želim vam veliko 
rezultatov. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 V skladu z 230. členom Poslovnika 
Državnega zbora se je kandidat 3. decembra 
2018 predstavil na skupni seji Odbora za 
gospodarstvo in Odbora za zadeve Evropske 
unije ter odgovarjal na vprašanja članic in članov 
obeh odborov. Skupno poročilo in mnenje 
odborov ste prejeli. Iz slednjih izhaja, da je bila 
predstavitev predlaganega kandidata ustrezna. 
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Skupno poročilo Odbora za gospodarstvo in 
Odbora za zadeve Evropske unije bo predstavil 
predsednik Odbora za gospodarstvo in član 
Odbora za zadeve Evropske unije gospod 
Gregor Perič. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala za besedo! 

Spoštovani predsednika, ministrski zbor, 
poslanke in poslanci! 
 Odbor za gospodarstvo in Odbor za 
zadeve Evropske unije kot pristojni telesi sta 
pripravila poročilo, in sicer je predsednik Vlade 
Marjan Šarec 28. novembra 2018 predsedniku 
Državnega zbora mag. Dejanu Židanu 
posredoval predlog kandidata za ministra brez 
resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo, v katerem predlaga, da Državni zbor 
za ministra imenuje dr. Iztoka Puriča. 
 Dr. Iztok Purič se je 3. decembra 
predstavil članicam in članom obeh odborov in 
odgovarjal na njihova vprašanja. V uvodni 
predstavitvi je kandidat za ministra predstavil 
svojo dosedanjo akademsko karierno pot, 
poudaril je svoje dolgoletne izkušnje v 
kadrovskih službah, kjer je velik poudarek 
namenjal motivaciji zaposlenih kot ključnem 
elementu uspešnosti vsake organizacije oziroma 
dejavnosti. Posebej je izpostavil svojo zaposlitev 
v Javnem gospodarskem zavodu Brdo, kjer je 
med drugim kot dolgoletni direktor skupaj z 
zaposlenimi prispeval k enemu največjih 
uspehov zunanje politike Republike Slovenije, 
torej predsedovanju Svetu Evropske unije v letu 
2008. 
 S svojo kandidaturo je soglašal, ker 
meni, da bo s svojimi izkušnjami, tako 
raziskovalnimi kot iz dela v notranjih 
organizacijskih procesih in upravljanju, prispeval 
k optimalnejšemu in učinkovitejšemu delovanju 
upravljanja evropske kohezijske politike v 
Sloveniji. 
Kandidat za ministra je v nadaljevanju omenil 
tudi svojo seznanjenost s pogledi na 
problematiko kohezijskih sredstev s strani 
predstavnikov lokalne samouprave, kjer so 
razmerja in pogledi drugačni kot z državne ravni. 
 Svoje prednostne izzive je sklenil v 
naslednjih točkah: informacijski sistem e-MA, ki 
mora slediti vsem zahtevam evropske 
kohezijske politike, priprava ukrepov za odpravo 
ovir, ki onemogočajo učinkovito črpanje in 
zmanjšanje škode, ki lahko nastane s 
prepočasno odzivnostjo SVRK, delovanje SVRK 
kot učinkovite službe, kar je moč doseči z 
učinkovito organiziranostjo, motiviranimi 
sodelavci in sodobno informacijsko tehnologijo. 
SVRK naj funkcionira kot učinkovit koordinator 
med deležniki izvajanja kohezijske politike, 
programski okvir za novo finančno perspektivo, 
kjer bodo morali vsi, koalicija, opozicija, Državni 
zbor in Vlada skupaj določiti smer kohezijske 
politike v prihodnje. Nadalje je poudaril, da so 
evropska kohezijska sredstva skoraj edina 

razvojna sredstva v Sloveniji in da moramo 
poskrbeti, da jih v celoti izkoristimo. 
 Kandidat verjame, da bomo tudi to 
programsko obdobje, tako kot prejšnje, uspešno 
zaključili kot ena najuspešnejših držav pri 
črpanju kohezijskih sredstev. Pri tem je kot 
ključna elementa izpostavil timski duh in znanje 
v SVRK, ki ga bodo usmerili v zastavljene cilje. 
Ocenjuje, da s svojimi izkušnjami zna in zmore 
prispevati k izboljšanju stanja kohezijske politike 
v Sloveniji. Izpostavil je tudi odpravo ovir pri 
delovanju informacijskega sistema in vseh 
dejavnikov, ki upočasnjujejo črpanje in 
zmanjšujejo koriščenje evropskih kohezijskih 
sredstev. 
 Kandidat je poudaril, da vlogo SVRK 
vidi kot koordinatorja med vsemi deležniki 
izvajanja kohezijske politike, vključno z 
ministrstvi, Državnim zborom, lokalnimi 
skupnostmi, regionalnimi razvojnimi agencijami 
in univerzami, pri čemer sta zavezanost k istemu 
cilju in tvorno sodelovanje predpogoj za uspešno 
doseganje cilja. 
 Odbor za gospodarstvo je z 8 glasovi 
za in 3 proti in v nadaljevanju še Odbor za 
zadeve Evropske unije je z 8 glasovi za in 4 
glasovi proti potrdil mnenje, da je predstavitev 
dr. Iztoka Puriča kot kandidata za ministra brez 
resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo ustrezna. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Gospa Suzana Lep Šimenko, imate 
besedo v imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za dano besedo. Spoštovani poslanke, 
poslanci, predsednik Vlade, ministrska ekipa, vsi 
skupaj prav lepo pozdravljeni! 
 Minila sta dva meseca vlade Marjana 
Šarca in že je prišlo do odločitve, da mora eden 
od ministrov odstopiti. Seveda razumemo razlog 
in soglašamo z dejstvom, da je bila komunikacija 
gospoda Bandellija za osebo, ki je na funkciji 
ministra, seveda popolnoma neprimerna. Je pa 
bil njegov način komuniciranja, še posebej po 
socialnih omrežjih, znan že pred njegovim 
imenovanjem in takrat se gospodu Šarcu to ni 
zdelo problematično. Danes imamo na točki 
dnevnega reda menjavo ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo. Čeprav gre za ministra brez resorja, je 
to področje še kako pomembno zlasti zaradi 
dejstva, ker gre za ministra, ki pokriva resor, pod 
katerega seveda tudi spadajo črpanje evropskih 
sredstev. Še posebej ob dejstvu, da je črpanje v 
obstoječi finančni perspektivi izredno slabo, o 
čemer smo nedavno govorili tudi na izredni seji 
tukaj v Državnem zboru. Slovenija je v obdobju 
2014–2020 upravičena do sredstev evropske 
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kohezijske politike v višini 3,1 milijarde evrov. Od 
tega smo do danes počrpali zgolj 15 % sredstev. 
Lahko se tukaj izpostavljajo druge številke, lahko 
izpostavljate, koliko pogodb je bilo podpisanih, 
ampak kakorkoli, dejstvo je samo eno, o 
počrpanih sredstvih lahko govorimo le takrat, ko 
jih dejansko prejmemo nazaj v slovenski 
proračun iz proračuna Evropske unije. In tega je 
bilo do danes izredno malo iz obstoječe finančne 
perspektive. Velikokrat slišimo tudi stavek, da se 
finančna perspektiva ne zaključi leta 2020, da 
imamo še dodatna 3 leta na razpolago. Seveda 
to drži, ampak potrebno se je pa zavedati tudi 
tega, da tiste pogodbe, ki so pa že bile 
podpisane, pa žal tega časa do leta 2023 več 
nimajo. In za številne projekte se roki počasi že 
iztekajo. 
 V Slovenski demokratski stranki nas 
seveda resnično, resnično skrbi izguba 
morebitnih 143 milijonov evrov evropskih 
sredstev. Ne vem, si lahko to predstavljate 143 
milijonov? Razlog naj bi bil informacijski sistem. 
Danes smo sicer slišali drugače, da je nekako 
zagotovljeno, da do tega ne bo prišlo, da razlog 
ni zgolj v informacijskem sistemu, ampak da je 
razlog tudi v usposobljenosti ljudi. Kakorkoli, o 
odgovornosti, zakaj je dejansko do tega prišlo, 
do danes nismo slišali še ničesar. Zakaj se na 
področje informacijskega sistema do danes ni 
naredilo ničesar? Cerarjeva vlada kljub številnim 
obljubam tukaj, na tem področju ni naredila 
popolnoma nič. Danes, ko imamo, pa ne morem 
drugače reči kot, zgolj razširjeno različico 
prejšnje vlade, nas seveda tudi zaradi tega 
dejstva to izredno in upravičeno skrbi. Kot smo 
lahko nedavno izvedeli tudi iz medijev, naj bi v 
poročilu, ki ga je prejel predsednik Vlade, 
izhajalo, da so pristojni na kohezijskem 
ministrstvu javnost zavajali s številkami glede 
uspešnosti pri črpanju sredstev, kot tudi niso 
upoštevali opozoril ministra za finance in 
revizijskih hiš. Iz medijev so izvedeli tudi to, da 
tisti, ki so odgovorni za to, da bomo morebiti 
izgubili teh 143 milijonov evrov in da imamo tako 
katastrofalno slabo črpanje evropskih sredstev v 
tej finančni perspektivi, da so ti ljudje zaposleni v 
generalnem sekretariatu Šarčeve vlade. Gospod 
predsednik, ali boste kaj ukrepali glede tega? Za 
Cerarjevo vlado je bilo več kot očitno pomembno 
le to, da smo dobili izziv razvoja Slovenije leta 
2050, stala nas je pol milijona evrov, in kaj smo 
Slovenci izvedli – da bomo leta 2050 pa res vsi 
srečni! Ja, morda res, če ne drugega, bodo 
srečni tisti, ki so teh pol milijona evrov za ta 
dokument tudi dobili. 
 Kandidat za ministra gospod Iztok Purič 
zagotovo ni strokovnjak s področja črpanja 
sredstev, o tem nas na predstavitvi na matičnem 
Odboru za Evropske zadeve in tudi na Odboru 
za gospodarstvo ni prepričal. Njegova 
predstavitev je bila skopa, odgovori na 
zastavljena vprašanja so bili izredno splošni. 
Zaveda se težav z informacijskim sistemom, to 
ocenjuje kot eno izmed težjih nalog, ampak 
spoštovani, to je naloga, ki bi že morala biti 

narejena in, kakorkoli, za to nalogo kaj dosti 
časa pa resnično več ni. Na tako imenovanem 
hearingu je kandidat za ministra veliko poudarjal 
medosebne odnose, pomen motivacije 
zaposlenih znotraj resorja, kar seveda je izredno 
pomembno, o tem ni dvoma, zlasti glede na 
pretekle neaktivnosti posameznih zaposlenih, ki 
imajo za posledico tudi morebitno izgubo 
evropskih sredstev. Se pa bodoči minister več 
kot očitno ne zaveda pomena medresorskega 
usklajevanja in seveda odnosa do te tematike 
tudi s strani ostalih resorjev. To je resnično, da 
na tem področju, če kje, pa mora celotna vladna 
ekipa delovati kot eno. Črpanje evropskih 
sredstev sicer res spada pod okrilje Službe 
vlade za razvoj in kohezijo, a to nikakor ne more 
biti stvar enega ministrstva. Resnično upamo, da 
bo to postala prioriteta celotne vlade in da bo 
vlada tudi sposobna tega medresorskega 
dogovora. Na tem področju je bilo v pretekli 
vladi, za katero vemo, da je razširjena vlada, 
razširjeno vlado imamo danes, na tem področju 
je bilo veliko težav. Če se ne bo ukrepalo hitro in 
s konkretnimi akcijami, si v Slovenski 
demokratski stranki glede tega tudi ne obetamo 
sprememb. 
 Kohezijska politika je glavna naložbena 
politika EU, za Slovenijo pa ne nazadnje pomeni 
tudi glavni vir naložb, ki jih imamo bodisi na 
državni bodisi na lokalni ravni – tukaj mislim, da 
smo si vsi enotni. Sredstva so namenjena na eni 
strani ustvarjanju novih delovnih mest, dvigu 
konkurenčnosti, trajnostnemu razvoju in seveda 
tudi dvigu kakovosti življenja državljanov. V 
Slovenski demokratski stranki si seveda 
neprestano trudimo, da bi se to področje in to 
stanje izboljšalo, zato na neuspešnost Slovenije 
pri črpanju evropskih sredstev opozarjamo tako 
s poslanskimi vprašanji kot s sklicem nujnih sej 
in tudi izrednih sej Državnega zbora. Zavedamo 
se namreč, da so evropska sredstva za državo 
in za lokalne skupnosti edina razvojna sredstva, 
ki so nam na voljo. Ravno zaradi tega dejstva bi 
morali, če kje, pa na tem področju izredno 
aktivni. Ne nazadnje, s temi sredstvi lahko tudi 
bistveno pripomoremo k zmanjšanju prevelikih 
razlik med posameznimi regijami v Sloveniji. 
Osnovni namen teh evropskih sredstev je ravno 
v tem, da zmanjšamo razlike v razvitosti, zato je 
pomembno, da evropska sredstva v ta namen in 
na teh območjih tudi koristimo. V Sloveniji v 
obstoječi finančni perspektivi pri tem zaenkrat še 
nismo bili uspešni. Zaradi vsega navedenega je, 
seveda, izredno izredno pomembno, kdo je 
oseba, ki bo vodila ta resor.  
 Žal moram povedati, da poslance 
Slovenske demokratske stranke gospod Purič ni 
prepričal in zato nima naše podpore. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospa poslanka.  
 Dr. Darij Krajčič v imenu Poslanske 
skupine Lista Marjana Šarca.  
 Izvolite.  
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DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani 
predsednik Vlade, ministrski zbor, kolegice in 
kolegi!  
 Kandidat za ministra brez resorja dr. 
Iztok Purič sodi v kvoto Stranke Alenke 
Bratušek. Predstavil se je na pristojnih delovnih 
telesih, to je na Odboru za zadeve Evropske 
unije in na Odboru za gospodarstvo 3. 
decembra letos. Poudaril je dolgoletne izkušnje 
v kadrovskih službah, kjer je njegovo delo 
temeljilo na motivaciji zaposlenih. Povedal je, da 
ga je dolgoletno vodenje Javnega 
gospodarskega zavoda Brdo poleg drugega 
soočilo tudi z zelo uspešnim predsedovanjem 
Svetu Evropske unije v letu 2008. V predstavitvi 
je pokazal, da razume velik pomen službe, to se 
pravi SVRK, za razvoj in finančno sliko 
Slovenije. Tisti, ki smo imeli v svoji karieri že 
opravka s to službo, smo ji običajno rekli »švrk«. 
Verjamem, da bo iz švrka pod njegovim 
vodstvom to postal dejansko SVRK. Zaveda se 
problemov, ki jih ima Slovenija pri črpanju 
evropskih sredstev kohezijske politike, zlasti 
vezanih na zamude. Zaveda se enega od 
ključnih problemov, to je učinkovito delovanje 
informacijskega sistema, ki mu pač rečejo e-MA, 
v prejšnji perspektivi so mu pa rekli nekako 
drugače.  
 Kandidat je pokazal, da je poleg tekoče 
kohezijske politike za Slovenijo zelo pomembna 
tudi bodoča – v novem finančnem okviru za 
obdobju 2021–2027, kjer smo sredi najbolj 
intenzivnih pogajanj. Dr. Purič je v sklepnem 
delu povzel ključne ukrepe, ki po našem mnenju 
pomenijo pot v pravo smer k izboljšanju 
učinkovitosti izvajanja tekoče kohezijske politike 
in dajo dobro podlago tudi za novo finančno 
perspektivo. 
 Vlada je na predlog Državnega zbora 
sprejela strategijo za pospešitev črpanja 
sredstev evropske kohezijske politike. Kandidat 
se z njeno vsebino do zaslišanja na matičnih 
delovnih telesih še ni seznanil. Verjamemo pa, 
da bo ustrezna podlaga za njegovo delo. V 
Državnem zboru bomo dokument obravnavali v 
januarju prihodnje leto in potem tudi budno 
spremljali njegovo izvajanje. V stranki Liste 
Marjana Šarca verjamemo, da koalicijska 
partnerica Stranka Alenke Bratušek pri predlogu 
ministra brez resorja, pristojnega za razvoj 
strateške projekte in kohezijo, izbrala 
najboljšega možnega kandidata, ki je ta izziv 
tudi bil pripravljen sprejeti. Izjemno zahteven 
resor, ki je pod drobnogledom tako koalicijskih 
partnerjev kot tudi opozicije, bo res pravi izziv za 
ministra; izziv tudi v vsebinskem smislu, vsaj 
tekoča, bodoča pa še bolj. Za razliko od minule 
bistveno bolj temelji na tako imenovanih mehkih 
vsebinah. Tudi pri tem ima Slovenija vrsto težav, 
saj se preprosto še ni prilagodila na to novo 
dejstvo. Priprava mehkih vsebin je bistveno 
zahtevnejša od trdih investicijskih projektov. To 
sta tudi dva bistvena vsebinska, ne tehnična 
vzroka, da imamo težave. Učinkovitost resorja 

bo relativno lahko spremljati, saj so kazalci 
preprosti, numerični, pravzaprav računovodski, 
knjigovodski. Poleg računovodskega spremljanja 
je še pomembnejša vsebina, za kakšne namene 
bo ta edini razvojni denar porabljen. Na koncu 
perspektive morajo biti tudi zaradi kohezijskih 
sredstev Slovenija konkurenčnejša, razvitejša in 
dežela z več blaginje ter imeni nično razliko do 
bolj razvitih evropskih regij.  
 Po mnenju Liste Marjana Šarca mora 
imeti kandidat za ministra odlične menedžerske 
kvalitete in mora dobro poznati filozofijo in cilje 
kohezijske politike. Gre za izrazito horizontalno 
politiko, ki s svojim delovanjem posega v vrsto 
drugih resorjev. Stranka Lista Marjana Šarca bo 
kandidata za ministra podprla v veri, da bo znal 
vse izzive službe, ki jo prevzema, sprejeti in 
rešiti v dobro Slovenije. Pri tem, seveda, 
računamo tudi na konstruktivno delovanje 
kandidata za ministra v Vladi Republike 
Slovenije. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Mag. Meira Hot v imenu Poslanske 
skupine Socialnih demokratov.  Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Spoštovani predsednik 
Vlade, spoštovani ministrski zbor, spoštovani 
poslanke in poslanci! 
 Evropska kohezijska sredstva so tema, 
ki ni stalnica na dnevnem redu plenarnih 
zasedanj Državnega zbora. Dejstvo, da se o 
evropskih sredstvih za razvoj ter financiranje 
strateških projektov v tej dvorani pogovarjamo 
že drugič v dobrem mesecu dni, pa je odmik od 
te prakse. Na eni strani gre za dobrodošlo 
spremembo, ker so sredstva, ki jih črpamo iz 
evropskega proračuna, pomemben vir 
financiranja projektov, ki pomagajo ustvarjati 
pogoje za boljše življenje ljudi v lokalnih 
skupnostih ter k hitrejšemu in enakomernejšemu 
razvoju celotne države. Gre torej za temo, ki 
mora biti visoko na seznamu naših prioritet. Ne 
moremo pa biti zadovoljni, da tej temi 
posvečamo večjo pozornost zaradi težav pri 
povračilih v slovenski proračun za že odobrene 
projekte in na splošno počasnega črpanja 
evropskih sredstev ter zaradi odstopa ministra 
brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške 
projekte in kohezijo.  
 Pred kandidatom za novega ministra 
dr. Iztokom Puričem je tako zelo zahtevna 
naloga, s pričakovanji tako politike kot javnosti 
glede potrebnih sprememb in pospeškov pri 
črpanju evropskih sredstev. Časa za 
spoznavanje z novo funkcijo ter stanjem na 
področju, za katerega je pristojen, pa je v resnici 
izjemno malo. Na 12. izredni seji Državnega 
zbora 9. novembra 2018 smo po opravljeni 
razpravi, v kateri je sodeloval še minister 
Bandelli, sprejeli predlog priporočila, da Vlada v 
roku 30 dni pripravi načrt pospešitve črpanja 
sredstev evropske kohezijske politike in ga 
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predstavi Državnemu zboru. Druga, enako nujna 
in nič manj zahtevna naloga je zagotoviti, da 
bodo čakajoči … / 4-sekundna prekinitev 
zvočnega posnetka/ To je do konca leta, ki se 
hitro izteka, posredovani Evropski komisiji. 
Socialni demokrati upamo in si v dobro države, 
lokalnih skupnosti, vseh, ki delajo na projektih, 
ter državljank in državljanov, ki morajo imeti 
koristi od njih, da bi lahko govorili o uspešnem 
črpanju evropskih sredstev, iskreno želimo, da bi 
kandidatu za ministra pri tem uspelo.  
 Dr. Purič je med svojo predstavitvijo 
pred Odborom za gospodarstvo in Odborom za 
zadeve Evropske unije nanizal tudi številne 
druge prednostne izzive, s katerimi se bo moral 
soočiti. Ti izzivi se nanašajo tako na 
učinkovitejše delo Službe Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko kakor tudi koordinacijo delovanja drugih 
resorjev in ostalih deležnikov izvajanja 
kohezijske politike. 
 Poleg obstoječe finančne perspektive 
pa izziv že sedaj predstavlja prihodnja 
perspektiva za obdobje po letu 2020. 
Neizogibno dejstvo je, da se bo spremenila tako 
višina kot struktura sredstev, ki bodo na voljo 
Sloveniji. Evropska komisija tudi predlaga, da bi 
čas, v katerem bi države lahko dostopale do še 
neporabljenega dela v danem letu odobrenih 
sredstev, skrajšal z naslednjih treh na naslednji 
dve leti. Te spremembe bodo terjale še več 
skrbnega načrtovanja projektov, povezovanja 
deležnikov ter ne nazadnje ustrezno tehnično 
podporo, ki se je pa že sedaj izkazala za 
nepričakovano velik problem. Socialni demokrati 
želimo opozoriti nanje že sedaj, saj ne moremo 
biti pomirjeni ob dejstvu, da smo sredi 
preteklega mandata večkrat opozarjali na težave 
pri izvajanju kohezijske politike, pa se je kljub 
drugačnim zagotovilom izkazalo, da so te v 
resnici še večje, kot je bilo nakazano.  
 Vsi našteti izzivi kažejo, da ne obstajajo 
izobrazba ali primerljive delovne izkušnje, ki bi 
oblikovale idealno kandidatko ali kandidata za 
ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo. 
Socialni demokrati menimo, da je bolj 
pomembno, da Služba Vlade Republike 
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko čim prej dobi operativno vodstvo. V 
širšem smislu pa mora Vlada poskrbeti za jasno 
vizijo nadaljnjega razvoja naše države ter 
poskrbeti za njeno učinkovito izvajanje z 
uporabo vseh možnih sredstev in instrumentov, 
ki so nam na razpolago iz naslova našega 
članstva v Evropski uniji.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo predlog za imenovanje dr. 
Iztoka Puriča za ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo, iz vseh naštetih razlogov soglasno 
podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 

 Gospod Gregor Perič v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra.  
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala ponovno za 

besedo.  
 V Poslanski skupini SMC bomo dr. 
Iztoka Puriča kot kandidata za ministra brez 
resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo, podprli. 
 Kot vemo, je Stranka Alenke Bratušek v 
sredo, 28. novembra 2018 premierju Marjanu 
Šarcu kot kandidata za novega kohezijska 
ministra, ki bo zamenjal Marka Bandellija, 
predlagala Iztoka Puriča. Premier se z njegovo 
kandidaturo strinja, poleg tega pa se je z 
njegovo kandidaturo strinjala tudi večina poslank 
in poslancev na skupni seji Odbora za 
gospodarstvo in Odbora za zadeve Evropske 
unije. Na tej je dr. Purič predstavil svoje prve 
ukrepe in temeljne cilje na področju razvoja in 
kohezijske politike. 
 Sicer pa je Iztok Purič, ki je doktor 
znanosti s področja organizacijskih ved, 12 let 
vodil Javni gospodarski zavod Brdo, pred tem pa 
je vodil tudi splošno kadrovsko službo v podjetjih 
Exoterm in Žito. Tako upamo, da bo s 
prizadevnostjo in odgovornostjo in na podlagi 
svojih vodstvenih sposobnosti in drugih 
dosedanjih izkušenj uspešno opravljal zahtevne 
naloge kohezijskega ministra. Verjamemo, da bo 
delo začelo teči takoj in da bo gospod Purič 
svoja znanja in veščine s področja vodenja, 
upravljanja kadrov in primernega razpolaganja s 
proračunskimi sredstvi uporabil tudi v okviru 
uspešnega črpanja kohezijskih sredstev. 
 Iz navedenih razlogov bomo v 
Poslanski skupini Stranke modernega centra 
kandidaturo dr. Iztoka Puriča za ministra, 
pristojnega za razvoj in kohezijo, podprli. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Nataša Sukič, imate stališče v 
imenu Poslanske skupine Levica.  Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala 

za besedo, predsedujoči. Spoštovani ministrski 
zbor, spoštovane in spoštovani! 
 Od pričetka kandidature ministra brez 
resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte 
in kohezijo, se je razprava vrtela zlasti okrog 
težav pri črpanju evropskih sredstev in težav z 
informacijskim sistemom vladne službe za razvoj 
in evropsko kohezijsko politiko. Ministrski 
kandidat Iztok Purič je na skupni seji Odbora za 
gospodarstvo in evropske zadeve zagotovil, da 
bo odprava teh dveh težav med prioritetami 
njegovega mandata. Toda v Levici smo od 
ministrskega kandidata vendarle pričakovali 
nekoliko več. Seveda si vsi želimo več evropski 
sredstev in funkcionalen informacijski sistem, 
vendar smo od ministrskega kandidata poleg 
zagotovil pričakovali tudi podrobnejšo vizijo in 
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predloge konkretnih ukrepov za reševanje 
temeljnih problemov, s katerimi se Slovenija 
sooča na področju razvojne in kohezijske 
politike. 
 V Levici že dalj časa opozarjamo na 
nevzdržne razvojne razlike v Sloveniji. Glede na 
geografske trende razvitosti in nerazvitosti je 
Slovenija mikro kozmos Evropske unije: deli se 
na center in periferijo. Razvojne razlike se 
odražajo v višjih stopnjah revščine in socialne 
izključenosti v podrazvitih predelih periferije, 
zlasti v spodnjeposavski in pomurski regiji. 
Periferijo sestavljajo gospodarsko prizadeta 
območja, ki so se v preteklih letih oziroma 
desetletjih pospešeno deindustrializirala. Večina 
gospodarske dejavnosti v Sloveniji se vrši v 
centru, periferija pa se sestoji iz krajev, ki so 
oddaljeni od večjih gospodarskih središč. Ti kraji 
so redko poseljeni, zaradi slabe prometne 
infrastrukture so slabo povezani, ponekod pa ni 
niti ustreznih telekomunikacijskih povezav. V 
Zasavju in Pomurju, denimo, je 
deindustrializacija sovpadla z depopulacijo in 
hitro rastjo deleža starega prebivalstva, pri 
katerem so stopnje tveganja revščine najvišje. 
Za te regije so značilne tudi primerjalno nizke 
stopnje visoke izobrazbe. 
 V delitvi na center in periferijo se torej 
ne odražajo le razvojne, temveč tudi velike 
socialne razlike. Podatki za leto 2017 kažejo, da 
je bila stopnja tveganja revščine najvišja v 
posavski statistični regiji, kjer je znašala kar 18,5 
%. Povprečni letni razpoložljivi dohodek je bil v 
vzhodni Sloveniji precej nižji kot v zahodni 
Sloveniji. V osrednjeslovenski znaša okrog 9 
tisoč 900 evrov, v pomurski statistični regiji pa le 
8 tisoč 400 evrov. Stopnja tveganja socialne 
izključenosti je bila najvišja v posavski in 
podravski statistični regiji, v obeh je znašala več 
kot 21%. 
 V geografsko pogojenih razvojnih 
razlikah se torej odražajo tudi številni socialni 
problemi, ki terjajo takojšnje ukrepanje, temu 
ustrezna bi morala biti tudi resna nacionalna 
razvojna strategija slovenskega gospodarstva, ki 
pa je Slovenija žal ne premore. Tudi regionalne 
politike v Sloveniji pravzaprav ni. Slovenija se že 
leta zadovoljuje s sledenjem evropskim 
razvojnim ciljem in koriščenjem evropskih 
kohezijskih sredstev, kar kaže na veliko 
pasivnost in konformizem domače politike. 
 Posledice te pasivnosti in konformizma 
so dvoje; slovensko gospodarstvo ostaja na 
periferiji Evropske unije, kjer z izvozno 
naravnavo proizvodnjo polizdelkov z nizko 
dodano vrednostjo prevzema položaj 
podizvajalke razvitejših industrijskih držav in 
centra in zaradi zapostavljanja nacionalne 
razvojne in regionalne politike se delitev na 
center in periferijo reproducira tudi na domačih 
tleh. 
 Ministrski kandidat je na seji odborov 
za gospodarstvo in evropske zadeve pokazal 
nekaj razumevanja za navedene probleme, 
zaradi česar mu ne bomo nasprotovali, vendar 

pa ni podal jasne vizije in konkretnih predlogov 
za njihovo reševanje, zato ga tudi podpreti ne 
moremo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa Nataša, pardon, gospa Maša 
Kociper v imenu Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek. Še enkrat, se opravičujem za 
preimenovanje. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Nisem tako 

občutljiva na pravilno izgovorjavo kot nekateri.  
 Lep pozdrav, spoštovane kolegice, 
spoštovani kolegi! Spoštovani ministrski zbor! 
 Točka, ki jo danes obravnavamo, ki je 
pravkar na dnevnem redu, ima naslov Predlog 
kandidata za ministra brez resorja, pristojnega 
razvoja, strateške projekte in kohezijo. In 
kandidat, ki ga bomo danes izvolili, bo vodil 
službo vlade za razvoj in kohezijo. Iz takšnega 
naslova bi bilo mogoče sklepati, da gre za 
kakšno manjšo službo vlade, ki se ukvarja s 
kakšnimi nepomembnimi podrobnostmi, pa 
vendar je resnica povsem drugačna. Gre za 
pravo, veliko ministrstvo, ki ima preko 200 
zaposlenih in pokriva zelo zelo pomembno 
področje. 
 Ko je bilo Stranki Alenke Bratušek 
zaupano vodenje tega ministrstva, smo vedeli, 
da je pred nami velika odgovornost, saj gre kot 
je bilo že večkrat poudarjeno, praktično za edina 
razvojna sredstva te države. Kar nismo vedeli, je 
bilo to, da nas bo ob prihodu na ministrstvo 
pričakalo toliko odprtih, perečih in zelo urgentnih 
problemov. Med drugim naj bi bilo pod 
vprašanjem tudi črpanje okrog 150 milijonov 
evrov povračil iz Evrope. 150 milijonov evrov je 
res veliko denarja in te projekte naj bi slovenski 
proračun že financiral, denarja pa za zdaj zaradi 
neurejenega beleženja črpanja ne moremo 
zahtevati od Evropske komisije. Če se je ta 
problem dejansko v vmesnem času že rešil, smo 
lahko vsi skupaj resnično zelo veseli. 
 Ne glede na nakopičene probleme, ki 
so se pojavili mnogo pred prevzemom resorja, 
pa je naša ekipa z ministrom v odstopu takoj 
zavihala rokave in se lotila dela, da bi črpanje 
čim prej pognali in tudi povečali odstotek s 
sedanjih 15 %. Zgodilo se je, kar se je pač 
zgodilo, in danes se pogovarjamo o novem 
kandidatu. 
Glede na to, da je bilo že veliko povedano o 
njegovih referencah in njegovi predstavitvi, se v 
tem delu morda ne bi ponavljala, povedala bi pa 
nekaj drugega. To področje je res strokovno 
zelo zahtevno in to je bilo danes že večkrat 
korektno povedano in kot je bilo korektno 
poudarjeno s strani poslanke Socialnih 
demokratov, v Sloveniji ne obstajajo strokovnjaki 
za kohezijo in razvoj, ki bi jih lahko ob takem 
primeru potegnili iz žepa. Zato nikar ne mislimo, 
da kandidati za tako zahtevne resorje kar stojijo 
v vrsti. V tem smislu smo lahko zelo hvaležni – 
in naša stranka je, seveda govorim za nas –, 
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temu, da se je dr. Purič odzval na naše vabilo in 
sprejel ta zahtevni izziv. 
 Gospod Purič, kot rečeno, ni 
strokovnjak za kohezijo in razvoj, niti za črpanje 
sredstev, je pa veliki strokovnjak za 
menedžment kadrov in dr. znanosti s področja 
organizacijskih ved. In prav to je to, kar se nam 
zdi tukaj zelo pomembno. Priti mora nekdo tja, ki 
se zaveda vrednosti kadrov, ki edini poznajo to 
zahtevno področje, ki jih zna organizirati in 
motivirati. Imeti mora voljo in željo, da spremeni 
stvari na boljše in vse to dr. Purič ima. Ima tudi 
dolgoletno znanje s področja vodenja velikih 
sistemov in prepričani smo, da ga bo uporabil v 
korist vseh nas. Tako tudi v imenu naše stranke 
prosim, da mu daste priložnost.  
 Vseeno pa bi na koncu povedala še 
nekaj. Črpanje sredstev in razvojni projekti, ki jih 
financira ta resor, nikakor ne morejo biti samo 
stvar in odgovornost ene stranke, ampak 
odgovornost celotne vlade in vseh ostalih 
deležnikov, ki pri tem sodelujejo, tudi lokalnih 
skupnosti in vseh ostalih. Samo s skupnimi 
močmi nam bo uspelo narediti to, kar je največja 
korist, ki jo imamo od Evropske unije, to je, da 
bomo koristno in v korist naših državljanov 
porabili sredstva, ki so nam na razpolago. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Franc Jurša, imate stališče v 
imenu Poslanske skupine Desus.  Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Gospod 

predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav 
ministrskemu zboru, tudi kolegicam in kolegom 
poslancem, poslankam v tej dvorani!  
 Pred nami je prva menjava ministrske 
ekipe. Konec prejšnjega meseca nam je namreč 
predsednik Vlade Republike Slovenije gospod 
Marjan Šarec posredoval predlog za novega 
kandidata za ministra, pristojnega za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo. Po oceni 
predsednika Vlade je primeren kandidat dr. Iztok 
Purič. V očeh laične in strokovne javnosti je 
področje črpanja evropskih kohezijskih sredstev 
izjemno slabo izkoriščeno, saj po številnih 
navedbah tako v mediju kot pri strokovni javnosti 
črpanje poteka zelo počasi oziroma v 
premajhnem obsegu. Kljub nekaj uspešnim 
projektom, ki jih je Slovenija uspela pridobiti, je 
moč vedeti, da nimamo usklajene kohezijske 
politike v luči uravnoteženja črpanja sredstev v 
obeh slovenskih regijah, vzhodni in zahodni. 
Namreč, razkorak med njima je zelo zelo velik 
oziroma prevelik. Dodatno težavo pri uspešnem 
črpanju predstavljata še vedno prevelika 
birokracija in težave s funckionalnostjo 
informacijskega sistema. Prijava projektov za 
nepovratna sredstva iz kohezijskih skladov je 
tako postala prava znanstvena fantastika, kjer si 
raznorazne agencije, ki skrbijo za pravilnost in 
atraktivnost prijav, manejo roke ob vrtoglavih 
zaslužkih. V bodoče se moramo vsi zavzeti za 

celovito izkoriščanje razvojnih sredstev in 
oblikovati novo finančno perspektivo, saj so to 
skoraj edina razvojna sredstva v državi. Na 
slednje je opozoril tudi kandidat za ministra. 
 K temu pritiče, da mora Služba Vlade 
Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko delovati kot zanesljiv in 
učinkovit koordinator deležnikov izvajanj 
kohezijske politike. To pa lahko doseže s pravimi 
usmeritvami in z zasledovanjem postavljenih 
ciljev, zlasti pa z medsebojnim sodelovanjem in 
znanjem. Sama volja in pripravljenost sta 
premalo. Da bi to dosegli, potrebujemo na čelu 
takega vitalnega resorja preudarnega človeka z 
izkušnjami in vizijo. Glede na predstavitev 
kandidata za ministra dr. Iztoka Puriča na seji 
pristojnih delovnih teles v Državnem zboru ter 
glede na njegove poglede na reševanje 
problematike poslanci Desusa izrekamo 
podporo kandidatu v upanju, da bo uspešno 
vodil službo, ki je najpomembnejša za črpanje 
evropskih kohezijskih sredstev. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem smo končali, spoštovane 
poslanke in poslanci, s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin.  
 Prehajamo na razpravo poslank in 
poslancev. Prvi imate besedo mag. Marko 
Pogačnik. Pripravi pa se gospod Franc Kramar. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. 
 Vsekakor je treba povedati, da gre za 
eno izmed najpomembnejših področij v danem 
trenutku. Dejstvo je, da slovenski proračun 
potrebuje sredstva, na voljo Sloveniji, Slovenija 
ima približno 3 milijarde sredstev, in žalostno 
lahko smo ugotavljali, da do sedaj ta naloga s 
strani tako prejšnje vlade kot sedanje ni bila 
opravljena kvalitetno. Dejansko ni bila 
opravljena. Zaostajamo s projekti, ki bi jih morali 
prijaviti v Bruslju. Prepričan sem, da z resnim 
delom, z zavzetostjo, predvsem s sodelovanjem 
vseh ministrskih ekip, celotne ministrske ekipe – 
kajti dejstvo je, da se morajo področja 
dopolnjevati tako z ene kot z druge strani –, sem 
prepričan, da lahko poberemo še ti dve milijardi 
evropskih sredstev in ti dve milijardi evropskih 
sredstev lahko omogoča tudi nadaljnji razvoj 
Slovenije. Prepričan sem, da z resnim delom 
lahko pridemo, vendar žal tukaj notri glede na 
dosedanji pristop te koalicije do evropskih 
sredstev si lahko včasih predstavljamo, da temu 
ne bo tako. Dejstvo je, da bo približno dveh 
mesecih delovanja Vlade se je že zgodila 
zamenjava samega ministra. Mnenja sem, da je 
predvsem to področje takoj za Ministrstvom za 
finance, mnenja sem, da kandidat Iztok Purič bo 
moral sodelovati predvsem z ministrom za 
finance in vsemi ostalimi. 
 Zdaj pa predvsem, kaj vidim, kaj bi se 
tukaj moralo narediti. Predvsem poenostavitev 



                                                                                                                          

  279  

postopkov in stop birokratom. Tukaj se mi zdi, 
da se da veliko stvari narediti in da se popravijo 
vse tiste stvari, ki jih je tukaj tudi pri svoji reviziji 
očitalo Računsko sodišče. 
 Pričakujem od kandidata, verjetno tudi 
od danes naprej novega ministra, da se bo dela 
lotil bistveno bolj resno kot vsi ostali njegovi 
predhodniki prej.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Franc Kramar, beseda je vaša. 
Pripravite pa se mag. Branko Grims. 
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Predsednik, hvala 

lepa. Spoštovani ministrski zbor, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 Razvoj in kohezija je po moji oceni eno 
temeljno načelo, ki bi ga v vsaki državi morali 
postaviti kot prednostno pravico vseh 
deležnikov, tukaj predvsem mislim, da so to 
edina sredstva iz Evrope, ki veliko lahko 
pripomorejo k razvoju občin na celotnem 
območju države. V preteklosti je temu bilo tako, 
prejšnja perspektiva je bila sicer sproščena na 
osnovni statističnih regij in tam so občine lahko 
participirale na evropska sredstva in lahko 
rečem, da v tistem obdobju se je ogromno 
naredilo. No, potem je prišla ta zadnja 
perspektiva, v kateri so se kriteriji glede 
dodeljevanja sredstev bistveno spremenili, 
ocenjujem, da je to naredila država, spremenila 
kriterije in jih zaostrila do take mere, da je lahko 
particpirala na kohezijska sredstva samo Mestna 
občina Ljubljana, vse ostale občine niso 
zadostile tem pogojem, in to je neopravičljivo. 
Imamo dve regiji, vzhodno in zahodno, kar po 
moji oceni ni najbolj pravično. Dejstvo je, da 
Ljubljana pripada zahodni regiji, da je Ljubljana 
daleč najbolj razvita občina v Sloveniji in s to 
pripojitvijo je dejansko zahodna regija v 
podrejenem položaju v primerjavi z vzhodno. 
Menim, da mora vzhodna regija ostati takšna, 
kot je, in tudi particpirati sredstva, ki so 
predvidena za vzhodno, bilo bi pa po moje 
smiselno izločiti Mestno občino Ljubljana kot 
samostojno regijo. In tukaj je že ena izmed 
nalog, katerih se bo novoimenovani minister, 
upam da, tudi lotil in da jim bo kos. 
 Poudarjam še enkrat, da pričakujem od 
ministra, pa kljub dejstvu, da prihaja iz naše 
stranke, da se poenostavijo kriteriji za 
dodeljevanje evropskih sredstev. Taka 
birokracija, kot je bila v preteklosti, in pa 
predvsem tako dlakocepstvo pri samih razpisih 
in pri samih pogodbah, ker so manjkale pike, 
vejice in ne vem kaj še vse, ne pelje nikamor. 
Treba je poenostaviti sistem, treba je omogočiti 
občinam, da participirajo po kriterijih, ki morajo 
biti enakovredni za celotno območje države in 
katerih se je v prihodnosti potrebno držati. 
Prepričan sem, da bo dr. Purič temu sledil. Res 
je, veliko dela ga čaka. To je po moji oceni eno 
najbolj zahtevnih ministrstev v državi, pa ne 

omalovažujem ostalih, ampak dejstvo je, da se 
tukaj lahko pripomore k razvoju celotne 
Republike Slovenije, saj s črpanjem evropskih 
sredstev prinašajo tudi razvoj. Tega si po moji 
oceni v Sloveniji vsi skupaj želimo. 
 Dr. Puriču želim veliko uspeha in veliko 
veliko želje po tem, da se končno premakne na 
tem področju črpanja razvojnih in kohezijskih 
sredstev. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima mag. Branko Grims. 
Pripravite pa se gospod Boris Doblekar. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Vsem prav 

lep pozdrav.  
 Vsaj ena točka je, kjer se danes 
vsekakor vsi strinjamo: ministrstvo, mesto, o 
katerem govorimo, je izjemno pomembno. Gre 
za edina dejanska naložbena sredstva, ki so na 
razpolago, sredstva, ki prihajajo iz Evropske 
unije. Gre za 4 milijarde ali tudi več in vsekakor 
je to tisto, s čimer je treba ravnati posebej 
pazljivo, kajti, če nič drugega, to narekuje načelo 
odgovornosti do državljank in državljanov. Temu 
bi morali posvetiti od prvega dne posebno 
pozornost. Žal je dejstvo, da ne prejšnja ne 
sedanja, v bistvu reciklirana prejšnja vlada, pri 
tem do tega trenutka niste bili prav nič uspešni. 
Ravno nasprotno, prav tukaj so bili zaostanki 
največji.  
 Predlog, ki je danes pred nami, je s 
tega vidika nekoliko nenavaden. Po eni strani 
sem osebno vesel, da je predlagan nekdo z 
Gorenjske, iz Kranja. Po drugi strani gre za 
človeka, ki je bil že daljši čas v pokoju, penziji; to 
se pravi, da je izgubil dejansko stik z vsem 
tistim, kjer bi moral imeti v tem trenutku najbolj 
razvite niti povezovanja … Poleg tega tudi leta 
naredijo svoje. Sprašujem se, kaj je v ozadju 
tega, kateri računi, ki jih je bilo treba vrniti za 
nazaj, vsekakor pa je zagotovo tak predlog 
odraz strahotne kadrovske suše, ki jo ima ta 
vlada in ta koalicija. Predvsem pa je tak predlog, 
spoštovani predsednik Vlade, neodgovoren do 
državljank in državljanov, ker gre za tako 
občutljivo mesto. Lahko je bil predlani kandidat 
pred časom na tem področju tudi uspešen ali pa 
na področju, ki je bilo povezano s tem, ampak 
sedaj je bil dolgo časa v penziji in ta reaktivacija 
je, milo rečeno, nenavadna. Če se je iskalo 
samo idealnega sogovornika gospodu Junkerju 
– Junker odhaja; hvala bogu, da odhaja! 
Vsekakor je tukaj vprašanje tistega, kar bi 
moralo voditi koalicijo in predsednika Vlade pri 
predlaganju kandidata za ministra, ki bo 
razvojno najbolj odgovorno funkcijo opravljal v 
odločilnih trenutkih, ko stvari za nazaj niso bile 
dobre in ko je treba nadoknaditi izgubljeni čas. 
Kje, gospod predsednik Vlade, je vaša 
odgovornost do ljudi? S takimi predlogi zagotovo 
te odgovornosti ne potrjujete. Sem trdo 
prepričan, da bi z nekaj truda lahko našli tudi 
bistveno bolj v to področje vpetega kandidata, ki 
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bi potem lažje in bolj učinkovito pridobival 
sredstva. 
 Samo upam, da bo vsaj nekaj uspelo 
tudi njemu, ne dvomim, da se bo pri tem potrudil, 
in da pri tem ne bo pozabil na Gorenjsko, od 
koder oba prihajava, kajti, žal, je pravilo, ki smo 
ga že nekajkrat videli, da kandidati z Gorenjske, 
ko odidejo v izvršilno vejo oblasti, na Gorenjsko 
preprosto pozabijo. Upam, da bo častna izjema.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate, gospod Boris Doblekar. 
Pripravi naj se gospod Franci Kepa.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovani 

predstavniki oziroma ministri, spoštovana Vlada, 
kolegice in kolegi, poslanke in poslanci! Hvala 
za besedo, gospod predsednik.  
 Danes bomo odločali o izvolitvi 
kandidata za ministra brez resorja, pristojnega 
za razvoj, strateške projekte in kohezijo, 
gospoda Iztoka Puriča. Mnogo je bilo že 
povedanega, nekaj je bilo kritik, nekaj je bilo 
pohval, nekaj je bilo obetajočih novic, nekaj tudi 
starih stvari, ki jih že poznamo. Osebno moram 
reči, da se zavedam tega, da je to eno najbolj 
pomembnih ministrstev, česar se zavedate tudi 
mnogi oziroma kar vsi. Vemo, da je to 
ministrstvo tisto, ki vsem nam, državljankam in 
državljanom, omogoča boljše življenje, bolj 
kvalitetno življenje, boljši razvoj in s tem tudi bolj 
napredno, lepšo Slovenijo, kajti pridobivamo 
lahko mnoga evropska sredstva in če to ni tako, 
potem seveda moramo trošiti svoj denar za 
stvari, ki bi jih lahko imeli financirane s strani 
Evrope, kamor tudi vplačujemo kar velik del 
svojih sredstev. Pa se potem pogovarjamo o 
različnih predlogih sprememb zakonov, o raznih 
malenkostih, o majhnih vsotah, ki bi bile dobre 
za ljudi, predvsem za male ljudi, za tiste, ki 
nimajo, in tako naprej; ampak tam zmanjka, iz 
Evrope ne dobimo, in potem smo tam, kjer smo. 
 Ne bi bil rad preveč kritičen, niti ne bi 
rad dajal kakršnihkoli slabih signalov bodočemu 
ministru, ki bo, verjamem, glede na predstavitev 
stališč posameznih poslanskih skupin, tudi dobil 
podporo v Državnem zboru. Pa kljub temu, na 
začetku je bilo zelo dobro poudarjeno s strani 
ene poslanske skupine, da prihaja minister iz 
kvote Stranke Alenke Bratušek. Se mi zdi, da to 
niti ni tako pomembno, kajti vedno, ko se o tem 
pogovarjamo ali pa slišimo tudi z drugih strani, 
da ni pomembno, od kje prihaja, kateri politični 
opciji pripada, ampak da je bolj pomemben 
podatek, ali je strokovnjak ali ni strokovnjak, ali 
se spozna na področje ali se ne spozna na 
področje; mislim, da je to mnogo bolj pomembno 
kot to, od kje prihaja.  
 Na zaslišanju ministrskega kandidata 
na pristojnem Odboru za gospodarstvo in 
Odboru za zadeve Evropske unije sem mu 
postavil nekaj konkretnih vprašanj, na katere, 
moram reči, nisem dobil zadovoljivih odgovorov. 
Tudi njegovi odgovori so bili bolj kot ne medli in 

iz tistih odgovorov jaz kakšne posebne vizije 
nisem zaznal, da bo kaj dosti bolje na področju 
črpanja evropskih sredstev. Moram reči, da se je 
gospod Bandelli mnogo bolje odrezal na 
zaslišanju, bil je mnogo bolj prepričljiv in imel 
tudi zelo konkretne odgovore, iz česar sem 
lahko razbral, da bo pa le morda posijalo sonce 
na to ministrstvo oziroma vladno službo za 
razvoj, strateške projekte, kohezijo in tako 
naprej. Ampak, žal, zaradi nekaterih drugih 
stvari je moral ta minister pač oditi. Verjamem 
pa, vsaj moje prepričanje je takšno, da bi to delo 
mnogo bolje opravljal kot predlagani kandidat, 
vsaj po vsem tem, kar sem lahko slišal na sami 
predstavitvi in kar sem lahko prebral tudi v 
medijih, čeprav moram reči, da ne verjamem 
ravno vsakemu mediju in vsakemu zapisu, 
ampak kljub temu, če to vse skupaj daš, dobiš 
neko konkretno sliko. Kandidata sem na 
zaslišanju tudi vprašal, če je kdaj sodeloval pri 
kakršnemkoli evropskem projektu pri razpisu, pri 
pridobivanju sredstev, če je sodeloval, kolikokrat 
je sodeloval in koliko sredstev so pridobili. No, 
pa mi na to ni dal odgovora, kar mi je dalo jasno 
vedeti, da se verjetno s tem ni nikoli prav preveč 
konkretno ukvarjal, kar me tudi malo skrbi, 
čeprav slišim s strani nekaterih poslancev, da je 
bolj pomembno, da je menedžer, da je 
organizator, da je dober vodja, ampak jaz 
mislim, da mora poznati tudi zelo podrobno vse 
te zadeve, katere bo kasneje prevzel. Vprašal 
sem ga tudi o skritih napakah, če morda ni česa 
predstavil, kar mi ne bi želeli slišati oziroma če 
mu kaj leži na duši, pa je kaj hitro omenil 
nekatere probleme in težave, ki jih je imel v 
preteklosti, ampak o tem sedaj ne bom.  
 Glavno in bistveno je to, da ko se bo 
lotil tega zahtevnega dela, bo moral marsikaj 
postoriti na tem ministrstvu oziroma na tej vladni 
službi, kajti poznanih je kar nekaj težav, ki so se 
tam dogajal še v časih ministrovanja ministrice 
Smrkoljeve in tudi do sedanjih časov. Predvsem 
zelo pomembno se mi zdi to, da je dejansko ta 
birokratizacija in zapleteni postopki, ki so 
potrebni oziroma ki nanje naletijo vsi tisti, ki bi se 
želeli prijaviti na kakršnekoli projekte za 
pridobitev evropskih sredstev, so dejansko tako 
zapleteni in zakomplicirani, da se mnogokrat niti 
ne znajdejo niti ne znajo se pravilno prijaviti in 
zato so tudi ob sredstva. Mislim, da bi morala ta 
vladna služba dejansko tudi priskočiti na pomoč 
vsem, ki bi želeli pridobiti ta sredstva; se pravi, 
predvsem občinam, ne, da ob vsem tem potem 
iščemo še pike, vejice in tako naprej.  
 Nikoli ne bom pozabil primera, tudi 
našega lokalnega, litijskega, ko smo bili v občini 
Litija ob 7 milijonov evrov evropskih sredstev pri 
gradnji doma za starejše občane, ki je državni 
projekt. Tega ne bom nikoli pozabil. Verjamem, 
da se bo treba tukaj zelo potruditi.  
 Da ne bom predolg. Nujno bo treba 
odpraviti ta kaos na informacijskem sistemu 
vladne službe. Potem bo treba poskrbeti tudi za 
delo na terenu, kar je tudi minister Bandelli 
takrat zelo podrobno imel to razdelano, pa sedaj 
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tega nisem slišal. Treba bo tudi poskrbeti, da 
bodo tisti ljudje, ki do sedaj niso nič naredili na 
tem področju, ne bodo opravljali pomembnih del, 
tako v okviru vlade kot kje drugje. Mislim, da si 
taki ljudje ne zaslužijo nobenih položajev v javni 
upravi, če niso delali pravilno oziroma če niso 
naredili tistega, kar se od njih tudi pričakuje.  
 Informacijska sistema e-MA in ISAR pa 
vemo, da se je vnašalo v ISAR namesto v e-MA, 
to so neke podrobnosti, ki potegnejo za seboj 
velike stvari. Mislim, da se je treba tukaj 
dejansko res vzeti v roke in gledati, kaj dela 
človek in zakaj hodi v službo in zakaj je tudi 
plačan.  
 Ta vladna služba je tudi naredila vizijo 
do leta 2050, ki je bila zelo draga. Mislim, da po 
nekih informacijah se s to vizijo ukvarjajo celo 
kriminalisti ali pa se bodo, ampak o tem ne bom. 
Res mislim, takšne projekte, neke vizije do leta 
2050 v stanju, v kakršnem smo, nimamo pa niti 
še razrešenih problemov in težav iz leta 1950. 
Mislim, to je vse skupaj malo … Ne gre skupaj. 
Zdaj, kdo je kriv, kdo ni kriv, o tem tudi ne bom. 
Upam, da bo ta minister poskrbel, da kasneje ne 
bomo nikoli več poslušali, kdo je kriv, kdo ni kriv, 
kdo je naredil, kdo ni naredil svojega dela, in da 
se bojo zadeve uredile, kar seveda tudi vsi 
pričakujemo. Tudi rečeno je bilo s strani tistih, ki 
boste podprli kandidata, da mora delati v dobro 
države, občin, lokalni skupnosti, da je treba 
zavihati rokave. Saj se sliši dobro, ampak če bo 
pa to dejansko narejeno, bomo pa verjetno kaj 
hitro videli. Letošnji milijoni, ki bodo izpuhteli 
oziroma jih ne bomo dobili, so res prava 
katastrofa. Upam, da se bo za naprej to rešilo. 
Če ne zna minister, če ne zna ta vladna služba 
opravljati svojega dela, če ne ve, kako se k temu 
pristopi, naj gre vprašat kakšno vzhodno državo. 
Marsikje so pri tem zelo zelo uspešni in bojo tam 
dobili primere dobrih praks, pa bomo končno 
enkrat prišli na tisti njihov nivo, da bomo počrpali 
kar se da iz Evrope. 
 Zato še enkrat poudarjam, dajmo res 
stvari resno vzeti v roke, delo – tako kot treba, in 
naj se črpajo evropska sredstva, naj se izkoristi 
vse, kar je mogoče, in skrbi za razvoj države, 
regij, ne samo za Ljubljano, za ta center. Nisem 
nič fovš, če imajo vsega dovolj, ampak poglejmo 
še po ostalih predelih države, po naših 
nerazvitih regijah, po podeželju: ni infrastrukture, 
takšne, kot bi morala biti, ni obvoznic, ni sanacij 
degradiranih območij in tako naprej. Skratka, za 
postoriti je mnogo in denarja v evropskem 
proračunu leži mnogo in počrpajmo ga, 
naredimo vse na tem, da se bo to tudi naredilo. 
Upam, da te obljube kandidata in predsednika 
Vlade in celotne Vlade naletijo na plodna tla in 
da bomo nekaj tudi od tega imeli, da ne bo 
ostalo vse skupaj samo pri besedičenju in bomo 
čez 2, 3 mesece spet sedeli tukaj in izbirali 
novega ministra. Upam, da se to ne bo zgodilo, 
kajti to bo prava katastrofa za našo državo. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Franci Kepa, 
pripravi pa naj se mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Lep pozdrav ministrom in vsem 
prisotnim! 
 Kot so že predhodniki dejali, je velika 
težava s črpanjem kohezijskih sredstev. Ta 
sredstva so pa ena od ključnih za našo državo, 
za občine. Do sedaj je počrpanih komaj 15 % 
teh sredstev, časa je pa samo še dve leti. To je 
zelo malo časa in do sedaj smo daleč najslabši 
pri črpanju v vseh teh perspektivah. 
 Ali je problem birokracija ali je problem 
informatika, to niso izgovori, to bi morala 
ukrepati vlada sedaj, ko je nastopila, morala bi 
pa ukrepati že prejšnja vlada. In ta črpanja bi 
morala biti veliko boljša, kakor so. Občine 
pričakujejo ta denar, občine so zelo odvisne od 
tega denarja. V bodočih perspektivah bi se 
morali bolj približati manjšim občinam s kriteriji 
za črpanje. Sedaj imamo bolj približano velikim 
občinam, manjše občine se morajo združevati, 
da ustrezajo tem kriterijem. Na primer, ta 
kanalizacijski sistem dva tisoč populacijskih enot 
je primer. 
 Danes potrjujemo predlaganega 
ministra. Na našem odboru smo imeli zaslišanje. 
Sam minister je dejal, da nima izkušenj s tega 
področja. Ne vem, zakaj se predlaga človeka 
brez izkušenj, časa je pa zelo malo. Tukaj bi 
morali predlagati človeka, ki ima res izkušnje s 
tega področja, res zelo zelo dobrega 
strokovnjaka. Potegniti bi morali aduta, ker samo 
dve leti je časa za večino počrpanih sredstev. Mi 
se pa tukaj igramo in smo potegnili nekoga ne 
vem od kje, mogoče je bil strokovnjak na 
nekaterih drugih področjih, je pa sam dejal, da 
nima izkušen s tega področja. Časa pa ni, da bi 
se učil. Kaj se bo zdaj eno leto učil, potem bomo 
imeli samo še pol leta, da bomo počrpali ta 
sredstva?! 
 Kakor je bilo rečeno, prejšnji minister je 
bil iz gospodarstva in je imel več izkušenj s tega 
področja. Kaj je bil vzrok, da so ga odstavili? Ni 
bil tudi on verjetno optimalen, pa vseeno je na 
mene naredil večji vtis na zaslišanju kakor zdaj 
predlagani minister. Upam, da bo uspelo skupni 
ekipi vseeno počrpati ta sredstva v tej 
perspektivi, za bodoče bi pa bilo veliko boljše, 
da se tega lotite prej, bolj smelo in bolj 
preudarno, da se ne čaka zmeraj do konca, ali 
bo ali ne bo počrpano, in mogoče boljše, da bi 
eno leto prej počrpali, pa bolje, da se eno leto 
sončimo na balkonu pa gledamo na boljšo 
perspektivo pa prej počrpamo denar. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prišlo je še do nekaterih sprememb, 
tako da bo sedaj na vrsti poslanec Danijel 
Krivec, pripravi pa naj se Maša Kociper. 
 Izvolite. 
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DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovani podpredsednik. Lep pozdrav vsem 
prisotnim! 
 Nisem pričakoval, da bom tako hitro na 
vrsti, ampak očitno uživa ta minister zelo veliko 
podporo koalicije, ki ga zelo zavzeto zagovarja, 
očitno noben nima nekih argumentov, ki bi jih 
izrazil v podporo temu ministru. Tudi sam moram 
reči, da sem zelo skeptičen glede kandidature 
dotičnega dr. Iztoka Puriča, ki bo zavzel resor, 
za katerega vsi ugotavljate, da je zelo 
pomemben v tem trenutku. Že v prejšnjem 
mandatu je bilo veliko opozoril na to, da se na 
tem resorju stvari ne odvijajo tako, kot je bilo 
pričakovanje v Državnem zboru, predvsem pa, 
kot je bilo pričakovanje med lokalnimi 
skupnostmi, ki so na nek način tiste ključne 
porabnice tega denarja, ki prihaja iz evropskih 
virov. Glede na to, da verjetno vsi poslanci, ki 
imate poslanske skupine, se srečujete z 
lokalnimi skupnostmi, z njihovimi predstavniki, z 
razvojnimi agencijami, ste verjetno vsi imeli 
zadostno število informacij, kako potekajo stvari 
na tem resorju. Navkljub vsem opozorilom v 
Državnem zboru, ki so bila namenjena prejšnji 
vladi, prejšnji ministrski ekipi, ministrici, ki je to 
vodila, se stvari dejansko niso spremenile. Še 
več, na koncu zdaj ugotavljamo celo, da nas je 
marsikdo iz tega resorja dobesedno zavajal s 
podatki. 
 Kot rečeno, kdorkoli se je srečeval z 
nivojem lokalnih skupnosti in razvojnih agencij, 
je vedel, da so te informacije nepravilne oziroma 
napačne in da gre za zavajanje, vendar se 
Vlada navkljub opozorilom, navkljub sejam 
matičnih odborov in tudi seji v Državnem zboru, 
ki je obravnavala to tematiko – njihovo delovanje 
praktično ni spremenilo. In zdaj postavljate na to 
mesto nekega gospoda, ki ste ga vzeli iz faze 
upokojenstva, kar pomeni, da odžirate neko 
delovno mesto nekemu mlademu sposobnemu 
strokovnjaku, ki bi ga lahko dobili v nekem 
primernem naboru, in dajete človeka, ki bi … Na 
nek način bi bilo še razumljivo, če bi izhajal iz 
nekega tega področja, iz neke res javne uprave, 
ki bi se ukvarjala s področjem črpanja evropskih 
sredstev, ki bi imela neke izkušnje, mogoče iz 
širše lokalne samouprave, ki bi delovala v nekih 
razvojnih agencijah, kjerkoli, kjer bi mogoče 
pridobila izkušnje iz tega naslova. Ali pa po drugi 
strani, ki bi izvajala neke projekte skozi črpanje 
evropskih sredstev. Ne pa nekoga, ki je bil 
dobesedno direktor nekega javnega zavoda, v 
neki vati, ki se ni ukvarjal praktično z nobeno 
povezavo z okolico, predvsem je bil zadolžen za 
črpanje nekih sredstev, ki so bila namenjena 
skozi proračunske postavke. Nikoli ni deloval na 
trgu, ni mu bilo treba skrbeti za noben širši 
razvoj. Tudi tisti kadri, ki so bili tam zaposleni, so 
bili v bistvu skozi neke normalne razpise 
pridobljeni, niso bili podvrženi nobeni posebni 
presiji, da morajo nekaj dodatnega narediti. In 
zdaj vi na nek način dajete nekoga, ki je 
upokojenec, ki je že odklopil od nekega, bi rekel, 
delovnega ritma in ga dajete v nek resor, kjer je 

– kot sami ugotavljate – vse narobe; od 
informatike do delovnih odnosov, do izvajanja 
praktično vseh nalog, ki bi jih moral ta resor 
opravljati, in pričakujete, da bo to uredil v 
najkrajšem možnem času. 
 Mi smo vsi bili prepričani, da bo prejšnji 
minister, ki je imel vsaj do neke mere izkušnje 
kot predstavnik lokalnih skupnosti, kot župan; bil 
je vpet v črpanje evropskih sredstev, vedel je, 
kje so ovire, vedel je, kje so težave, ki jih ima ta 
resor, pa vseeno v treh mesecih praktično ni 
uspel nič premakniti. Zdaj pa greste v, v bistvu, 
še slabšo rešitev, ki bo kvečjemu povzročila sive 
lase predsedniku Vlade, pa verjetno tudi še 
komu drugemu. Na tak način, se bojim, da bo 
črpanje evropskih sredstev ne pospešeno, 
ampak se bo še na nek način zaustavilo, kajti 
težko si predstavljam, da nekdo, ki je v tem 
trenutku upokojenec, pozna paleto težav, ki so 
na tem resorju urgentno za odpraviti. 
 Kot pravim, prejšnji minister je vsaj na 
videz deloval, da te stvari pozna in da bo to na 
nek način odpravil, pa mu ni uspelo. S tega 
vidika sem zelo zaskrbljen za nadaljnje korake, 
ki bodo s strani konkretnega ministra, ki bo 
verjetno v tem državnem zboru kasneje izvoljen, 
čeprav kot vidim, ni neke hude želje, da bi ga 
zagovarjali oziroma da bi mu vsaj pot tlakovali z 
nekimi dobrimi željami. Večina tistih, ki so se do 
zdaj oglašali, je bila v smeri, da je to predvsem 
lahko težava in da je izbira prej napačna kot pa 
dobra. 
 Tako popotnica za tega ministra ni 
dobra, tudi s tega vidika, da je na hearingu 
večinoma govoril o tem, da se bo o vsem še 
podučil, da ima sicer voljo delovati, ni pokazal 
pa nobenega znanja o tem resorju, niti neke 
velike želje, da bi karkoli spremenil. Tako upam, 
da veste, kaj boste potrdili in da se tudi zavedate 
odgovornosti, ki jo boste imeli verjetno čez 
kakšna dva, tri mesece, ko bomo ponovno v 
Državnem zboru verjetno govorili o novem 
ministru, ki naj bi uredil razmere na tem resorju. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo dobi poslanka Maša Kociper, 
za njo Suzana Lep Šimenko kot zadnja. 
 Izvoli. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči! 
 Tale razprava se približuje koncu in 
morda bi si vzela samo nekaj minut, da 
odgovorim na nekaj glavnih navedb. 
 Pravkar smo slišali, da koalicija ni prav 
zelo zavzeta pri branjenju novega kandidata za 
ministra. Do tega trenutka niti nisem vedela, da 
je ob imenovanju ministra treba, da ga blazno 
braniš in zagovarjaš. Mislim, da so vse stranke 
koalicije v svojih stališčih jasno in zelo razločno 
izrazile podporo kandidatu Puriču. Govorili so 
predstavniki strank in v tej fazi se mi nikakor ne 
zdi potrebno kakšno dodatno navijaštvo, vsaj mi 
tukaj na tej strani dvorane nismo navajeni delati 
na ta način. 
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 Tako smo v tej razpravi večinoma slišali 
predstavnike pozicije. Nekaj je bilo zelo 
korektnih razprav, nekaj malo manj. Tako bi 
rekla; seveda je lahko soditi o tujih kandidatih, 
sama pa lahko samo še enkrat ponovim, da je 
škoda, da nekateri niste sploh imeli možnosti 
predlagati svojih kandidatov za ministre. Tako bi 
prosila, da v tej fazi pač pustite možnost tistim, ki 
smo oblikovali koalicijo, da predlagamo ljudi, ki 
se nam zdijo primerni.  
 Resor, o katerem govorimo, je brez 
dvoma zelo zahteven resor. In ko govorimo o 
kadrovski podhranjenosti, bom še enkrat 
ponovila naslednje: v tej državi ni veliko 
strokovnjakov za to področje, ne obstajajo niti 
posebne šole, niti posebne fakultete, niti 
posebne specializacije, ki bi se ukvarjale s 
črpanjem evropskih sredstev in razvojem, kot 
splošno imenujemo to področje. Če govorite o 
tem, da bi morali najti človeka z bogatimi 
izkušnjami na tem področju, kot je bilo rečeno, 
potem pravzaprav govorite o tem, da bi morali 
zaposliti nekoga iz tega ministrstva; zaposliti 
namesto ministra, seveda. Pa vendar, politika in 
politično upravljanje države ne deluje na ta 
način. Tudi na drugih resorjih niso vedno – in 
tudi do zdaj to ni bilo pogoj – delovali ljudje, ki so 
bili izrecni strokovnjaki na tem področju; tudi v 
preteklosti, ko so vlado vodili drugi, je bilo tako.  
 Naša stranka ta resor prevzema prvič, 
z njim nima izkušenj in tudi ne more biti 
odgovorna za težave, ki so tam v preteklosti 
nastale. Nikakor ni res, da v teh treh mesecih ni 
bilo narejenega ničesar, bilo je narejeno veliko, 
kolikor je pač v treh mesecih mogoče narediti. 
Zdaj smo prišli do situacije, ko je morala stranka 
ponuditi drugega kandidata. In še enkrat bom 
povedala to, kar bom povedala večkrat v 
Državnem zboru; če ljudje mislite, da v tej državi 
ljudje stojijo v vrsti za tako zahtevne funkcije, 
ministrske položaje, se motite. Velika 
odgovornost vsake stranke je, da najde dobrega 
kandidata, ki ne bo zavrnil takšne ponudbe. Zato 
ker tisti, ki z evropskimi sredstvi, njihovimi razpisi 
in tako naprej, služijo velike denarje, to je 
dandanes lahko velik posel, se na tak poziv 
seveda ne bodo odzvali. 
 Tako se še enkrat zahvaljujem gospodu 
Puriču, ki bi lahko nadaljeval svoj upokojenski 
staž in v miru živel naprej, da je sprejel ta izziv in 
se odločil pomagati državi. Ljudi, ki si upajo – 
takšne potrebujemo v naši državi! Bojim se, da 
če bomo do vsakega kandidata že vnaprej tako 
kritični, se bo takih dobrih kandidatov, ki bi lahko 
uspešno delali, resnično prijavljalo vse manj in 
manj in manj. Na koncu bodo to morda res samo 
še profesorji, ki vedo, da jih čaka služba po 
končanem mandatu. Pa nimam nič proti 
profesorjem, da se razumemo, ampak verjetno 
si želimo, da imamo širši nabor, iz katerega 
izbiramo kandidate za ministre. 
 Zahvaljujem se opoziciji, ki je dala 
konstruktivne predloge, kaj bi se dalo narediti in 
kako. Zavračam tiste, ki ste že vnaprej, brez da 
bi dali kandidatu možnost, bili kritični, nekateri 

celo nesramni, ampak predlagam, da zaupate 
tej vladi in temu ministru, ki trenutno vodi državo, 
in potem bomo videli, kako bo. Tako ali tako ste 
pa tudi sami povedali, da bo ne samo koalicija, 
ampak opozicija zelo natančno bdela nad tem 
resorjem, česar se vsi zavedamo, samo upamo 
pa lahko, da ne bodo izredne seje na izredno 
sejo tako ovirale delovanja na tem resorju, da 
sploh ne bo mogel delati tistega, za kar je 
pristojen. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Kot zadnja dobi besedo še poslanka 
Suzana Lep Šimenko.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo.  
 Spremljala sem stališča vseh 
poslanskih skupin, predvsem me je zanimalo 
stališče koalicijskih strank, in moram reči 
sledeče, da je bilo večinoma izpostavljeno, da je 
pač to minister iz kvote Stranke Alenke 
Bratušek, kar seveda spoštujemo, ste v koaliciji, 
med vami veljajo določeni dogovori, ampak na 
nek način si pa lahko tudi to razlagamo tako, da 
se pa z druge strani ograjujemo, saj, če ta 
minister ne bo v redu, saj to je pa minister, ki 
pač po kvoti pripada Stranki Alenke Bratušek, in 
se zato na nek način ograjujemo od njega. Tega 
si seveda ne želimo, ker kot rečeno, če kje smo 
pa bili poenoteni ravno na tem področju. Tako je 
resnično, to je področje, kjer smo si tako 
opozicija kot koalicija enotni, izjemno 
pomembno je, da imamo tukaj sposobnega 
človeka in na konec koncev, da bomo seveda 
počrpali vsa sredstva, ki jih kot država tudi lahko 
počrpamo.  
 Izpostavljeno je bilo, da je to izjemno 
zahteven resor. Tudi tukaj mislim, da se vsi 
popolnoma strinjamo, sem pa včeraj čisto 
slučajno šla na spletno stran Vlade in tam 
gledam, ne vem, ko je naveden predsednik 
Vlade in potem kar štejem, podpredsednik 
Vlade, podpredsednik Vlade, podpredsednik 
Vlade, kar pet jih imamo, kar je izjemno veliko, 
ampak žal, da bi pa to mesto pripadalo osebi, ki 
nekako pokriva evropska sredstva, kohezijo, 
tega pa žal ni; pa bi glede na zahtevnost resorja, 
glede na to, da je tukaj, če kje, pa res tukaj 
pomembno medresorsko usklajevanje, bi pa 
lahko rekli, saj ta oseba pa mora biti 
podpredsednik Vlade. Ampak žal temu pač ni 
tako, to so seveda ministri iz drugih resorjev, na 
žalost. Upam, da zdaj, čeprav je bilo 
izpostavljeno, da je prioriteta te vlade to 
področje, ampak mislim, da bi tudi z enim 
takšnim načinom to posebej poudarili. 
 Kot rečeno, v črpanju smo izjemno 
slabi, ne bomo imeli izrednih sej na izredne seje, 
če se bo stanje v kratkem času bistveno 
izboljšalo. Je pa treba vedeti, v zadnjem mesecu 
smo imeli tako rekoč mrtvi tek na tem področju, 
en mesec je minil od odstopa pa danes do 
imenovanja novega ministra in nekih zamud si 
pa na tem področju resnično ne moremo 
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privoščiti. Ne nazadnje vemo, da lahko zelo v 
kratkem izgubimo 143 milijonov evrov. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo na sklepni del razprave, v 
katerem bi lahko dobil besedo še predsednik 
Vlade Marjan Šarec, ampak predsednika Vlade 
tukaj ne vidim.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas za razpravo še 
ni potekel, sprašujem, ali želi kdo na podlagi 71. 
člena Poslovnika še razpravljati. Vidim željo za 
razpravo. Prosim za prijavo, ko bom sprožil. 
Zdaj, če želi razpravljati tudi predsednik Vlade 
Marjan Šarec, prosim, da se prijavi s pritiskom 
tipke za vklop mikrofona. 
 Prijavljeni so štirje, vsak dobi pet minut. 
Najprej je na vrsti poslanec Marijan Pojbič.  
 Izvolite.  
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala, 

spoštovani podpredsednik.  
 Najprej bi rad nekaj stavkov, ki sem jih 
slišal iz ust predsednika Vlade. Dejal je – ker 
tukaj smo že povedali, da gre za izjemno 
zahtevno in zelo pomembno področje, ker je to 
edini razvojni denar za našo državo. Predsednik 
Vlade je med drugim dejal, naredili smo pregled 
stanja, naredili smo akcijski načrt, torej imamo 
pripravljenega. Prepričan sem, kot predsednik 
Vlade, da bo delal gospod kandidat za ministra 
zavzeto. In še četrto stvar, ki jo je poudaril 
gospod predsednik Vlade, da gospodu Puriču 
želi veliko rezultatov. To so stavki, ki jih je danes 
izrekel predsednik Vlade. In to v danih 
okoliščinah, ko smo praktično od leta 2014 do 
tega trenutka počrpali 15 % evropskih sredstev; 
ko ni znano, praktično nimamo pravih evidenc, 
sploh ne vemo, koliko EU denarja izgubljamo. V 
takih danih okoliščinah poslušamo predsednika 
Vlade, da na tak način zagovarja ministrskega 
kandidata!  
 Danes smo slišali od razpravljavcev, da 
ministrski kandidat nima praktično nobenih 
izkušenj na tem področju. Praktično nobenih 
izkušenj! In v danih okoliščinah, ko smo pred 
tako pomembnim izzivom, kot je pridobivanje 
evropskih sredstev, ki so edina razvojna 
sredstva v državni proračun, postavimo in 
predlagamo takega človeka v to pozicijo! Danes 
je veliko poslanskih skupin tukaj povedalo zelo 
pomembno stvar. Povedali so, da je ta iz kvot 
Alenke Bratušek – minister. Se pravi, s tem so 
veliko povedali. S tem so veliko povedali. Mislim, 
ko gre za tako pomembno vprašanje, ko gre za 
pomembno vprašanje tudi razvoja Slovenije, ker 
brez sredstev dodatnih iz evropskega proračuna 
praktično ne moremo pričakovati nekega razvoja 
Republike Slovenije. In potem nekdo reče, da je 
ta kandidat iz kvot Alenke Bratušek ne glede – 
potem pa nadaljujem jaz, ne glede na primerno 
usposobljenost, ne glede na to, ali ima primerne 
izkušnje, da bi v teh danih okoliščin lahko udaril 
po mizi in rekel: »Glejte, vse to, kar se je 
dogajalo na tem področju na SVRK, je treba 

presekati!«. Ampak to lahko naredi samo tisti, ki 
dovolj dobro pozna to področje. V danih 
okoliščinah, ko praktično do 2020 bi morali ta 
sredstva počrpati, plus tista leta, v katerih je še 
mogoče črpati evropska sredstva, postavimo in 
predlagamo take ljudi v tako pozicijo. Mislim, da 
tukaj ne bi smelo biti vprašanje koalicije, temveč 
vprašanje, kako zaščititi interese Republike 
Slovenije, interese naših državljank in 
državljanov. In je nepomembno pri tako 
pomembnem vprašanju, je nepomembno, iz 
katere kvote prihaja. Ampak očitno v tej koaliciji 
je ključni interes, da se zadosti kvotam 
posameznih poslanskih skupin oziroma 
posameznih članic vlade in ni pomembno 
vprašanje, kakšne kvalitete je kandidat, ki bo to 
pozicijo zasedel. To pa je nedopustno in zame 
tudi kot poslanca in državljana nesprejemljivo. V 
prvi vrsti bi morali iskati človeka s 
kompetencami, s kvalitetno, z vsem tistim, kar 
potrebuje, če želimo izboljšati stanje na tem 
področju. Je pa to, kar dobivamo poslanci 
zadnje čase, in to, kar slišimo, to poročilo, ki je 
bilo javno objavljeno, kako ta naša zgodba 
deluje pri črpanju evropskih sredstev, pa mislim, 
da nam dovolj jasno pove, da si v tem trenutku 
ne moremo privoščiti resnično nobenega kiksa 
več. Vse, kar delamo sedaj na tak način in s 
takšnimi argumenti, ki jih je predsednik Vlade 
naštel, zakaj podpiram ministra – še enkrat bom 
povedal: ker je to reciklirana vlada, ki je na 
temelju štirih let, ker bi morali praktično imeti te 
zadeve popolnoma jasne in razčiščene, oni 
sedaj po štirih letih delajo pregled stanja! Potem 
akcijski načrt – je pripravljen? Od 2014 bi moral 
biti ta akcijski načrt dokončno pripravljen, če bi 
mi želeli resnično dobro državljankam in 
državljanom Republike Slovenije! Pa ni bil in 
sedaj se to dela. Predsednik Vlade …/ izklop 
mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kolega, čas 

je potekel. Hvala lepa.  
 Naslednji ima besedo poslanec Jožef 
Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospod 

podpredsednik, hvala lepa za besedo. 
Spoštovani predstavnik, spoštovane 
predstavnice Vlade, drage kolegice in kolegi! 
 Verjamem, da nas gospod kandidat tudi 
posluša. Mi v Novi Sloveniji se nismo posebej na 
glas opredeljevali, mi gospod Puriča ne 
poznamo. Kdo bo zasedel to izjemno 
pomembno in odgovorno mesto, je vprašanje in 
stvar predsednika Vlade in koalicije, naši glasovi 
so irelevantni, gospod potrebuje navado večino 
in bo danes postal minister. 
 Rajši pa bi se osredotočil na samo 
vsebino. To, kar gospoda čaka, tukaj mu mi 
želimo maksimalno pomagati, nekaj izkušenj na 
tem področju imamo, nekaj naših izkušenj smo 
želeli že prejšnji ministrici, pristojni za razvoj in 
kohezijo, posredovati, pa nas je gladko zavrnila, 
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zdaj se pa jasno kaže, da smo imeli še kako 
prav. Kje smo imeli prav? Rekli smo še pravi 
čas, pravi trenutek – mislim, da v drugem letu 
prejšnjega mandata –, da vendarle naj Vlada gre 
v spremembo Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014–2020. Ker je ta operativni 
program, ki ga je Slovenija spisala, slovenska 
vlada sprejela, Evropska komisija pa ga je samo 
podpisala 16. decembra 2014 in nam je 
komisarka povedala, ko je bila tukaj na obisku – 
komisarka, pristojna za kohezijo –, da je seveda 
to naš dokument, da ga lahko spremenimo. 
Ministrica je takrat rekla, oj, to je eno leto 
mrtvega teka. Ja in? Zdaj pa imamo 4 leta 
mrtvega črpanja. Na to hočem opozoriti. 
 Malo nerodno je, da nekako temu 
ministru rečemo minister brez resorja. Ta 
minister ima skoraj vse resorje. Ni glavni, ampak 
tudi se strinjam, bi bilo dobro, da bi bil 
podpredsednik Vlade. Če ta gospod minister ne 
bo imel maksimalne podpore predsednika 
Vlade, vsaj tolikšne, kot jo ima njegov minister 
za finance, potem ne bo rezultatov. Tudi jaz mu, 
tako kot predsednik Vlade, želim veliko 
rezultatov. Samo to, samo to pričakujemo! 
Bodočemu ministru želim naslednje položiti na 
srce. On je minister za razvoj in kohezijo. Najprej 
je razvoj te države. In bi mu rad povedal, da 
pričakujem od njega končno in enkrat skladen 
regionalni razvoj. Danes smo tukaj slišali 
podatke, vam bom zdaj podčrtal Pomurje, od 
tam prihajam in poznam situacijo, v kakšni živijo 
ljudje. Hvala bogu – ampak to je takšna bolj 
čudna, črna hvalnica, bi rekel –, hvala bogu, da 
je blizu Avstrija. Avstrija nas rešuje, rešuje 
eksistenčne probleme naših prekmurskih 
oziroma pomurskih družin. Pika! Seveda nobena 
od slovenskih vlad do zdaj tega noče priznati, ni 
hotela priznati, ker če bi, če bi, potem bi šla v 
spremembo zakonodaje, da bi tem ljudem na 
nek način izrazili priznanje, da se ne selijo ven, 
ostajajo tukaj davčni rezidenti. In tukaj poudarek 
na davčni rezidenti. Saj poznate to problematiko, 
ki se kar vleče in se kar noče rešiti. In ljudi 
odganjamo, odganjamo iz te države! In se, kot je 
bilo za govornico povedano, podeželje, 
konkretno v tem primeru Pomurje, prazni. 
Pomurje se prazni. Če si Slovenec v Prekmurju, 
ti nihče ne pomaga. Pika. Za tem stojim. 
 Sem pa zadovoljen, prav zanimivi 
slučaj, da ravno takrat, ko je bila Alenka 
Bratušek na oblasti, sem bil predsednik Odbora 
za zadeve Evropske unije, opozicijski seveda, 
ampak sem imel odlične člane v tem odboru in 
smo uspeli sprejeti soglasno sklep, da Vlado 
zavezujemo, da Vlada vsak kvartal pride na 
Odbor za zadeve Evropske unije in poroča o 
izvajanju operativnega programa oziroma 
evropske kohezijske politike. Sem zadovoljen, 
da ta sklep spoštuje, ker seveda še ni bil 
preklican, tudi ta vlada. Skozi ta kvartalna 
poročila bomo seveda spremljali delo ministra. 
Upam, da nas bo tudi poslušal. Upam, da bo 
tudi razumel, zakaj smo v Sloveniji naredili dve 

kohezijski regiji, vzhodno in zahodno. Obžalujem 
pa, da Vlada ni sprejela dva operativna 
programa za vsako kohezijsko regijo posebej. 
Zato se z vzhoda denar pretaka na zahod.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednji dobi besedo poslanec Boris 
Doblekar.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovani 

predsedujoči, še enkrat hvala za besedo. 
 Malo pred tem sem že razpravljal, pa 
bom kljub temu izpostavil še nekaj zelo 
pomembnih stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne 
pri črpanju evropskih sredstev in pri tem, da 
nekako damo kandidatu za ministra brez resorja 
neko dodatno energijo, pomoč in Vladi to upanje 
po čim bolj uspešnem črpanju, kot je omenil tudi 
predsednik Vlade gospod Šarec, ki si tega prav 
tako želi. Upam pa, da si želi iskreno in pa da 
bodo od teh želja državljani in državljanke 
oziroma občanke in občani po celotni državi tudi 
kaj imeli od tega. 
 Mi smo pred kratkim v Slovenski 
demokratski stranki, ko smo opazili to slabo 
črpanje evropskih sredstev, tudi sklicali izredno 
sejo na to temo in smo o tem tudi na dolgo in na 
široko razpravljali v tem parlamentu. Seveda 
smo bili v razpravo vključeni vsi poslanci in 
poslanke, vse to seveda skrbi in tudi prav je tako 
in mislim, da je zelo na mestu, da smo sprožili to 
vprašanje. Res je tudi, da je nov mandat 
nastopila nova vlada in da bo morda nova vlada 
drugače pristopila k reševanju teh zapletenih 
problemov, ki so se nakopičili. Kajti, v tej 
perspektivi 2014–2020, kot smo že slišali, smo 
počrpali okrog 15 % sredstev iz evropskih 
skladov; se pravi iz Evropskega socialnega 
sklada, iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in iz Kohezijskega sklada, ki je namenjen 
trajnostnemu razvoju in povezljivosti v državah 
članicah. Za to ima Slovenija namenjenih v tej 
perspektivi sredstev nekaj čez 3 milijarde – 3 
milijarde 312 milijonov. Mi pa smo porabili 15 % 
sredstev. Pridobili toliko, kolikor bi nam, pripada 
nam pa 3 milijarde 200. Mislim, to so res 
zastrašujoči podatki in mislim, da je prav, da 
smo na to opozarjali, da smo opozorili in da še 
na to opozarjamo. Veseli me, da se tudi vlada 
tega zaveda in da se tudi koalicija tega zaveda, 
tudi poslanke in poslanci, da se tega zavedamo. 
 Me pa skrbi ob vsem tem, da 
predlagani kandidat, minister Purič, ne bo 
zmogel iti po neki poti uspešnega pridobivanja 
teh sredstev. Upam, da si bo naredil ekipo, 
ekipo pravih strokovnjakov, če že sam to ni, kar 
je tudi priznal, kajti kot sem že prej omenil v 
prejšnji razpravi, je bila referenca oziroma je 
referenca za kandidata bolj to, da prihaja iz 
kvote Stranke Alenke Bratušek kot to, da se je 
ukvarjal s pridobivanjem evropskih sredstev, s 
projekti in tako naprej. Če bo potreboval pomoč, 
jo lahko pridobi – prej smo slišali – v Novi 
Sloveniji. Pravim, da jo lahko pridobi tudi pri nas. 
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Če bo prišel kaj vprašat, mu bomo z veseljem 
svetovali, imamo veliko znanja in pa bo z 
veseljem dobil pomoč, kajti, še enkrat 
poudarjam, ta resor je zelo zelo pomemben za 
vse nas, za vse Slovenke, Slovence, 
državljanke, državljane, predvsem občanke in 
občane. Če želimo iti po poti razvoja, če želimo, 
da bomo v Sloveniji enkrat vsaj malo dosegli 
tiste razvite države, ki jih stalno gledamo, kako 
napredujejo, mi pa zaostajamo, in da ne bomo 
ena izmed petih držav po najslabših rezultatih 
črpanja evropskih sredstev, kot smo doslej. 
 Res želim, da se začne na tem 
področju delati kvalitetno, z vso zavzetostjo, 
brez kakršnihkoli, če tako v narekovajih rečem, 
kakšnih neumnosti, nepravilnosti in da je res tudi 
s strani predsednika Vlade in vseh 
podpredsednikov vzpostavljen tudi nek res pravi 
nadzor nad delom tega ministra brez resorja in 
pa nad kompletno to vladno službo, ki se ukvarja 
s tako pomembnimi zadevami, kot je 
pridobivanje evropske … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Kot zadnja dobi besedo še poslanka 
Anja Bah Žibert.  
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči! 
 Najprej v odgovor kolegici Maši Kociper 
– res je, Slovenska demokratska stranka ni 
vladna stranka. Ni sestavljala vlado, vendar pa 
smo najmočnejša stranka v tem državnem zboru 
in tudi najuspešnejša stranka na zadnjih 
državnozborskih volitvah. Torej, naša beseda 
nekaj pomeni in našemu programu in našim 
argumentom državljanke in državljani v tej 
Sloveniji najbolj zaupajo. To, kdo sestavi 
koalicijo, je potem samo predmet preigravanj in 
kdo seveda bo imel več ali manj, ampak pustimo 
sedaj to.  
 Raje se ukvarjajmo s tem, kar je pred 
nami. Dejstvo je, da smo na področju, ki je ta 
trenutek najpomembnejše v tej državi, to je 
črpanje evropskih sredstev, če bi bili tukaj 
uspešnejši, se gotovo pri nekaterih predlogih 
zakonov – tudi tistih, ki smo jih predlagali v 
Slovenski demokratski stranki –, ne bi bilo treba 
ukvarjati s tem, od kod bomo vzeli denar, kajti 
morda bi lahko nekaj rešili z evropskimi sredstvi 
in bi lahko potem tudi poiskali druge rezerve 
oziroma denar za tiste zakone, ki smo jih v 
Slovenski demokratski stranki, bodisi v Novi 
Sloveniji ali drugi opozicijski stranki predlagali, 
pa seveda temu ni tako. Da je bil resor 
neuspešen, da je bil minister neuspešen, tega 
ne pravimo mi v Slovenski demokratski stranki. 
To je rekel predsednik Vlade. On je zapisal, da 
je bil kandidat neuspešen, da ni naredil tistega, 
kar je bilo dogovorjenega in da ni naredil stvari v 
roku. Tega ne govorimo v Slovenski demokratski 
stranki. To je povedal vaš predsednik Vlade in s 
tem priznal, da je bila kadrovska poteza na 
enem najpomembnejših – če ne celo morda 

najpomembnejši resor – ta trenutek neuspešna. 
Kadrovska politika je bila udarec mimo. Ampak 
tega ni kriv kandidat sam oziroma minister, ki ta 
trenutek še je. Zato je pravzaprav kriv 
predsednik Vlade, kajti on je tisti, ki na koncu 
reče, ja, ta pa je primeren za ministra. Tukaj gre 
v prvi vrsti velik minus predsedniku Vlade. Ne 
nazadnje poglejte, krepko smo v stotih dneh 
delovanja Vlade, mi pa še kar postavljamo 
državne sekretarje. To pomeni, da niti 
organizacija ni izpeljana na posameznih 
ministrstvih, da bi se sploh začelo delati. Resno 
se sprašujem, kaj bi bilo, če ne bi opozicija 
predlagala kakšnega zakona, ker po mojem v 
tem državnem zboru sploh ne bi imeli kaj početi. 
To pa je žalostno. Veste, nekaj je sto dni miru, 
nekaj pa je, ali se pripravljajo kakšni dobri 
zakonski predlogi ali se sploh deluje, mi pa šele 
postavljamo ministrstva.  
 Ne bom ocenjevala novega kandidata 
za ministra. Premalo ga poznam. Je pa dejstvo, 
da njegovo dosedanje delo ne izkazuje, da bi 
lahko tukaj zakorakal zelo samozavestno na to 
področje, glede na delo, ki ga je do sedaj 
opravljal. Res bi si nekako bolj želela, da je 
nekdo, ki vsaj nekoliko pozna bolj ta resor, ima 
neke izkušnje s tem, ne glede, od kod prihaja. 
Meni je prav vseeno, iz katere kvote je.  
 Rečeno je bilo, da ministri ne rastejo 
kar na drevesih in da je takšen kader dobiti 
težko. Odvisno, kako velika stranka si, in 
odvisno, kako ti ljudje zaupajo. Tistim, ki ljudje 
zaupajo, bodo dobili tudi dobro kadrovsko 
strukturo, kajti radi bodo šli opravit neko funkcijo. 
Tam, kjer so nekoliko negotovi, težje, tam pa, 
kjer ne verjamejo, jih pa seveda sploh ne boste 
dobili. Upam, da je tokrat predsednik Vlade 
nekako to imenovanje naredil bolj s tresočo 
roko; bolj tresočo roko v korist državljank in 
državljanov. Namreč, težko je nenehno 
poslušati, kako ni denarja, na drugi strani pa 
tukaj puščamo denar, ki bi ga lahko uspešno 
črpali. Roko na srce, veste, dovolj je bilo 
poslušanja: sto dni, počakajte, sistemske rešitve! 
Čim prej zafunkcionirajte! Zafunkcionirajte tam, 
kjer je najbolj pomembno in dajmo začeti delati 
za to državo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Replik ni. Razprava je zaključena.  
 O predlogu kandidata za ministra bomo 
v skladu s časovnim potekom seje odločali 
danes v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na nadaljevanje 11. točke 
dnevnega reda, to je na prvo obravnavo 
Predloga Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vinu.  

 Nadaljujemo s splošno razpravo o 
predlogu zakona. Pred sklepnim delom razprave 
imamo še dva razpravljavca, in sicer poslanca 
Borisa Doblekarja in poslanca Janija Ivanušo.  
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 Najprej dobi besedo poslanec Boris 
Doblekar.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Pa hitro se je preklopilo z 
ministra za kohezijo na vino. 
 Včeraj smo kar veliko časa posvetili tej 
problematiki oziroma tej tematiki, ko smo v 
Slovenski demokratski stranki predlagali 
sprejetje nekih manjših popravkov Zakona o 
vinu in je bila kar dolga, široka razprava. Moram 
reči, da tudi kar zanimiva in da smo se lahko tudi 
marsikaj iz tega naučili in da bo to koristilo tudi v 
prihodnje. Mi kot predlagatelji, kot je naš 
poslanec kolega Žan Mahnič predstavil to 
spremembo oziroma te manjše popravke tega 
zakona, smo v bistvu zajeli dejansko zgolj tiste 
najmanjše vinogradnike; tiste, ki so dejansko 
najmanjši s tistimi nekaj ari, ki se ukvarjajo z 
vinogradništvom, z vinogradi in po navadi na 
kakšnih težko dostopnih terenih po celi Sloveniji. 
Niso to neki veliki pridelovalci in mi s to 
spremembo zakona nismo želeli napraviti škode 
nikomur in tudi je ne bi naredili. Tako se mi zdi 
zelo pomembno, da gremo nasproti tem 
najmanjšim vinogradnikom, tem ljubiteljskim 
vinogradnikom, pridelovalcem vina, ki so izrazili 
željo po tej spremembi, da lahko prodajajo tudi 
vino, to se pravi neustekleničeno. 
 Veliko je bilo povedanega, da to 
ustekleničenje in pa pogoji, da sploh lahko vino 
ustekleničiš in ga prodaš na trgu oziroma po 
lokalih, za seboj potegne precej stroškov. To je 
bil bistven poudarek. Bistven poudarek 
včerajšnje dolge razprave pozno v noč je bil tudi 
to, da se vinogradi opuščajo, da je vedno manj 
posajenih trsov in vedno več zaraščenega 
terena, kjer so nekoč bili vinogradi, kjer je bila 
vinska trta, kjer se je delalo, potilo in kjer se je 
na koncu tudi kaj popilo in se imelo lepo. To je 
res velika skrb predvsem tudi zato, ker vemo, da 
propadajo tudi kmetije – kmetija in pol na dan 
propade v Sloveniji, kar je zaskrbljujoče, 
zastrašujoče. Vedno so nas, ali pa so vas, ali 
kakorkoli – da ne bom česa narobe rekel – polna 
usta tega, kako moramo delati za malega kmeta, 
kako bomo delali, pisali zakone, kako bomo 
dobri do malih kmetov, malih vinogradnikov, do 
malih pridelovalcev hrane, do ne vem česa 
vsega. Skratka, če to govorimo, potem dajmo to 
tudi narediti, ne pa, da vse ostane samo pri 
besedah. Vemo, da so ta prejšnji Zakon o vinu 
pisali veliki. Mi nimamo nič proti tem velikim 
pridelovalcem, da ne bo pomote, proti velikim 
vinogradnikom, proti kvalitetnemu vinu mi 
nimamo nič proti temu. Ta zakon, ki so ga pisali 
ti veliki pridelovalci, zadruge, združenja, hkrati 
tudi z inšpektorji, kar je zelo zanimivo. Res so 
dosegli nek konsenz, neko splošno soglasje in 
napisali nek zakon – ne vem, kot bi lisica pisala 
zakon o kurah. Ampak dejansko so dosegli – in 
prav je tako – in zakon je v redu. Ampak tu so 
pa ti mali vinogradniki izvzeti in pomagajmo jim – 
niti posledic za proračun ni, to smo tudi jasno 

zapisali. Pomagajmo tem malim vinogradnikom, 
da nadaljujejo z obdelovanjem teh malih 
vinogradov, da bo življenje ob teh malih 
zidanicah, ne, da so zdaj zidanice kot neki 
vikendi, za počitek, kar mi zelo radi delamo, da 
bi ljudem nudili čim več nekega ugodja, udobja, 
da bo fino. Cenimo delo, garanje, trud in 
pomagajmo tudi tem mikro, najmanjšim 
vinogradnikom, da bodo prišli na svoj račun in 
kak liter vina lahko tudi prodali.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo je želel predstavnik 
predlagatelja oziroma predlagatelj Žan Mahnič.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

 Rad bi samo ponovil vprašanje, ki sem 
ga zastavil državni sekretarki včeraj, preden se 
je iztekel čas oziroma ura, do katere smo imeli 
določeno razpravo v torek. In sicer: Koliko 
vinogradov je propadlo, odkar je gospa Tanja 
Strniša državna sekretarka na Ministrstvu za 
kmetijstvo? Ali je to 2 tisoč, ali je to 3 tisoč, ali je 
to 4 tisoč? Zanima me številka, koliko 
vinogradov je propadlo, odkar ste vi državna 
sekretarka. 
 Ob tem, ko nekateri govorite, da so 
kazni ustrezne. Glejte, tudi z 11 tisoč 250 evrov 
se lahko kaznuje manjšega pridelovalca. 11 
tisoč 250 evrov! To je približno 9 tisoč ali pa, 
recimo, 8 tisoč litrov vina. Zdaj mi pa povejte, 
kateri manjši pridelovalec od teh, ki jim je naš 
zakon namenjen, ki ima tam od tisoč 500 do 2 
tisoč trt, kdo iz 2 tisoč trt pridela 8 ali 9 tisoč 
litrov vina, lahko je pa po tem zakonu kaznovan 
tudi s takšno kaznijo.  
 Druga zadeva, ko ste govorili, da ta 
zakon pomeni, da bodo gostinci lahko prodajali 
vino slabe kvalitete. Naj mi nekdo pove gostinca, 
ki bi, po vaše, prodajal vino slabe kvalitete, ki 
vsebuje, recimo, bekser elicit; tak gostinec je 
sam dosti neumen, če prodaja takšno vino, ker 
mu bo padel promet. In ta zakon ne ogroža 
nikogar od velikih, priznanih in že uveljavljenih 
vinarjev. Včeraj je kolega Šušmelj omenil 
vinorodni okoliš Goriška Brda, zagotovo 
vrhunska lokacija, vrhunski vinarji – ne 
Kristančiču, ne Simčiču, ne Kabaju Morelu, 
nikomur ta zakon ničesar ne jemlje. Nikomur. 
Ker nekdo, ki ima tisoč 500 trt, enostavno ne 
more konkurirati nekomu, ki jih ima 30, 40, 50 ali 
več tisoč. Tudi kvaliteta vina se zaradi tega ne 
bo znižala. Ker vina, ki ni kvalitetno, vina, ki 
vsebuje napake, gostinci ne prodajajo. Če ga pa 
že, pa vemo, kaj to pomeni za promet. Nikomur 
ni v interesu, da bi odkupoval slabo vino od 
vinogradnikov, kaj šele da bi takšnega naprej 
prodajal. 
 Še enkrat pa moje glavno vprašanje, 
gospa državna sekretarka, glede na vaše izjave 
včeraj, kako pripravljate rešitve, poleg tega, da 
me zanima, koliko vinogradov je propadlo, odkar 
ste vi državna sekretarka, me zanima, katere te 
rešitve so in kdaj bodo prišle.  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Želi gospa državna sekretarka besedo?  
 Izvolite.  
 
MAG. TANJA STRNIŠA: Spoštovane poslanke 

in poslanci! 
 Nadaljujemo včerajšnjo razpravo s 
svežimi možgani pa z istimi vprašanji. Pa mi 
dovolite najprej res odgovor, gospod poslanec 
Mahnič, na vaše vprašanje. Ko me sprašujete, 
kakšno je stanje gibanja vinogradov, lahko 
povem, da se površine malo spreminjajo, in sicer 
gre za površine, ki so po registru vinogradov 
naslednje, podatki so pač naslednji. V letu 2010 
smo imeli 16 tisoč 230 hektarjev vinogradov in 
leta 2017 po podatkih Statističnega urada 15 
tisoč 839 hektarjev. Ko pa govorimo o številu 
gospodarstev, ki imajo vinograde – ne vem, 
včeraj sem vas razumela, da sprašujete po 
vinogradih, danes pa ste tudi omenili število 
vinogradnikov –, število vinogradnikov oziroma 
tistih, ki imajo vinograde, gospodarstev, pa se 
tudi ves čas že zmanjšuje in je bilo leta 2010 26 
tisoč 328 in leta 2018 23 tisoč 41. Ampak to 
zmanjševanje sega že daleč nazaj in je bilo dosti 
večje zmanjšanje števila vinogradnikov v 
obdobju pred tem; se pravi, od leta 2000 do 
2010 se je število vinogradnikov zmanjšalo za 9 
tisoč in je to zmanjševanje bistveno večje. 
 Ker so bili včeraj podatki drugačni, naj 
pa povem, da eno so tiste površine, ki so 
vpisane v register in tudi s spremembami 
Zakona o vinu iz leta 2013 smo sprejeli ukrepe, 
da bi bilo več vinogradov vpisanih v register, naj 
spomnim, včeraj ste sami povedali, da morajo 
biti vsi vinogradniki vpisani v register, ki imajo 
več kot 5 arov vinograda, ne pa tisti najmanjši 
do 5 arov. Ampak satelitski podatki o rabi kažejo 
večje številke. Ti podatki kažejo, da smo imeli 
2010 22 tisoč hektarov in da je ta številka, se 
pravi po satelitskih posnetkih rabe, 18 tisoč 567 
hektarov leta 2018. Ampak še enkrat ponovim, 
da podatki pa o tistih vinogradih, ki so vpisani v 
register, izkazujejo pa manjše zmanjšanje, in 
sicer je to zmanjšanje na ravni dobrih 2 % od 
leta 2010 do leta 2018. 
 Vendarle pa je drug podatek 
zaskrbljujoč in ga tudi povem. Mi v zadnjem 
desetletju ali pa v zadnjem obdobju ne 
dosegamo obnove vinogradov na taki stopnji, ki 
bi pomenila normalno obnovo in amortizacijo 
vinogradov, čeprav letno namenjamo iz 
evropske ovojnice – imamo letno 5 milijonov 
evrov, ki jih namenjamo za prestrukturiranje 
vinogradov in za promocijo vina na tretjih trgih. 
Zaenkrat je dovolj sredstev za obnovo teh 
vinogradov. Konkretno za majhne vinograde 
lahko povem, da je skupina v okviru društev 
vinogradnikov in vinarjev Slovenije Vinis 
pripravila predlog ukrepov. Na uporabi teh 
oziroma na izvajanju teh ukrepov delamo zdaj 
skupaj. Taki bolj pomembni ukrepi za prihodnje, 
ki so v pripravi, bi bili ti, da bi kmetom, malim 
vinogradnikom ali pa sploh vinogradnikom, 

vinarjem, ki so registrirani tudi kot pridelovalci 
vina, omogočali, da bi predelovali grozdje tudi 
od drugih kmetij v okviru dopolnilne dejavnosti. 
Namreč, sedanji Zakon o vinu omejuje pridelavo 
v okviru te osnovne kmetijske dejavnosti vina iz 
grozdja v vino samo za lastno vino, če so fizične 
osebe. Kdorkoli želi predelati vino od drugih 
vinogradnikov, mora po Zakonu o vinu to 
opravljati v okviru dejavnosti espeja ali pa 
deooja. In to pa je ena zadeva, ki jo bomo mi 
predlagali v okviru spremembe zakona. Tej 
spremembi smo naklonjeni. To bomo tudi mi na 
ministrstvu predlagali in upamo, da bo ta 
sprememba tudi sprejeta. 
 Drugi ukrep je ta, da vinogradniki 
predlagajo, da se meja obsega vinogradnikov, ki 
jih nekdo mora imeti, zato da je upravičen do te 
evropske podpore za obnovo vinogradov, za 
prestrukturiranje vinogradov, zniža, predvsem na 
območjih, kjer imamo razdrobljeno strukturo. Ta 
meja je sedaj 80 arov skupnih površin 
vinogradov, splošna meja na območjih z veliko 
razdrobljenostjo, kot so, recimo, Dolenjska, Bela 
krajina, Prekmurje, je pa ta meja nižja, in sicer 
60 arov. Predlaga se, vinogradniki predlagajo, 
da bi bila – čeprav tudi te meje, ki so zdaj 
postavljene, so bile nekoč ali pa pred leti 
usklajene z vinarskim sektorjem, ampak glede 
na stanje na teh območjih – premajhne obnove, 
glede na to – se predlaga, da bi se ta meja 
znižala. Vinogradniki so predlagali mejo 30 arov, 
tu je treba najti neko ravnotežje med tem, da je 
ta meja stimulativna, in med tem, da presegamo 
ta problem razdrobljenosti. Še enkrat spomnim, 
da je povprečna velikost vinograda v Sloveniji 51 
arov in da je preko 80 % vinogradov manjših, 
pod to povprečno vrednostjo. Posestna 
razdrobljenost je velik problem, strukturni 
problem vinogradništva in tudi pomemben 
razlog, zakaj se opušča. 
 Še dodaten problem je prostorski 
problem, o katerem tudi dosti razpravljamo z 
vinogradniki in tudi župani. Namreč, sedanji 
sistem, ko mnogo občin v svojih občinskih 
prostorskih načrtih dovoljujejo postavitev kleti 
tudi pri zelo majhnih površinah vinogradov, 
recimo, nekatere občine imajo to mejo 15 arov 
ali pa v zadnjem času … Na ministrstvu niti ne 
dovolimo tako nizke meje, ampak predlagamo 
mejo 30 arov, ampak, vsak si najbrž med nami 
lahko zamisli situacijo, ko ima vsak majhen 
vinograd svojo zidanico, je potem združevanje 
teh vinogradov v večje komplekse praktično zelo 
oteženo. Pa ne samo to, taka gostota zidanic v 
tem spreminja vinogradniško naravo tega 
prostora in izriva osnovno pridelavo, 
vinogradniško pridelavo z nekim turizmom ali z 
naselji vikendov. To ustvarja nek konflikt, ki ni 
zaželen in degradira vinogradniški prostor, in 
vinogradniki, vključno z majhnimi, takega 
pristopa ne podpirajo. Zaradi tega smo se tudi 
skupaj odločili, da skupaj naslovimo občine, da 
vendarle te meje za postavitev kleti in zidanic 
postavilo višje, da se naša klasična 
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vinogradniška območja ne bodo spreminjala v 
stanovanjska. 
 Poleg teh novih ukrepov pa povem, da 
78 % vinogradov območij z omejenimi dejavniki, 
ki so deležni podpor, da smo v tem 
programskem obdobju na novo uvedli 
neposredna plačila za vinograde. Čeprav se je v 
preteklosti vinarski sektor temu odpovedal in je 
ta del, ki bi šel v neposredna plačila, zadržal kot 
svojo ovojnico, smo jim naknadno to zdaj dali ob 
soglasju drugih sektorjev in da so upravičeni do 
okoljskih ukrepov, če se za njih odločijo. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec ima besedo 
gospod Jani Ivanuša.  
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav vsem 

skupaj predsedujoča oziroma podpredsednica, 
vsi ostali prisotni! 
 Včeraj pozno smo res razpravljali o tem 
zakonu, tudi verjamem, da je koncentracija že 
padla ob tej pozni uri, ampak vseeno, imam 
nekaj pomislekov oziroma ko so bili določeni 
razpravljavci, bi rekel tako: gospod Horvat je 
odlično ponazoril razmere, ki se bodo v bodoče 
pojavljale pod tistim stolpom v Lendavi okoli 
goric ali pa vinogradov, ki tam so, in seveda kaj 
se bo zgodilo v prihodnosti okoli rezanja 
vinogradov in potem posledično tudi praznjenje 
pokrajine in kakorkoli tudi bodoče zaraščanje. 
Govorijo tudi o vinu, o prodanem vinu. Pravim, 
da fino je, če vino prodaš, najboljše vino pa je 
tisto pokasirano vino – tisto, ki ga dobiš 
plačanega. Marsikje v preteklosti vinogradniki 
svojega vina niso nikoli dobili plačanega – pa če 
gre tudi za grozdje ali pa za vino. 
 Ko sem govoril o naši pokrajini okoli 
Ormoža, da že tu pa tam vidimo kak vinograd 
posekan, seveda v prihodnosti bo to tudi 
zaraščeno, kakorkoli, govoril sem tudi o 
spremenjeni pokrajini, naši lepi vinorodni deželi, 
ampak je potem bilo z moje leve strani na 
govorniškem odru malo smeha, kaj se bo 
zgodilo v prihodnosti, ko bodo to poceni zemljo 
mogoče pokupili tujci in ostali bomo brez te 
zemlje in bomo viničarji. Mogoče sem se včeraj 
narobe izrazil, po trinajstih urah razprave sem 
govoril »javničarji«; seveda sem se zmotil. Se 
tudi opravičujem, če je kdo to opazil, ampak 
vseeno, je pa žalostna zgodba. Ne vem, zakaj je 
bil tudi ta smeh. 
 Gospo državno sekretarko bi samo 
spomnil, da pri nastajanju tega zakona, sem 
prepričan, da niso bili vprašani ti mali 
vinogradniki, o katerih mi govorimo. To so tisti 
majhni, tisti, ki imajo nekaj sto trsov ali tisoč do 
dva tisoč trsov – pač kakor narekuje. Ti sigurno 
niso bili za te velike kazni, ki so v zakonu 
napisane. Sem prepričan, da niso bili niti 
prisotni. Nihče jih ni vprašal. To je moje mnenje. 
So pa bile tiste interesne skupine, ki pa se 

pojavljajo pri teh vinskih zgodbah, to so pa tiste 
interesne skupine, poslovni subjekti, ki mogoče 
nimajo niti enega trsa posajenega, pa vseeno 
krojijo vinsko politiko v Sloveniji. 
 Zopet sem vprašal v Ormoško klet 
danes, kakšno je vaše mnenje okrog tega vina, 
dobil sem en podatek, da saj je v redu ta 
popravek zakona, ampak vseeno imamo pa 
takih mogoče sto, ki prodajajo vino, po domače 
povedano, na črno. In takih je mogoče sto tudi v 
Goriških Brdih, pa, recimo, na Dolenjskem in to 
je 300 tisoč litrov vina. In če to damo krat dva, 
tri, je to komaj – koliko evrov? Zelo malo! Včeraj 
pa je gospod Breznik povedal v razpravi, da 
imamo prodanega na sivem trgu 15 milijonov 
vina. Tako te številke nikakor ne morejo iti 
skupaj, čeprav pravite, da je ta zakon dober, ki 
je sedaj, obstoječi. Sicer imamo inšpekcijske 
službe, ne vem, zakaj potem take razlike in 
pobude po dopolnilni dejavnosti iz teh interesnih 
skupin, da bi še te male kmete oziroma 
pridelovalce vina in grozdja še oplemenitili z 
dopolnilno dejavnostjo. To sem hotel povedati. 
Potem pa verjamem v to, da bodo naše 
pokrajine res zaraščene, če se to zgodi. 
 Še to. Gospod Koražija – sicer ga 
danes ne vidim več, bil je ravnokar še tu –, je tak 
zagovornik haloških goric in haloške zemlje. 
Vedno govori in zagovarja zaraščenost haloške 
zemlje, vendar, včeraj pa ko je povedal stališče, 
da oni tega ne podpirajo. To je neverjetno. Tega 
ne morem razumeti, da to slišim iz njegovih ust, 
in bi mu priporočal, da dva meseca vseeno ne 
hodi v Haloze, ker če ga tam kdo prepozna, da 
se malo stvar poleže, še kakšna dva kmeta ga 
ven potegneta iz gostilne, pa ne vem, kaj se mu 
lahko zgodi – tako da mu ta supermanova 
majica danes nič ne pomaga. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. 
 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja, 
zato najprej dajem besedo državni sekretarki. 
 Izvolite. 
 
MARTINA VUK: Hvala lepa! 

 Dovolite mi, spoštovani poslanci, da še 
enkrat ponovim, da so bile te spremembe 
zakona, ki se zdaj izpodbijajo z novim 
predlogom, res pripravljene v delovni skupini, ki 
je vključevala vse skupine vinogradnikov, od 
velikih kleti do družinskih profesionalnih 
vinogradnikov in do malih vinogradnikov. 
Večkrat je bilo v razpravi omenjeno, da nihče ni 
vprašal malih vinogradnikov. Vinogradnikov 
imamo zelo veliko, prej sem povedala številko – 
25 tisoč. Res ni bil vprašan vsak, samo glejte, mi 
kot ministrstvo vendarle moramo upoštevati, kdo 
jih zastopa; in zastopa jih Zveza društev 
vinogradnikov. 
 Če izhajam iz svojega območja, mi 
imamo na Dolenjskem 33 društev vinogradnikov 
in imajo svojo zvezo in ta zveza je članica 
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Vinisa. Vinis kot organizacijo, ki predstavlja 
majhne vinogradnike, smo prosili za mnenje – 
takrat, leta 2013 in zdaj, ko je pred nami predlog 
za spremembo teh sprememb. Včeraj sem 
prebrala njihovo mnenje. Oni menijo, da je red 
na trgu v korist tudi tem malim vinogradnikom in 
ne podpirajo teh sprememb zakona, ker se 
bojijo, da se bo na ta način, če bi se ponovno 
sprostilo točenje neoriginalno polnjenega vina v 
gostinskih lokalih, da bi bila večja nevarnost za 
morebitne zlorabe s cenenim vinom od kjerkoli 
drugje. Mi spoštujemo njihovo mnenje in jaz ga 
zato tule povem, da vsi odgovorno presodimo o 
spremembah, ki se predlagajo.  
 Pa še glede dopolnilne dejavnosti. Kot 
spoštovani poslanci gotovo veste, vsakdo, ki 
predeluje karkoli od kmetijskih pridelkov, lahko 
to dela samo v obliki dopolnilne dejavnosti ali pa 
kot deoo. Vino je izjema, ko lahko svoje grozdje 
nekdo predeluje kot kmet, kot fizična oseba, in 
zdaj mu samo dovoljujemo, da bi lahko pa tuje 
grozdje, od drugih vinogradnikov grozdje 
predeloval v okviru dopolnilne dejavnosti, da mu 
ne bi bilo treba imeti zaradi tega espeja, in to so 
oni prelagali in mi jim gremo naproti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sedaj dajem besedo še predstavniku 
predlagatelja gospodu Žanu Mahniču. 
 Izvolite, Žan Mahnič.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica.  
 Mi smo ravno obratnega mnenja, zaradi 
tega smo tudi ta zakon predlagali. Gospa 
državna sekretarka, če se ne motim, ste vi 
kandidirali za poslanko v volilnem okraju Novo 
mesto 2 – je tako? Se pravi, tam je veliko teh 
majhnih vinogradnikov, v Šentjerneju, 
Žužemberku, Mirni Peči, Dolenjskih Toplicah, 
Škocjanu, in pa mislim, da so še dve, tri občine v 
tem okraju, tudi del Novega mesta. Škoda, 
verjetno – tudi glede na to, da niste bili izvoljeni 
– niste kaj dosti hodili po terenu, kjer bi vam ti 
vinogradniki, ki pa nam pojamrajo, glede tega 
zakona marsikaj povedali. In če bi prisluhnili in to 
tudi upoštevali in zagovarjali, bi mogoče danes 
sedeli tamle zraven gospoda Nemca pa 
gospoda Prednika. Ampak ta zakon ne jemlje 
nikomur od teh, ki ste jih našteli, to se pravi 
veliki, ki zagovarjajo velike vinogradnike, in 
mimogrede, tudi mi jih zagovarjamo, ker vemo, 
da je Slovenija odvisna predvsem od teh, kajti to 
so uveljavljeni vinogradniki, ki svoje vino 
izvažajo tudi v svet in s tem delajo promocijo 
Sloveniji. In verjemite mi, če bi obstajal vsaj 
kanček dvoma, da mi s tem predlogom zakona 
kakorkoli ogrozimo vrhunske slovenske vinarske 
znamke, potem mi tega zakona ne bi vložili.  
 Še enkrat bom ponovil zgodbo, ki sem 
jo včeraj povedal. Imamo dva kolega. Eden ima 
gostilno, drugi ima vinograd, recimo z 2 tisoč 
trtami. In onadva se zmenita, ta gostinec mu 
reče, da bi, kaj jaz vem, 100 litrov določene vrste 

vina na mesec, če mu ga lahko proda. In kaj 
mora ta narediti? Celoten postopek. Recimo, da 
ga flašira, celoten postopek, ki je potreben, 
filtracija, dodajanje čistil, lahko vprašate 
marsikaterega ocenjevalca vina, vam bo 
povedal, da ko začnete ta postopek, kvaliteta 
vina ni enaka tisti, kot ko je vino recimo v 
inoksovih cisternah. Mora celoten ta postopek 
speljati, s flaširanjem, z označevanjem, etiketo in 
vse tako naprej. Zdaj pa poglejmo, ravno na teh 
območjih, gospa državna sekretarka, kjer ste vi 
kandidirali, kjer so nakloni tudi do 30 %, je 
nekako izračunano, da celoten vložek v liter vina 
stane med 2,70 evra in 3 evri. Pa dodajva 
zraven še nekaj deset centov ali pa reciva tja do 
evra, kolikor stane v procesu flaširanje, na koncu 
pa liter pride – koliko? 2 evra, če od nekoga 
kupiš, recimo 2,20 evra. Da ti kupiš vino, da ti 
sflašira, da vse ustrezno označi in tako naprej. 
Kje je tukaj profit? 
 Drugo je, če ti sflaširaš 50 tisoč litrov 
vina ali več, kot pa če ga sflaširaš tisoč litrov ali 
tisoč 200, če se nekdo s tem gostincem zmeni, 
da bi mu prodal vsak mesec 100 litrov vina, ker 
pač na rinfuzo ni več dovoljeno. Pa ne bi ta 
gostinec od njega kupil vina s cikom, bekserjem 
ali s kakšno drugo napako, ko govorite, da se bo 
prodajalo vino slabše kakovosti. Imajo pa 
gostinci prosto presojo. Saj lahko kupi pri 
Simčiču ali pa Kabaju Morelu, ampak vprašanje 
je, kdo bo v neki vaški gostilni pil to vrhunsko 
vino. Kdo si bo privoščil? V Ljubljani, v hotelih, v 
restavracijah to ni problem. Zaradi tega smo tudi 
mi zapisali, da lahko gostilna kupi od 
vinogradnika, ki je v istem vinorodnem okolišu 
oziroma deželi. Saj ne bi takšnega vina Dolenjec 
zdaj prodajal na Gorenjsko ali pa iz Prekmurja 
na Dolenjsko in obratno, ne bi. Tistim pa, ki 
imajo že sedaj postavljene standarde v skladu z 
zakonom, ki trenutno velja, teh standardov ne bi 
znižalo, niti jih ni treba niti jih zakon ne zahteva, 
predvsem pa bi bilo to nesmiselno. Govorjenje, 
da bi se kvaliteta vina zaradi te spremembe 
poslabšala, ne drži. V Sloveniji je malo slabega 
vina.  
 Seveda pa nekdo, ki bi rad sistem 
izigraval, ga lahko izigrava že danes. Kot sem že 
včeraj rekel, kupi od nekoga 100 steklenic vina, 
potem pa lahko pri njem še vedno kupuje na 
rinfuzo, stalno točijo v teh 100 steklenic, ker 
papirje ima, vemo pa, da s temi – kako se jim 
reče? – kronskimi zamaški, navojnimi, pa lahko 
zmeraj znova steklenico zapečatiš. In to se dela 
– tudi zaradi takšnih zakonov, kot je bil ta. Še 
enkrat, ni namen, da bi se komurkoli od 
vinogradnikov škodilo, namen je samo to, da po 
naslednjih štirih letih, če boste štiri leta zdržali, 
ne boste tukaj rekli, da je še toliko 1000 
vinogradnikov manj. Samo to je namen. Vemo 
pa, kako se ponekod krajina zarašča. Potem 
pridete ven še s predlogom, da bi še zvišali 
omejitev, koliko arov vinograda mora nekdo 
imeti, da lahko postavi zidanico. Če sem prav 
slišal, vi ste jo imeli, ste jo prodali, nekje blizu 
Rigla. Nekdo bi jo rad imel, nekdo bi jo rad kupil, 
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nekdo jo je prodal – pa saj to se stalno dogaja. 
Potem pa še omejite tamle doli v slovenski, 
zmenite se še s hrvaškimi kolegi, naj še v 
hrvaški Istri omejijo, kakšno parcelo mora nekdo 
kupiti, da lahko vikendico doli postavi. Ne gre na 
ta način. Pustite ljudem svobodno voljo! Vi jim 
morate vsako stvar predpisati.  
 Zanima me tudi, ali drži, da pripravljate 
spremembo, s katero boste tem malim 
vinogradnikom omejili, koliko škropila na leto 
lahko kupijo. Ker to je pa še dodaten udarec! 
Ker kaj vi zdaj delate?! To, kar ste vi sami dejali, 
da boste predlagali občinam, da se zviša 
omejitev, koliko arov moraš imeti, da lahko 
postaviš zidanico. To pomeni – kaj? Da novih ne 
bo. Nekdo, ki bi rad kupil pa imel tam, kaj jaz 
vem, 100, 200 trt, toliko, da ima nekaj zase – ne 
hodijo vsi na morje, gre kdo tudi na Dolenjsko v 
zidanico ali pa kam drugam. Z drugim korakom, 
če pa to drži, s prvim boste preprečili, da bi 
nastajale nove zidanice … In je res, kaj je 
lepšega kot posejani dolenjski grički, ko imaš ti 
vinograde, trte, ko imaš ti lepo zidanico pri 
zidanici? To bogati kulturno krajino, ne, da jo 
uničuje. Vprašajte turiste, ki pridejo mimo, 
vprašajte ljudi, ki se vozijo po dolenjski avtocesti, 
tujce, kako občudujejo tiste dolenjske zidanice. 
To je nekje v vaših glavah zrastlo, da to kazi 
krajino – ni res. Radi bi to preprečili, v drugem 
koraku pa bi radi, da propade še več malih 
vinogradnikov, če drži to, da boste spreminjali 
pravilnike oziroma še to določali, koliko škropila 
lahko mali vinogradnik na leto kupi. Vemo pa, 
kako je s temi vinogradi, potem pride notri 
ameriški škržatek, ministrstvo vsako leto pripravi 
akcijo, opozarjanja, tečaji in tako naprej. 
Poskrbite za to, da se vinogradi ne bodo 
zaraščali, da ne bodo propadali, pa tudi ne bo 
treba toliko teh predavanj in vsega glede 
ameriškega škržatka. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo, ker pa je čas, določen 
za razpravo, še ostal, sprašujem, ali želite na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še razpravljati.  
 Ker ja, naj preberem samo še 
opozorilo. Če želita razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja gospod Žan Mahnič ter 
predstavnica Vlade, prosim, da se ravno tako 
prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V 
tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer 
najprej predstavnica Vlade in nato predstavnik 
predlagatelja.  
 Sedaj pa odpiram prijavo. Prosim, da 
se prijavite.  
 Imamo kar nekaj prijavljenih 
razpravljavcev. Vsak bo imel na voljo 4 minute in 
40 sekund za razpravo. Kot prva dobi besedo 
gospa Anja Bah Žibert. 
 Izvolite. 
 

ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 Ta zakon, ki je zdaj v veljavi, samo 
dokazuje, kako zbirokratiziran sistem imamo v 
tej državi. Pravzaprav je že vsa tista zdrava 
kmečka pamet dobesedno izničena, ne velja več 
nič, izgleda tako, kot da če vsega ne zapovemo 
do najmanjše podrobnosti, ljudje več ne 
funkcionirajo, pa ni res. Ravno zato, ker smo že 
vse zbirokratizirali, sploh ni več življenjskih 
zakonov in ljudje seveda potem iščejo načine, 
kako sploh preživeti v tem sistemu. Državna 
sekretarka je rekla, da so takrat, ko so 
sprejemali ta zakon, govorili z vsemi deležniki. 
Oprostite, no, mali vinogradniki sploh niso 
vedeli, da se takšen zakon sprejema. Če so 
tukaj sodelovala neka društva, neke zveze in 
tako naprej, to ne pomeni, da so sodelovali tisti 
majhni. In oni so se šele potem soočali s tem 
zakonom, ko je bila zadeva sprejeta in ko so 
videli, kaj to v realnosti pomeni. Še enkrat, ne 
gre za to, da v Slovenski demokratski stranki 
kakorkoli zatiramo pobudo ali onemogočamo 
delovanje velikih vinogradnikov, sploh ne, še 
kako jih podpiramo. Ne nazadnje, ne samo da 
so to veliki predelovalci, ki zagotovo prinašajo 
tudi neka delovna mesta, ampak ime Slovenije 
prenašajo in širijo tudi drugod po svetu zaradi 
svoje kakovosti in kvalitete. Ampak ta trenutek 
govorimo o malih vinogradnikih.  
 Prej je kolega Žan omenil volilni okraj, 
kjer pa sem jaz bila izvoljena, ampak veste, ko 
sem govorila z ljudmi na terenu, so povedali, da 
je naša politika na področju kmetijstva 
popolnoma zgrešena. Ni problem samo na 
področju vinogradništva, tudi drugje. Ta ukrep, ki 
ga predlagamo v Slovenski demokratski stranki, 
ni nič drugega kot pomagati tistim manjšim, da 
ne opustijo svojega dela, da ne izgubijo upanja 
in da jim omogočimo, da tisto, kar jim ostane od 
svoje pridelave, vendarle prodajo. Rečeno je 
bilo: »Pravijo tisti drugi, ki so pri tem zakonu 
sodelovali, da se bomo s tem izognili nekim 
nepravilnostim in morebitnim kršitvam in tistemu, 
kar je slabo.« Zakaj vedno sprejemamo v tej 
državi zakone, misleč, da vsi ljudje mislijo slabo? 
Že včeraj sem povedala, tisti, ki želijo, ki so neki 
lumpi, bodo itak našli način, kako zopet 
špekulirati in stvari voziti mimo nekega sistema, 
tisti, ki pa delajo dobro pa pošteno, jim pa s 
takšnimi zakoni onemogočamo, da bi sploh 
delovali. In to ni nikomur v korist. Kot sem 
povedala, bolj kot so neživljenjski zakoni, bolj 
represivno zakonodajo moramo sprejemati. In to 
je slabo. Trdim, da pred uveljavitvijo tega 
zakona ni bilo prav nič več špekulantov kot 
danes, samo druge načine so našli. 
 Je pa res, da smo na drugi strani 
onemogočili tistim, ki so do zdaj lahko prodali 
nekaj tiste kapljice gostinskim lokalom, in res je, 
gostinci se pa vedno odločajo, od koga bi 
kupovali, kaj bodo kupovali in kakšno kakovost 
bodo kupovali. Tukaj se pač razlikujemo. Vi 
želite popolnoma zbirokratizirati sistem v tej 
državi, mi pa želimo, da nekaj vendarle 
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prepustimo državljankam in državljanom. Ne 
nazadnje oni kreirajo to državo, oni ustvarjajo, 
zato da lahko vse skupaj funkcionira, in ne 
nazadnje tudi plačujejo davke. Veliko je bilo 
povedanega tudi s strani državne sekretarke, jaz 
se ji za to zahvaljujem. Je pa še nekaj, povem 
čisto pri koncu, delujem v tem odboru za 
kmetijstvo in mi ministrice pravzaprav sploh ne 
vidimo. Vedno pošilja državne sekretarje, tudi 
danes je tako, in to je še en odraz odnosa do 
Državnega zbora in … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Naslednji ima besedo gospod Bojan 
Podkrajšek. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovana 

podpredsednica, hvala za dano besedo. 
Cenjena državna sekretarka s sodelavko, 
cenjene kolegice in kolegi! 
 Že drugi dan razpravljamo o tem 
predlogu, o dopolnitvah Zakona o vinu. Sam 
sem že včeraj povedal nekaj stvari, seveda o 
slovenskih vinogradih, o slovenskem vinu, kjer je 
veliko pozitivnega oziroma ogromno pozitivnega, 
pa na nekih segmentnih, o katerih smo tudi 
včeraj zvečer govorili, pa danes, to je ostanek 
točke, veliko negativnega. Skozi to razpravo, 
včerajšnjo in današnjo, gospa državna 
sekretarka, ugotavljamo, da ste vi na ministrstvu 
že od 2013. Moram priznati, da za vas slišim od 
vaših sodelavk in sodelavcev, da ste zelo 
delavna oseba na tem ministrstvu, to poslušam 
vseskozi. Velikokrat – pa ni rečeno, da se 
moram jaz z vsemi zakoni strinjati, pa tudi ni 
rečeno, da imam vedno vse prav, ampak – 
veliko neživljenjskih zakonov smo srečali od 
2013, ki so verjetno tudi posledica tega, da 
vidimo, sam sem včeraj govoril o Halozah, veliko 
zapuščenih vinogradov. Sam sem tudi včeraj 
govoril, da 1,5 kmetije preneha s kmetovanjem 
na dan v Republiki Sloveniji. 
 Imel bi en predlog, ker včasih tudi sam 
mislim, da sem malo neumen, ko sprejemamo 
eno zakonodajo, mislim, da sosednja Avstrija ni 
tako daleč, mislim, da bi vsak od poslancev, če 
vzamemo, ne vem, tri opozicijske poslance pa tri 
koalicijske pa vas, spoštovana državna 
sekretarka, s kakšnim sodelavcem, pa se enkrat 
odpeljemo v Avstrijo … Ali smo mi neumni ali je 
v Avstriji drugo podnebje, druga navada ljudi ali 
imajo v svojih navadah kakšne druge navade 
oziroma običaje, delavnost? Ko sprejemamo 
eno zakonodajo, da enkrat ne gremo 
pogledat … Zdaj meje ni, naredimo fotokopijo pa 
to kmečko logiko, ki verjamem, da jo imajo v 
sosednji Avstriji, prenesemo v slovensko 
zakonodajo. Ko smo kazen predpisali, jaz bom 
vsaj omenil vinogradnika, ki ima 1000 trt, nekaj 
vina ostane pri njem doma, nekaj verjetno za 
sosede, sorodnike, nekaj ga pa mogoče proda, 
zato da si za tisto drago škropivo povrne 
stroške, in kazen 6500 evrov – koliko let in koliko 

litrov vina mora predelati, da odplača tisto 
kazen? Mislim, če je tu kaj kmečke logike, 
spoštovani kolegi na moji desni, potem je 
mogoče tudi z menoj kaj narobe, če je to 
kmečka logika.  
 Danes zjutraj sem bil, preden sem šel v 
Ljubljano, na kavi in me sreča en vinogradnik. 
On si je včeraj zvečer izračunal, ko nas je 
poslušal, da ker ima, mislim da, 900 ali do 1000 
trt, mu z vsemi stroški in da mora celo leto delati 
– mislim, da vsi vemo, tudi nekateri naši kolegi 
imajo vinograde doma, koliko delaš s 1000 
trtami, koliko dela je, pa tudi seveda potem s 
kletarjenjem – ne ostane toliko na leto, če proda, 
kot mi, ampak zdaj me ne narobe razumeti, da 
bom mešal tujce, damo za en mesec za enega, 
ki pride iz Sirije. Njemu ne ostane 2 tisoč evrov, 
kolikor je strošek za nekoga, ko prvič vstopi v 
Slovenijo. Mislim, da tudi tu ni nobene kmečke 
logike. In ko govorim o teh nelogičnih zakonih, o 
tem, da smo, ne vem, sprejeli v prejšnjem 
mandatu – tudi to je povezano z zidanicami – da 
mora nekdo, da dobi hišno številko, narediti 
fasado, v nek objekt pa lahko brez vsega 
naselimo tujce, nelogičen je zakon, da smo 
nekomu, ki se je peljal z mopedom s pomožnim 
kolesom, ki leti s povprečno hitrostjo 15 
kilometrov na uro, dali … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec, čas vam je potekel. 
 Naslednji ima besedo gospod Andrej 
Šušmelj. 
 Izvolite. 
 
ANDREJ ŠUŠMELJ (PS SAB): Predsedujoča, 

hvala za besedo. 
 Začel bi kar s slovenskim rekom 
Nalijmo si čistega vina. Mislim, da je to tisto, za 
kar skrbi obstoječa trenutna zakonodaja. V 
razpravi je bilo omenjenih kar nekaj problemov, 
različnih, nekaterih povezanih, nekaterih ne. 
Eden od problemov je bil o propadanju kmetij. 
Težko verjamem, da kmetije propadajo zaradi 
vina oziroma zaradi obstoječe zakonodaje o 
vinu, če smo priča drugje temu, da se ravno 
zaradi urejene zakonodaje kmetije razraščajo. 
Pridelovalci vina kupujejo vinograde, se širijo. Tu 
smo priča pojavu, ki je znan tudi na drugih 
področjih. Mogoče na prvi pogled vinogradništvo 
nima kakšne povezave z govedorejo, ampak 
recimo pred sto leti je tipična slovenska kmetija 
imela kravo ali dve. Danes temu ni več tako, 
število kmetij, ki imajo govedo, se manjša, 
povprečno število goveda na kmetijo pa se veča. 
Enako je pri vinu. Ja, strinjam se, žal je to tako. 
Majhnim pridelovalcem se pri določeni količini 
pridelava vina vse manj splača. Večji prodajalci, 
pridelovalci pa seveda lahko postrežejo z zelo 
konkurenčnim vinom in z zelo konkurenčno 
ceno, ker je to pač posledica količinske 
pridelave. 
 Omenjeno je bilo to, da je to dodatna 
ponudba. S tem se ne bi strinjal, pa bi dal še 
eno primerjavo z enega drugega področja, 
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pivovarništva. Poglejmo, kaj se je dogajalo v 
zadnjih desetih letih. Slovenija beleži porast in 
uspeh mikropivovarn, mikropivovarništva, ki 
predstavlja izključno dodano vrednost. Ta piva 
so pridelana v majhni količini, ampak tipično z 
višjo ceno, in po mojem zaznavanju nikomur od 
teh mikropivovarjev ne pade na kraj pameti, da 
ne bi svojega piva ponosno označil in ga 
prodajal pod svojo lastno blagovno znamko. 
Tako da, tu je razlika v ceni, tu je ustvarjena 
dodana vrednost. To, pred čimer ščiti ta 
obstoječa zakonodaja, to ni dodana vrednost. 
Ne more biti dodana vrednost vino sumljivega 
porekla. Zato še enkrat, ohranimo obstoječo 
zakonodajo, da si bomo lahko nalili čistega vina. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Jože 
Tanko. 
 Izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa, za 

besedo. 
 Danes imamo v bistvu razpravo o 
uspehih slovenske kmetijske politike na splošno 
in že v daljšem obdobju. Prej je bilo v odgovoru 
na vprašanje kolega Mahniča povedano, da je v 
kratkem času niti desetih let propadlo 9 tisoč 
kmetij. Zdaj pa sprašujem Vlado, ali so ukrepi, ki 
jih predlagamo, ki jih predlagate, usmerjeni k 
temu, da ohranjamo slovenske kmetije, 
slovensko podeželje, da ohranjamo slovensko 
posest in kulturno krajino, ali pa so to ukrepi, ki 
gredo popolnoma v nasprotno smer. Če se 
obdelava kmetijskih površin opušča, če se 
zapirajo manjše proizvodnje mesa, vina in tako 
naprej, potem najbrž ti ukrepi ne gredo v pravo 
smer. Če bi bila slovenska kmetijska politika 
prava, potem bi vsaj na področju vina imeli 
stoodstotno samooskrbo. Gospa državna 
sekretarka, nimamo je. Če moramo uvoziti 14 
milijonov litrov vina, to je toliko, kot ima približno 
največja slovenska klet, potem delamo koristi 
drugim. Mi kupujemo nekontrolirano vino ali pa 
morda kontrolirano, ne vem, iz Makedonije ali od 
kjerkoli drugje, deloma trgovci, deloma pa tudi 
kleti, in se iz tega dela potem na videz 
slovensko vino.  
 Delate pa vse, da se zatrejo vsi tisti, ki 
na slovenskem podeželju skušajo karkoli 
narediti, proizvesti in tako naprej in tako naprej. 
Dajete jim razne blagajnice, listke, visoke kazni 
in tako naprej. S to slovensko kmetijsko politiko 
ste ukinili in uničili male klavnice na podeželju, 
na Koroškem obstajajo, pri nas jih ni. Nabijate 
kazni za posek in prevoz v gozdovih brez 
prevoznice ali dokumenta, in so kazni enormne. 
Tudi v tem primeru, ko gre za proizvodnjo vina, 
so kazni enormne, in to za minorne proizvajalce. 
Veste, vi niste sprejeli ukrepov za izboljšanje 
stanja na slovenskem podeželju in na področju 
slovenskega kmetijstva, ampak sprejemate 
radikalne ukrepe za radikalno uničevanje 

slovenskega podeželja. Za radikalno uničenje. In 
trendi so negativni. Vsi tisti, ki že toliko časa 
vegetirate na slovenski kmetijski politiki na 
ministrstvu za kmetijstvo, bi morali oditi, ker ste 
neuspešni. Neuspešni ste! Vaš nekdanji minister 
gospod Židan, vi kot državna sekretarka in drugi 
tam, ki krojite usodo slovenskega podeželja, ste 
neuspešni. Vsako podjetje, ki ima take trende, 
se zapre, ga ni možno sanirati, ker dolgoročno 
se te stvari odvijajo v napačno smer in ni 
rezultatov. Na področju kmetijstva se dogaja 
točno to, zato ker s sistemskimi ovirami 
povzročate propadanje in odvračanje ljudi od 
tega, da bi sploh kmetovali. To je nonsens, kar 
se počne.  
 Če vi pravite, da je to zdrava kmetijska 
politika, potem bi bilo najbrž treba uvesti še 
kakšen test kje, preden se kakršenkoli zakon 
spusti v zakonodajni postopek. Mali vinogradnik 
ni konkurenca nobenemu. Mali proizvajalci – tudi 
jaz sem med njimi, imam tam nekaj arov 
vinograda – nismo konkurenca nobenemu. Tudi 
če bi prodajali, nismo konkurenca nobenemu. 
Ampak če boste šli v tujino, se povsod pohvalijo 
z doma pridelanim vinom v domači gostilni. In 
tudi vi na eni strani spodbujate samooskrbo in 
zeleno proizvodnjo in, ne vem, porabo v šolah, 
na drugi strani pa to uničujete; prav enako 
delate. Dejansko so ukrepi zmedeni, na eni 
strani forsirate recimo zidaniški turizem, na drugi 
strani pa te iste proizvajalce z omejitvami, ukrepi 
in kaznimi uničujete. To je nemogoča situacija. 
Da to predlaga neka takšna državna institucija, 
take ukrepe, je noro. In ukrepi in kazni in te 
stvari so vse nesorazmerne in ne bodo dale 
nobenega uspeha.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Franci 
Kepa.  
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednica. Lep pozdrav sekretarkama, 
pozdravljam tudi vse ostale! 
 Moramo uporabiti vse ukrepe, da bi 
imeli to prelepo območje obdelano, urejeno, da 
se bodo mladi nasledniki odločali, da obdelujejo 
te čudovite griče, kjer se prideluje vinska 
kapljica. Če se bo nadaljevalo, da se območij ne 
obdeluje, bodo ta postala pusta in zaraščena. 
Začela bodo propadati tudi gospodarska 
poslopja, zidanice, ker se ne bo več potrebovalo 
objektov za shranjevanje te rujne kapljice. 
Območja bodo postala sčasoma gozdnata in 
neprepoznavna. Gozda imamo v Sloveniji že 
dovolj, že 60 % je v Sloveniji zaraščenega, kar 
je za zrak zelo dobro, vendar se je v 100 letih 
zarastlo 30 % območja.  
 Na Dolenjskem se sicer dosti 
uporabljajo objekti za bivanje, ker so ti še najbolj 
dostopni mladim, zraven se pa opuščajo 
vinogradi, objekti pa se vseeno uporabljajo, 
hvala bogu. Če bi bili pogoji in finančno 
dostopno, bi se verjetno odločili za širitev 
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obdelave. Ta ukrep bi pomagal predvsem 
najmanjšim, da prodajajo neustekleničeno vino 
bližjim gostilniškim obratom. Cena vina je že 
sedaj popolnoma na tleh, kljub kvalitetnemu 
pridelku. Prav ti ukrepi bi pomagali tistim 
najmanjšim vinogradnikom, da bi lažje prišli do 
nekaj prepotrebnih sredstev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Jožef 
Lenart.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsedujoča. Lep pozdrav tudi sekretarki gospe 
Strniša! Spoštovani poslanci, spoštovane 
poslanke! 
 Moral sem se oglasiti, ker dejansko 
prihajam iz krajev, kjer so hribi zaraščeni. Če 
zdaj danes tukaj govorimo o vinu, ko dejansko 
prihaja neke vrste predlog, ta želja prihaja med 
ljudi, ki jim je mar, kakšno Slovenijo želimo, 
kakšne bomo imeli naše hribe. 5 kilometrov iz 
Ptuja, kjer živim, je zaraščeno na Grajenščaku, 
je zaraščeno v Kicarju. Zdaj bom še malo 
povedal, tisti, ki reče, da je Haložan, pa je za to, 
da se dviga katastrski dohodek, pa je za to, da 
ta kmet ne more nekaj prodati, tisti laže. Ta 
moment bom rekel, da imamo mi zaraščeno, 
zaradi tega ker če vprašate te vinogradnike, vam 
bodo povedali, da se ne splača, vinograd se ne 
splača, gorica se mi ne splača. Povejte mi, kaj 
naj naredim na tem enohektarskem hribu. Kaj se 
mi izplača, če se mi vinograd ne? Iz naslova, ko 
se pogovarjamo o predlogih pa da je pač 
potrebno zaradi tega, ker je nekdo prinesel 
nekaj s podeželja, neke vzroke, zakaj bi 
dejansko dovolili tudi tem ljudem, da bodo lažje 
prodali svoje vino, potem pa se reče, to je bilo 
že enkrat zavrnjeno. 
 V redu, bilo je zavrnjeno, ampak ali ste 
šli med te gorice, ali ste šli med te vinograde, ali 
ste vprašali tudi te male ljudi, kaj se splača in 
kako naj naredite, da se bo splačalo? Če mi 
dvigamo katastrske dohodke, če mi ne dovolimo, 
da človek nekaj proda tudi na različnih 
prireditvah, na veselicah, na športnih prireditvah, 
ničesar ne sme prodati, kar ni vodeno kot velika 
blagovna znamka, potem pač ne gre skupaj. 
Imamo enake subvencije v kmetijstvu v dolinah 
na velikih kmetijah, kot jih imamo v hribih, kjer se 
mora skoraj vse ročno obdelati. Nekdo nekaj 
pač lahko prebere, prečita, ampak če iz tega nič 
ne razbere in nič ne razume, je potem res brez 
zveze, da tukaj debatira.  
 Še enkrat bom rekel, lepo prosim, da 
smo pri naših zakonih bolj življenjski, da imamo 
nek čut za to, kakšna bo naša država. Radi se 
peljemo tudi po, ne vem, višjih predelih in vsi 
naši griči na Štajerskem od Ptuja pa do 
Lendave, na drugi strani Slovenskih goric, 
Lenarta in tako naprej so razraščeni. Ta 
goščava nas ne more narediti ponosne 
Slovence, če pogledamo Avstrijce, ki imajo že 

vinograde nad 1500, pa Švicarje, ki imajo čisto 
vsak hrib obdelan. Dajmo potem nekaj narediti, 
povejte, če to ne velja, kaj se pa splača. Mogoče 
je to dobro poslansko vprašanje tudi za novo 
ministrico. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Boris 
Doblekar.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, še enkrat.  
 Kar nekaj novih zadev je bilo še 
omenjenih v razpravi. O mali spremembi Zakona 
o vinu s strani Slovenske demokratske stranke, 
ki gre dejansko naproti tem najmanjšim 
predelovalcem vina oziroma vinogradnikom, še 
enkrat je treba poudariti, s to spremembo ne 
ogrožamo velikih vinarjev, velikih vinogradnikov, 
niti najmanj s tem, kot je bil naveden razlog o 
nelojalni konkurenci. Koliko vina se uvozi, to 
smo slišali, jaz bi vseeno še enkrat vprašal 
državno sekretarko, ki jo sicer zelo spoštujem in 
tudi vem, da se zelo dobro spozna na različna 
področja, vsaj kjer imam stik z njo, rad bi 
odgovor državne sekretarke še enkrat, točno 
koliko vina uvozimo, zakaj ga toliko uvozimo in 
ali je to vino primerljive kvalitete s kvaliteto 
domačega vina. Imamo deželno vino, vse sorte 
smo že omenjali, in vemo, da vsi naši 
vinogradniki pridelujejo dobro vino, kvalitetno 
vino, tudi manjši vinogradniki, ki so sicer člani 
vinogradniških društev, ki jim je treba izreči vso 
pohvalo za delovanje. Tudi mi v Litiji oziroma v 
Šmartnem pri Litiji imamo društvo Štuc, ki je 
odlično društvo, ki je tudi vključeno v dolenjsko 
zvezo in tako naprej. Skratka, vsi se trudijo, 
ampak s to majhno spremembo zakona želimo 
dejansko pomagati tem najmanjšim 
vinogradnikom, da bodo imeli kaj od tega 
svojega dela in svojega truda in da se bodo 
vinogradi ne opuščali in zaraščali, ampak 
obnavljali in da bodo ljudje imeli neko voljo za 
delo in pa da bodo vsaj toliko nagrajeni za tisto 
svoje delo, da bodo lahko delno poplačali 
stroške, ki jih imajo s tem.  
 Omenjena je bila Avstrija, lep primer. In 
še to je treba povedati, Avstrija je na senčni 
strani Alp, Slovenija je pa na sončni strani Alp. 
Potemtakem bi morala biti pridelava vina 
oziroma vinogradi mnogo boljši pri nas kot pa pri 
njih, ampak je ravno obratno. Skratka, povedano 
je bilo tudi, in še enkrat je treba povedati, 
davčne blagajne, raznorazna omejevanja … 
/ oglašanje iz dvorane/ Tako, katastrski dohodek 
in vse to so samo ovire pridelovalcem vina in 
kmetom. Zato je tudi vedno več tega v 
propadanju. Dajmo jim iti naproti, kot sem že tudi 
v prejšnji razpravi povedal, polna usta so nas za 
male kmete, za male vinogradnike, za malega 
človeka, pa dajmo jim potem, za vraga, že tudi 
pomagati. Vem, da imate tudi vi in v koaliciji in 
na Vladi tako željo. Dajmo jim dejansko iti 
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naproti, pojdimo tudi malo pogledat na teren, 
pojdimo do teh ljudi, ki delajo, dajmo tudi sami 
kaj delati. Jaz sem ogromno delal v vinogradih, 
na kmetiji, bil tudi pri mnogih in marsikaj videl in 
slišal, in ne govorim na pamet. 
 Dajmo iz izkušenj tudi nekaj potegniti in 
biti življenjski, narediti nekaj z zdravo kmečko 
pametjo. Ta izraz dostikrat uporabljamo in točno 
prihaja s področja, o katerem trenutno govorimo, 
iz kmečkega dela, iz kmetovanja, iz pridelave 
hrane, domače hrane, domačega vina. Ne 
uvažajmo toliko tega tujega vina, ne pomagajmo 
velikim proizvajalcem po celi Evropi, svoje pa 
zatiramo. Nikakor tega ne smemo več početi. 
Tudi veliki trgovski centri so pri nas zrastli in so 
majhne prijazne trgovinice po podeželju šle, pa 
jih ni več. Pa nismo zato nič naredili. In jih ni 
več, pa ljudje bi jih potrebovali, sploh starejši, 
onemogli, tisti, ki nimajo prevoza, spet mali ljudje 
in tako naprej. Tako da je kar nekaj primerov pri 
nas že bilo, ki niso na mestu. Tudi te kazni, o 
katerih smo prej slišali, to so res, to so močno 
previsoke kazni. Že te določbe tukaj notri v 
zakonu, če jih ti inšpektorji na pamet znajo 
našteti vsaj pol, mu dam za deci vina ali pa za 
liter, no. Če zna tole našteti, koliko je teh … 
Mislim, tega še prebrati ne moreš, kaj šele, da bi 
na pamet vedel. Dajmo to malo nekako 
posplošiti, poenostaviti, narediti vse skupaj bolj 
prijazno in pomagajmo kmetijam in pa 
vinogradnikom, sploh tem manjšim, o katerih 
tudi mi govorimo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Zmago 
Jelinčič Plemeniti. 
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa. 
 To, da koalicija in pa Vlada 
nasprotujeta zakonu, kaže na to, da jima je 
hudičevo malo mar za slovenskega človeka. 
Razmišljate o Ljubljani, razmišljate o nekaterih 
zadevah tukaj notri, pozabljate pa na tiste ljudi, 
ki futrajo tole Ljubljano. Kakor kaže, bi radi 
vzpostavili vinske veleposestnike, kar je sicer 
lepo in prav, pa vendar je treba skrbeti tudi za 
tiste ta male, ki komaj preživijo in jim je tistih 
nekaj litrov ali pa 100 litrov vina tudi pomoč k 
preživetju v tej državi, ki ne skrbi za ljudi. 
Propadanje vinogradov, dogaja se propadanje 
vinogradov, zaraščanje je veliko – in kaj se bo 
zgodilo s tem? Enostavno, tujci bodo prišli, 
Avstrijci komaj čakajo, da bodo lahko vse skupaj 
pokupili in bodo združili vse skupaj v ene velike 
vinogradniške zadeve, mi bomo pa samo še 
delavci, podjemni delavci, ali kakor se temu 
reče, na njihovih vinogradih. Včasih so bili to 
viničarji, ki so živeli ob vinogradu in obdelovali, 
gospod je prišel, dal komando, hlapci so delali. 
Naša Vlada hoče nekaj takega narediti z našimi 
ljudmi.  

 Pravite, da boste preprečili prodajanje 
slabega vina. Ne mi govoriti o tem! Pojdite v 
Ljubljani tamle okrog pa si naročite kuhančka, 
boste dobili vodo z italijanskim praškom 
zmešanim noter – in to je pa super, Janković bo 
ploskal, vsi bodo plačevali ne vem kaj, po treh 
kozarcih tistega vina pa edino da greš na 
stranišče, potem pa ali zgoraj ali pa spodaj 
odvajaš. Mislim … Ampak to vas ne briga! To 
vas ne briga. Kar se tiče uvažanja vina – ja, 
uvažamo, uničujemo pa naše male 
vinogradnike. In potem dajete ene grozljive 
kazni pridelovalcem, zakaj pa ne bi teh 
pridelovalcev kar razčetverili pa imate potem za 
zmeraj mir? V naslednjem koraku pa dajte še 
slovenske pesmi prepovedati, tiste, ki pojejo o 
vinu, na primer tisto: »En hribček bom kupil, bom 
trte sadil …« Pa dajte drugače: bom trte posekal 
in hribček prodal. Kajti v to smer gre vse skupaj, 
in to dela tale vlada, seveda v nadaljevanju s 
prejšnjo Cerarjevo vlado, kjer je bila kmetijska 
politika totalen dizaster, kot pravijo mladinci 
danes, skratka včasih smo temu rekli sranje.  
 In kaj se dogaja? Naše gostilne so 
prazne. Recimo vzemimo primer ob avstrijski 
meji. Na tisti strani je Weinstraße in tam lahko 
točijo svoje vino doma, neflaširano, brez 
kakršnihkoli oznak, tudi hrano lahko strežejo tam 
brez česarkoli, nimajo nobenih davčnih blagajn 
ali česa podobnega. Na naši strani je vse zaprto 
in vse prazno, tudi že na cestah težko srečaš 
koga drugega kot kakšnega policaja, ki te ustavi 
pa ti da pihati. V Avstriji te na vogalu ustavijo, 
ampak rečejo: »Pazite, tam je nevarna cesta, pa 
pojdite domov.« Pa ni treba kazni plačati. Iz 
izkušnje govorim, prosim, draga gospa. In mi 
imamo davčne blagajne. Tukaj vam pokažem, 
tole je liste,,ki sem ga pred približno tremi tedni 
dobil v Berlinu. Brez davčne blagajne v centru 
Berlina, ko sem šel nekaj spit, takole so mi lepo 
na en ceglc napisali, koliko moram plačati, in 
zadeva je bila rešena. Pri nas bi tistega, ne vem, 
najraje zaprli, pobrali in slovenski špiclji bi slikali 
pa pošiljali, to pa ni bilo plačano. Tako daleč ste 
pripeljali to državo!  
 Potem še ena kratka pripomba glede 
primerjave pridelave vina in pa pridelave, 
izdelave piva. Iz tega se vidi, da tisti človek, ki je 
to rekel, nima pojma o stvari. Za vino je potreben 
vinograd, je potrebna trta, za pivo – to se da 
zvariti z aparaturami tudi v navadni garaži. 
Skratka, žalostno je, da je naši državi vseeno za 
ljudi in da ne podpre tega zakona, ki vsaj v 
enem drobnem segmentu izboljšuje stanje.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sedaj ima besedo državna sekretarka 
mag. Tanja Strniša. 
 Izvolite. 
 
MAG. TANJA STRNIŠA: Hvala lepa. 

Spoštovani poslanke in poslanci!  
 Vsak vinogradnik in vinar lahko v svoji 
kleti proda odprto vino, se pravi neoriginalno 
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polnjeno vino, vsak. Tako kot, spoštovani 
gospod poslanec, v Avstriji tudi pri nas. Na 
vinskih cestah, ali pa če ni vinske ceste, v svoji 
zidanici, v svoji kleti lahko vsak proda in se nič 
ne spreminja z zakonom, ki je v veljavi od leta 
2013 ali pa z vašim zakonom. Tam je tudi 
največja dodana vrednost. Brez davčne blagajne 
– jaz sem res že nekaj časa državna sekretarka 
in imam seveda tudi zato zgodovinski spomin, v 
mandatu prejšnje vlade smo odpravili limit pri 
zakonu o dohodnini, ki je prej postavljal do kod, 
do kakšnega katastrskega dohodka se kmet 
vinogradnik lahko obdavči po katastrskem 
dohodku in od kod naprej mora voditi knjige. 
Davčne blagajne niso potrebne za vinogradnike. 
Morajo imeti davčne blagajne drugi, ki imajo 
kakšno drugo pridelavo, ne pa vinogradniki. Še 
enkrat povem, da ustekleničeno vino pomeni, da 
je originalno zaprto v plastenki ali pa v steklenici, 
in da bo, tudi če je vaš zakon sprejet, veljalo, da 
tako vino mora iti v analizo in da mora imeti, če 
ne na etiketi, pa zraven, dokument, kjer bodo 
podatki o tem vinu, in da zaradi tega bistvene 
razlike v smislu obveznosti pridelovalca ni, samo 
embalaža mora biti zaprta.  
 In ko omenjate Avstrijo, naše strokovne 
službe so preverile v Avstriji. Njihove strokovne 
službe so povedale, da v Avstriji nimajo teh 
problemov, kaj naj spremlja vino, ker nimajo 
prometa neustekleničenega oziroma 
neoriginalno polnjenega vina. Tudi vi, spoštovani 
poslanci, v vašem predlogu zakona, ko 
omenjate primer Avstrije, nič o tem, kako je pri 
njih z neoriginalno polnjenim vinom. Me zanima, 
res, tudi mene, ali smo tukaj šli drugače ali 
strožje kot Avstrija, predvsem pa, poglejte, z vso 
odgovornostjo in predvsem s spoštovanjem do 
stališč, ki jih imajo naši vinogradniki, govorim in 
predstavljam tukaj mnenje Vlade.  
 In nujno se moram oglasiti še na temo 
kazni. Verjamem, da je bila pri vašem zakonu 
napaka že leta 2016 in zdaj, in zaradi tega 
nisem tega izpostavljala, ampak vi ste kazni 
znižali, predvsem za fizične osebe, ampak ne za 
majhne pridelovalce fizične osebe, kjer ste 
predlagali enake kazni. Verjamem, da je to 
lapsus in da bi ga z amandmajem popravili. Ker 
vi ste predvideli za fizične osebe, če so veliki 
pridelovalci, kazni od tisoč 100 do tisoč 300; če 
so srednji, od 850 do tisoč 700, se pravi najvišja 
višja kot pri velikih; in za male od 650 do 6 tisoč 
500. Tudi vi niste predlagali tukaj znižanja kazni, 
ampak verjamem, še enkrat, verjamem, da je bil 
to lapsus. In zaradi tega do zdaj nisem tega 
izpostavljala. Pa še enkrat povem, da so bile 
kazni, kakršne so v veljavnem zakonu, 
razpolovljene po amandmaju odbora pri prejšnji 
obravnavi – ker se ga spomnim, ja, v letu 2013 
je bil sprejet. In takrat so bile te kazni pol nižje, s 
tem amandmajem so zdaj veljavne pol nižje, kot 
so jih predlagali pridelovalci. Kazni smo postavili 
tako in sistem kazni je tak, kot so takrat 
predlagali pridelovalci.  
 In še, to je zgolj opazka in informacija, 
kuhano vino je proizvod iz vina in ne zapade pod 

ta zakon. Ne velja pa omejitev točenja 
neoriginalno polnjenega vina za mošt. Se pravi, 
mošt je reguliran sicer z zakonom, vendar ta 
omejitev ne velja. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji ima besedo predlagatelj 
gospod Žan Mahnič. 
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): No, saj to je najmanjši 

problem, kar se kazni tiče. Spustite zakon 
naprej, v drugem branju dajte ven, če želite, pač 
to, da bo še vedno samo originalna embalaža, in 
popravite z amandmajem tisto, kar se kazni tiče, 
pa bo točno to narejeno, kar ste zdaj predlagali.  
 Gospod Šušmelj je govoril o pivu in o 
teh mikropivovarnah, kakšen uspeh doživljajo, 
kakšen razcvet. Eno je to, kar je kolega Jelinčič 
omenil, kakšna je razlika med pridelovanjem 
vina in piva, pa nič kaj slabšalno do tistih, ki se 
ukvarjajo s pivovarstvom. Ravno te 
mikropivovarne so zagotovo tudi naš ponos in 
nosijo ime Slovenije v svet, ampak dajmo biti 
odkriti – kaj je ta država naredila za pivovarstvo? 
Poznate pivovarno Bevog? Nekdo je hotel 
odpreti na naši strani meje pivovarno, in ker se 
je toliko časa ukvarjal s tem, da bi dobil 
koncesijo za vodo, ki mu je niso hoteli podeliti, je 
šel v avstrijsko Radgono, tamle nekaj kilometrov 
čez mejo, takoj je dobil koncesijo, postavil je 
odlično pivovarno, Slovenec, danes pa pobira 
same svetovne nagrade za to pivo, za Tak, za 
Kramah in tako naprej. To je odlična pivovarna. 
Dvakrat sem bil že gori na obisku, enkrat smo 
bili z lovci, drugič smo bili z občinskim odborom 
Slovenske demokratske stranke, in obakrat smo 
se seznanili s problematiko, ki so je bili deležni v 
Sloveniji, in zakaj so tam odprli pivovarno.  
 Pri vinarstvu ni nič drugače s takšnimi 
birokratskimi ukrepi in z neukrepanjem. In točno 
to, kar je dejal kolega Tanko, vedrite tam že pet 
let, rezultatov nikakršnih. Ko smo se včeraj 
pogovarjali o tem in ko se danes pogovarjamo o 
tem, so propadle tri dodatne kmetije, 1,5 kmetije 
na dan propade v Republiki Sloveniji, vi ste pa 
še kar tam. Pa dajte mi ene rezultate pokazati, 
gospa državna sekretarka, ne da pokličete 
predsednika največje vinogradniške zveze v 
Sloveniji, da vam naj napiše mnenje. Lahko 
gremo na teren vprašat te male vinogradnike. 
Lahko greva tudi do ta velikih, ampak mi ta 
velike podpiramo, podpiramo pa tudi ta male. Vi 
pa želite samo – ne vem, v čigavem interesu, ne 
vem, kaj je zadaj – nič ne narediti za to, da bi se 
malo vinogradništvo ohranjalo. In kot sem včeraj 
že rekel in bom ponovil, medtem ko je za enega 
butični turizem petih zvezdic, kot ga Republika 
Slovenija promovira, da gre v Portorož v hotel 
Palace in si naroči buteljko za, kaj jaz vem, 120 
evrov, je za nekoga, Angleža – sam jih poznam, 
kolege – butični turizem to, da se v četrtek 
usede v Londonu na EasyJet, prileti v Ljubljano, 
najame avto, gre na Dolenjsko, najame za štiri 
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dni zidanico in so z družbo tam. Gredo na 
kopanje v Dolenjske Toplice ali pa v Šmarješke 
Toplice, gredo na kakšen pohod po Slakovi in 
Pavčkovi poti, poskusijo kakšno domačo 
salamo, domače pridelke in tako naprej. Za 
nekoga je pa to butični turizem petih zvezdic. 
Ampak očitno vi prepoznate butični turizem petih 
zvezdic samo tam, kjer ljudje pustijo nekaj tisoč 
evrov, nekdo pa, ki pride, pa če je več takih, ki 
pustijo denar tistim malim, ki se še nekaj bodejo 
s tem, pa vas pač ne briga.  
 Dokler bo Slovenija imela takšno 
strategijo, potem bo še nekaj tisoč 
vinogradnikov, ne kmetij, ampak še nekaj tisoč 
vinogradnikov propadlo v naslednjih štirih letih, 
ker očitno ukrepi, ki ste jih danes predstavili 
oziroma bolje rečeno jih niste, ne bodo šli v 
pravo smer. Razen če je res vaš cilj, kaj jaz vem, 
nekaj konzorcijev, ki bodo od malih 
vinogradnikov odkupovali grozdje oziroma če 
potem pretvorimo v liter tam za 60, 70 centov, to 
je pa to. In vsi bodo zaključili zgodbo. Imeli bodo 
še tistih 200, 300 litrov na leto zase, in to je to.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo zaključili 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.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 14. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
DOPOLNITVAH ZAKONA O GASILSTVU.  

 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 24 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona zato dajem besedo predstavniku 
predlagatelja gospodu Žanu Mahniču. 
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednica. Kolegice in kolegi, spoštovani 
državni sekretar! 
 Najprej nekaj bistvenega. Preden boste 
za to govornico prišli koalicijski poslanci in 
govorili v svojem stališču o tem, kako Slovenska 
demokratska stranka ponovno vlaga ta zakon, 
naj vas samo opozorim, da smo ta zakon letos v 
prejšnjem mandatu že vložili in je bil v prvem 
branju potrjen. Potrjen je bil tudi z glasovi 
gospoda Tomaža Gantarja, Primoža Hainza, 
Franca Jurše, Benedikta Kopmajerja, Marjane 
Kotnik Poropat, Marije Antonije Kovačič, Marinke 
Levičar, Uroša Prikla in Petra Vilfana. Skratka, 
Poslanska skupina Desus je ta naš zakon, ki ga 

imamo danes tukaj, podprla. Prav tako nekateri 
poslanci Stranke modernega centra. Ampak kaj 
se je zgodilo? Ker je predsednik Vlade odstopil, 
ta zakon ni prišel v drugo branje, kjer smo v 
Slovenski demokratski stranki dejali, da smo 
pripravljeni pristati še na nekatere popravke.  
 Ta zakon, ki smo ga sedaj predlagali, ni 
točno tak, ker smo že sledili eni pripombi iz 
prejšnjega mandata, in sicer 3. člen, napisali 
smo naslednje: »Država zagotovi prostovoljnim 
operativnim gasilcem financiranje dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan 
izvajanja operativnih nalog gasilstva tudi 
dodatno pokojninsko zavarovanje.« Tukaj smo 
spremenili to, da smo namesto »in za vsak dan 
izvajanja javne gasilske službe« dali »izvajanje 
operativnih nalog gasilstva«, kar je ožji pojem. 
Gre za operativo, ker izvajanje javne gasilske 
službe je vse, je tudi pripravljenost, so gasilske 
vaje in tako naprej, to piše v pravilniku o gasilski 
službi.  
 V Sloveniji slovenske vlade v zadnjih 
letih poslušamo, zadnja dva, tri mandate, kako 
se bo uredil status prostovoljnega gasilca. Žal 
ne pridemo do udejanjanja besed, ki jih 
poslušamo. Pretekli mandat smo štiri leta 
poslušali, kako so usklajevanja v zadnji fazi in 
kako bomo poslanci na mize dobili zakon, ki bo 
takšen, da bo zadevo uredil. Gospe in gospodje, 
dajte mi povedati, kdo pripravlja spremembo 
zakona, spremembo in ureditev statusa 
prostovoljnega gasilca, ki se ga da urediti z 
nekaj členi, štiri leta in mogoče še leto več in 
mogoče še leto več. Nekdo, ki bi se resno lotil te 
problematike, naredi delovno skupino, v pol leta 
mora biti zadeva urejena. Ker ne gre za 
spremembe celotnega zakona. In ker tega ni in 
ni, in kljub sejam odbora za obrambo, ki smo jih 
imeli v prejšnjem mandatu, in kljub poslanskim 
vprašanjem tega ni bilo, smo lansko leto, potem 
ko je bil očitek, da pač te stvari ne sodijo v 
interventni zakon, ki smo ga predlagali, po 
decembrskem vetrolomu leta 2017 predlagali 
poseben zakon, kjer smo stvari, ki smo jih takrat, 
kar se tiče gasilcev, dali v tisti interventni zakon, 
dali posebej in ga naslovili kot Predlog zakona o 
dopolnitvah Zakona o gasilstvu.  
 Pripombo, ki je bila ena od glavnih, se 
pravi, da je za financiranje za vsak dan izvajanja 
operativnih nalog gasilstva, smo upoštevali, 
zamenjali glede javne gasilske službe, skratka 
smo šli v ožji del, da gre res samo za operativo, 
ne pa vse. Ostaja pa: »Status operativnega 
prostovoljnega gasilca je odnos med 
delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira 
zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu 
znižajo zavarovalne premije in imajo davčne 
olajšave.« In pa v 2. členu predlagamo novo 3. 
in 4. točko, »zagotavlja sredstva za zavarovanje 
operativnih gasilcev« in »zagotavlja sredstva za 
preventivne zdravstvene preglede operativnih 
gasilcev«. Zakon je bil, kot sem že dejal, v malo 
spremenjeni obliki, in ta spremenjena oblika se 
po novem nanaša na tiste glavne pripombe, ki 
so bile takrat, v prejšnjem mandatu sprejet v 
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prvem branju. V drugem branju bi tudi mi z 
našimi amandmaji sledili nekaterim 
nomotehničnim popravkom, ki so potrebni, kot je 
zapisala Vlada Republike Slovenije, in tudi v tem 
primeru smo pripravljeni slediti temu, da moraš v 
naši državi čisto vsak korak in čisto vsako stvar 
predpisati, ker drugače se očitno ne ve, za kaj 
gre. Skratka, predlagamo zakon, ki je bil v 
preteklem mandatu v prvem branju sprejet, in 
zaradi odstopa predsednika Vlade ni prišlo do 
drugega branja. Bo pa zanimivo gledati 
predvsem eno poslansko skupino, ki je takrat 
dva meseca pred volitvami ta zakon podprla, 
kako bo sedaj glasovala o predlogu, ki je glede 
na razprave, ki so bile takrat opravljene, še boj 
sprejemljiv. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavniku Vlade mag. Milošu Bizjaku, 
državnemu sekretarju na Ministrstvu za 
obrambo.  
 Izvolite.  
 
MAG. MILOŠ BIZJAK: Spoštovana 

podpredsednica, poslanke in poslanci! 
 Gasilstvo v naši državi predstavlja 
temelj reševalnih služb ob najrazličnejših 
naravnih in drugih nesrečah, s katerimi se 
soočamo. Brez gasilstva si sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami praktično ne 
moremo predstavljati, zato se Vlada zavzema za 
izboljšanje stanja na področju gasilstva. V smislu 
tega bo Vlada v kratkem v Državni zbor vložila 
predlog dopolnitev Zakona o gasilstvu, s katerim 
se bo ustrezneje in primerljivo z drugimi 
uniformiranimi poklici uredil dodatek za stalnost 
za poklicne gasilce, saj predlog zakona v 
prejšnjem mandatu ni bil obravnavan. Prav tako 
so v okviru Ministrstva za obrambo pripravljena 
tudi izhodišča za nov zakon o gasilstvu. V zvezi 
z zakonom, ki je v obravnavi danes, pa Vlada 
meni, da je Predlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o gasilstvu toliko vsebinsko in 
nomotehnično pomanjkljiv, da ga ne more 
podpreti. Naj na kratko pojasnim navedeno 
stališče.  
 Menimo, da predlog zakona v 
pretežnem ne sledi načelu določnosti. Že iz prve 
predlagane rešitve, ki se nanaša na dopolnitev 
4. točke 5. člena veljavnega Zakona o gasilstvu, 
tako sploh ni razvidno, katere zavarovane 
premije naj bi se delodajalcem znižale niti 
kakšne bi bile njihove davčne olajšave. Iz 
predlagane rešitve tudi ni razvidno, ali se 
predlagana rešitev nanaša zgolj na nove 
zaposlitve ali tudi na že obstoječe zaposlitve. 
Podobna ocena o nedoločnosti predlaganih 
rešitev velja tudi za dopolnitev 26. člena 
veljavnega Zakona o gasilstvu, iz nje namreč ni 
jasno razvidno, kakšno zdravstveno zavarovanje 
naj bi prostovoljnim gasilcem zagotavljala 
država, ali dopolnilno ali dodatno. Smiselno 
enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede 

zagotavljanja pokojninskega zavarovanja, ali gre 
za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ali 
dodatno pokojninsko zavarovanje.  
 V smislu vsebinske presoje predlaganih 
rešitev je treba pojasniti, da določena statusna 
vprašanja, vključno z varstvom pri izvrševanju 
dolžnosti na področju zaščite in reševanja, tudi 
ko gre za gasilce poleg Zakona o gasilstvu že 
ureja tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Tako zakon že določa, da 
stroške zdravstvenega, invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja ter pravice iz 
prejšnjih odstavkov tega člena krije država 
oziroma lokalna skupnost, če oseba ni 
zavarovana na drugi podlagi. Zakon tudi že 
določa, da Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje zavaruje operativne 
prostovoljne gasilce in druge reševalce, ki jih je 
mogoče na podlagi državnih in regijskih načrtov 
zaščite in reševanja napotiti z manj ogroženih 
območij na območje, ki ga je prizadela nesreča, 
ter prevzame stroške zdravstvenih pregledov pri 
izvajanju programov usposabljanja za posebej 
zahtevne reševalne naloge. Prav tako 
zavarovanje gasilcev ureja tudi Zakon o 
gasilstvu, ki že določa, da morajo biti operativni 
gasilci zavarovani za primer smrti, trajne izgube 
splošne delovne sposobnosti in prehodne 
nezmožnosti za delo, nastale v nesreči pri 
gašenju in reševanju ter opravljanju drugih 
operativnih nalog gasilstva oziroma na vajah, 
med šolanjem ali usposabljanjem.  
 Poklicni gasilci že imajo pravico do 
priznavanja zavarovalne dobe s povečanjem 
oziroma obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v skladu s splošnimi predpisi. 
Zavarovanje prostovoljnih gasilcev ureja Zakona 
o gasilstvu. V skladu z zakonskimi predpisi 
ministrstvo uresničuje določbe glede 
zavarovanja gasilcev, tako poklicnih kot 
prostovoljnih. Ministrstvo za obrambo ima za ta 
namen sklenjeno zavarovalno pogodbo za 
nezgodno zavarovanje zavarovanih oseb, med 
katerimi so tudi operativni gasilci in drugi 
reševalci, ki se jih lahko napoti z manj ogroženih 
območij na območje, ki ga je prizadela nesreča. 
Skupaj je za tak primer zavarovanih 800 oseb. 
Upoštevajoč navedeno torej država že 
zagotavlja tudi določene pravice operativnih 
gasilcev, ki so predmet obravnavanega zakona, 
vključno z njihovim financiranjem.  
 Iz Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami tako izhaja, da se v primeru 
naravne ali druge nesreče najprej uporabijo sila 
in sredstva lokalnih skupnosti, šele v primeru, ko 
zaradi velikega obsega nesreče oziroma 
ogroženosti sila in sredstva lokalne skupnosti 
niso zadostni, država zagotovi uporabo sil in 
sredstev s širšega območja, vključno s 
financiranjem nalog gasilstva. Predlagana 
dopolnitev prvega odstavka 8. člena Zakona o 
gasilstvu, po kateri naj bi država zagotavljala 
tudi sredstva za zavarovanje operativnih 
gasilcev in sredstva za preventivne zdravstvene 
preglede operativnih gasilcev ob teh nesrečah, 
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odstopa od te utemeljitve in takšna ureditev 
pomeni zgolj prenos obveznosti z občin na 
državo ter posledično tako vodi v podržavljanje 
javne gasilske službe, česar si seveda ne 
želimo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, državni sekretar. 
 Sedaj prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Prvi ima besedo gospod Franc Jurša v 
imenu Poslanske skupine Desus. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala, 

podpredsednica. Lep pozdrav, gospod državni 
sekretar! Kolegice in kolegi, dober dan! 
 Pred približno letom so nas že poklicni 
gasilci opozorili na neurejene razmere in plačne 
anomalije. Vlada se je takrat na napoved stavke 
odzvala s predlogom strokovnega sporazuma 
glede ureditve plač oziroma osebnih dohodkov. 
Sporazum je bil obojestransko podpisan. Vlada 
je nato marca letos sprejela Predlog zakona o 
dopolnitvi Zakona o gasilstvu in ga poslala v 
obravnavo Državnemu zboru. Z zakonom naj bi 
se uredila pravica do pridobitve dodatka za 
stalnost. Na isti dan, kot je Vlada sprejela 
omenjeni predlog zakona, pa je bil vložen tudi 
poslanski zakon z enako vsebino in s strani istih 
predlagateljev, kot je to zdaj, tega obravnavamo 
danes. Kaj se je zgodilo z obema zakonoma, 
tako vladnim kakor tudi poslanskim, ki sta bila 
vložena na začetku leta, vsi dobro vemo. Usoda 
obeh zakonov je sledila usodi prejšnjega sklica 
Državnega zbora Republike Slovenije. 
Obravnava zakonov je bila končana, in zato se 
sedaj ponovno ukvarjamo s to isto problematiko. 
 Naj na začetku povem, da imamo pri 
nas gasilstvo zelo dobro organizirano. Imamo 
dobre, izurjene gasilce operativce, za njih pa je 
tako na državni kot na lokalni ravni dokaj dobro 
poskrbljeno. To vem iz lastnih izkušenj, saj se z 
gasilstvom ukvarjam že več kot 50 let, 
prostovoljno, nekoč pa delno tudi profesionalno, 
a ne kot čisti gasilec operativec. Ko si z gasilci 
povezan, veš, kaj oni potrebujejo za svoje delo. 
Sam prihajam namreč z območja, kjer je 
gasilstvo močno razvito. Severovzhodna 
Slovenija ima skoraj v sleherni vasi, tudi v malih, 
kjer je štirideset hišnih številk, svoje gasilsko 
društvo. To je neka tradicija, in hvala bogu, da 
je. Tako kot se včasih premalo zavedamo 
pomena dobrin, ki jih imamo, se žal tudi vloge 
naših gasilcev zavemo šele ob naravnih in 
drugih nesrečah. Takrat ko se to zgodi, so oni 
zelo pomembni. Njihova služba je poslanstvo, s 
katerim ogrozijo svoja življenja, da bi rešili tudi 
drugo življenje. Ne rešujejo pa seveda samo 
človeških življenj, tudi živali, premičnine in 
nepremičnine. Ponosni smo lahko na podatke, 
da se v Sloveniji število prostovoljnih gasilcev 
vsako leto povečuje, ne pa zmanjšuje.  
 Poudariti želim, da v Poslanski skupini 
Desus vedno podpiramo predloge za izboljšanje 
razmer na področju gasilstva, zavedamo pa se, 

da odsotnost prostovoljnih gasilcev z dela 
predstavlja tako težavo za delodajalca kakor tudi 
seveda za operativne gasilce. Zato je v 
veljavnem zakonu zapisano, da nadomestilo za 
čas odsotnosti z dela povrne za operativne 
gasilce njihovim delodajalcem občina oziroma 
pristojni državni organ. Prav tako so 
zagotovljena sredstva za zavarovanje in 
preventivne zdravstvene preglede za operativne 
gasilce. Veljavna ureditev tudi določa, da imajo 
poklicni gasilci pravico do priznavanja 
zavarovalne dobe s povečanjem oziroma 
obveznega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja v skladu s splošnimi predpisi. 
Povedati pa je treba, da niso vsa vprašanja, ki 
se nanašajo na položaj gasilcev, urejena le v 
Zakonu o gasilstvu, ampak tudi v Zakonu o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. V 
tem zakonu je denimo določeno, da stroške 
zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja krije država oziroma lokalna 
skupnost, če seveda oseba ni zavarovana na 
drugi podlagi. Prav tako Uprava Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje zavaruje 
operativne prostovoljne gasilce in druge 
reševalce, ki jih je mogoče na podlagi državnih 
regijskih načrtov zaščite in reševanja napotiti z 
manj ogroženih področij na območje, ki ga je 
prizadela nesreča.  
 Glede na navedeno lahko ugotovimo, 
da imamo že kar dobro urejen status gasilcev, 
seveda pa so potrebne še nekatere izboljšave 
oziroma nadgradnja na določenih segmentih. 
Glede na to, da Vlada poudarja pomen gasilstva 
kot humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v 
javnem interesu, v Poslanski skupini Desus 
pričakujemo, da bomo na poslanske klopi čim 
prej prejeli predlog celovite prenove te službe v 
novem zakonu o gasilstvu, ki je že v pripravi. 
Kljub temu da je predlagatelj prej omenil, da to 
že štiri leta ni prišlo na klopi, je zadnja 
informacija, ki sem jo dobil s strani Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da 
zadeve pripravljajo in da je organizacija 
profesionalne gasilske službe tukaj tudi zelo 
pomembna. Sicer pa naj bi še letos s strani 
Vlade prejeli obravnavani predlog zakona, kjer 
bo v skladu s sklenjenim stavkovnim 
sporazumom za gasilce tudi dodatek za stalnost. 
Glede obravnavnega predloga zakona pa 
moram reči, da ima kar nekaj pomanjkljivosti 
oziroma je kar nekaj rešitev v predlaganem 
zakonu nejasnih, nedoločnih pa tudi 
nesistemskih. Pogrešamo tudi oceno finančnih 
posledic, ki bi obremenile državo oziroma 
lokalne skupnosti. Ja, denar je sveta vladar, in 
tudi o tem je treba razmišljati.  
 V Poslanski skupini Desus se 
zavedamo pomena gasilske službe in strinjamo 
se s predlagatelji, da moramo še izboljšati njihov 
status in jim zagotoviti boljše pogoje dela. 
Mislim, da se o tem strinjamo prav vsi v tej 
dvorani, pomembno pa je, na kakšen način se 
bomo tega tudi lotili. V naši poslanski skupini še 
nismo povsem prepričani, da je ta predlog 
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zakona primeren, zato se bomo o podpori 
odločili na koncu razprave. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Nadaljujemo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Besedo ima gospod Jani 
Ivanuša v imenu Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke. 
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa še 

enkrat. Lep pozdrav, gospa podpredsednica, vsi 
ostali prisotni! 
 Pred sabo imamo Predlog zakona o 
dopolnitvah Zakona o gasilstvu. Ljudje na 
splošno od gasilcev pričakujemo, da nam bodo 
vedno pomagali. V resnici so nam gasilci vedno 
pripravljeni priskočiti na pomoč, tudi tedaj, ko ni 
tako zelo nujno, tudi tedaj, ko niti ne gre za 
nalogo, ki bi sodila med naloge gasilcev. Veseli 
smo, da lahko gasilce srečujemo na gasilskih 
veselicah in v predvolilnem času, ko nam 
prinesejo koledarje. V nesreči spoznaš prijatelja, 
in kadar potrebujemo pomoč, se pogosto 
obrnemo tudi na gasilce. Gasilci nam vedno 
brezpogojno pomagajo, čeprav so tudi 
pričakovanja ljudi do gasilcev včasih prevelika. 
Tudi gasilci so samo ljudje, ki za pomoč drugim 
žrtvujejo svoj prosti čas in svoje zdravje. Zato je 
prav, da podpiramo gasilstvo, še posebej 
prostovoljno gasilstvo ne samo z besedo hvala, 
temveč konkretno, tako, da jim namenimo več 
sredstev iz državnega proračuna. Tudi to je pravi 
izraz hvaležnosti za njihovo požrtvovalno delo.  
 Konec leta 2017 je štela gasilska 
organizacija v Sloveniji 162 tisoč 575 članov, po 
nekaterih podatkih naj bi bilo v Sloveniji okrog 
50 tisoč operativnih gasilcev. Cena dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja stane okrog 30 
evrov na mesec, torej bi stalo financiranje 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za 
operativne gasilce okrog 1,5 milijona evrov na 
mesec. Težje je oceniti finančne posledice 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za vsak 
dan izvajanja operativnih nalog gasilstva. 
Izračun je namreč odvisen od števila in obsega 
katastrofalnih dogodkov. V zadnjih letih se 
spomnimo predvsem vremenskih ujm, poplave, 
žledolom, vetrolom, njihove posledice pa so se 
odpravljale in se še bodo kar nekaj časa. 
 Če upoštevamo vse negospodarne 
izdatke, ki jih ima naš proračun, se zdi izdatek 
investicija v gasilstvo kaplja v morje za državni 
proračun, a hkrati hvaležna ugodnost za 
operativne gasilce, zato bomo v Slovenski 
nacionalni stranki predlog zakona podprli. Hvala 
lepa za vašo pozornost.  
 
 PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Hvala lepa.  
 Za Poslansko skupino Slovenske 
demokratske stranke bo stališče predstavil 
gospod Marijan Pojbič.  
 Izvolite.  

MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Spoštovani!  

 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke smo prepričani, da je 
položaj gasilca kljub številnim obljubam države, 
da bo uredila status tako poklicnih kot 
prostovoljnih gasilcev, še daleč od želenega cilja 
in še posebej zelo daleč od takega, kot bi si ga 
želeli gasilci. Prav tako se v Slovenski 
demokratski stranki zavedamo izjemne 
pomembnosti delovanja gasilstva v naši družbi, 
še posebej ko jih potrebujemo, pa naj bodo to 
naravne ujme, požari, prometne nesreče, 
varovanje našega premoženja pred požarom in 
še bi lahko našteval. Posebej želim poudariti, da 
so gasilke in gasilci tisti, ki požrtvovalno skrbijo, 
da je tudi v naših najtežjih trenutkih varno tisto, 
kar je najdragocenejše, in to je življenje ljudi. 
Zato bi se morali vsi v politiki zavedati, da smo 
dolžni z maksimalno skrbnostjo prisluhniti 
gasilkam in gasilcem, jih slišati, jim pomagati, ko 
gre za ureditev njihovega statusa, ko nas 
opozarjajo na tehnične pomanjkljivosti, ko nas 
opozarjajo na slabo in izrabljeno opremo in tako 
dalje. Vendar pa se po navadi konča pri 
besedah.  
 V Slovenski demokratski stranki smo 
prav zato pripravili Predlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o gasilstvu, ki zasleduje prav tiste 
spremembe, ki bodo, če bo danes dobil zeleno 
luč za nadaljevanje parlamentarnega postopka, 
podpora pri delovanju gasilske službe. S 
predlogom zakona se dopolnjuje status 
operativnega gasilca, in sicer se določa, da je 
status operativnega prostovoljnega gasilca 
odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim 
se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se 
delodajalcu znižajo zavarovalne premije in imajo 
davčne olajšave. Določa se, da se zaradi narave 
dela gasilcev, ki so pri naravnih nesrečah vedno 
prvi in pri svojem delu tvegajo svoje življenje, da 
bi pomagali drugim, zagotavljajo sredstva za 
zavarovanje operativnih gasilcev in tudi sredstva 
za preventivne zdravstvene preglede operativnih 
gasilcev. S predlogom zakona se prav tako 
določa, da Republika Slovenija zagotovi 
prostovoljnim operativnim gasilcem financiranje 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja in za 
vsak dan izvajanja operativnih nalog gasilstva 
tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Sprašujem vse parlamentarne stranke v tej 
sestavi: Ali je to, kar smo zapisali v zakonu, 
preveč? Ali si upa kdo izmed poslank in 
poslancev koalicijskih strank reči, da v Slovenski 
demokratski stranki za operativne gasilce 
zahtevamo preveč? Prepričan sem, da se vsi, ki 
sedimo v tej dvorani, še kako dobro zavedamo 
svoje odgovornosti do gasilk in gasilcev, še 
posebej, ko se vrnemo v svoje občine in 
gasilska društva, na njihove občne zbore, kjer 
nas radi povprašajo, kaj pa smo politiki storili za 
izboljšanje gasilstva v naši družbi nasploh. 
 Zato prosim in pozivam vse vas, drage 
poslanke in poslanci, da storimo to, kar nam 
narekuje vest in odgovornost, in da danes 
podpremo ta predlog zakona. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo predstavil stališče gospod 
Jože Lenart v imenu Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca.  
 Izvolite.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča, spoštovani sekretar, kolegice in 
kolegi! 
 Predlagatelj s predlogom spremembe 
zakona želi izboljšati socialni položaj operativnih 
gasilcev in spodbuditi zaposlovanje operativnih 
prostovoljnih gasilcev med delodajalci. Predlog 
se nanaša na znižanje zavarovalnih premij in 
davčne olajšave pri delodajalcih, ki zaposlujejo 
prostovoljne gasilce. Predlaga tudi, da se 
zagotovijo sredstva za dodatno zdravstveno 
zavarovanje ter dodatno pokojninsko 
zavarovanje za vsak dan izvajanja terenskih 
nalog prostovoljnega gasilca. Obstoječi Zakon o 
gasilstvu obravnava pravice in dolžnosti ločeno 
za poklicne gasilce in prostovoljne gasilce. V 
samem predlogu ugotavljamo, da je kršeno 
načelo pisanja jasnih in razumljivih predpisov, ki 
so ključni za zagotavljanje pravne varnosti 
subjektov, na katere se predpisi nanašajo. V 
predlogu ni razvidno, katere zavarovalne premije 
naj bi bile delodajalcu znižane, nejasnost se 
nanaša na davčne olajšave in kdo naj bi jih bil 
deležen. Predlagatelj ni jasno opredelil statusa 
operativnega prostovoljnega gasilca glede na 
zaposlenost in nezaposlenost. Ni jasne 
opredelitve glede zdravstvenega zavarovanja in 
pokojninskega zavarovanja. 
 Poudariti moramo, da Ministrstvo za 
obrambo pripravlja celovito prenovo Zakona o 
gasilstvu, kjer bodo vključene vsebine, ki so del 
tega predloga poslanske skupine. Tako ni 
smiselno, da bi v tej fazi podprli navedeni 
predlog, ker predlagatelj ne zagotavlja vseh 
rešitev tega tako pomembnega področja.  
 V nadaljevanju želimo izpostaviti nekaj 
pomembnih dejstev gasilstva v Sloveniji, ki je 
pomemben dejavnik in temeljni steber našega 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. To nas vodi k temeljnemu pristopu in 
prenovi Zakona o gasilstvu. Se pravi, pomen 
gasilstva v Sloveniji je vse večji. Prostovoljna 
gasilska društva združujejo preko 150 tisoč 
članov, več kot 45 tisoč operativnih gasilcev, 
med njimi je cirka 30 % članic in cirka 25 % 
mladih, in letno opravijo cirka 12 tisoč 
intervencij. Njihove naloge pa segajo od gašenja 
požarov do intervencij pri naravnih in drugih 
nesrečah. Večji del društva financirajo lokalne 
skupnosti, cirka 80 milijonov, del država, cirka 
5,5 milijona. Prostovoljno gasilstvo ima na 
Slovenskem 150-letno tradicijo. Naloga gasilskih 
društev pa je veliko več kot le gašenje in 
reševanje v primeru požarov. V njih so ljudje 
našli socialno oporo in solidarno, nesebično 
pomoč ob vsakršni nesreči. Skozi gasilska 
društva so člani izkazovali pripadnost 
slovenskemu narodu in obstoj te zavesti. Danes 

so v številnih krajih prav gasilska društva tista, ki 
združujejo in povezujejo občane pri aktivnostih 
in dejavnostih, poleg področja varstva pred 
požari tudi na kulturnem in drugih področjih, na 
svoji spletni strani poudarja Gasilska zveza, in 
temu se priključujemo tudi mi. Na področju 
prostovoljnega gasilstva se Slovenija uvršča v 
sam vrh sveta. Slovensko gasilstvo je temeljni 
steber našega sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Nobene podobne sile ni v 
naši državi, da bi toliko ljudi v tako kratkem času 
prihitelo na pomoč. Gasilska organizacija je tudi 
najpomembnejša in najštevilnejša splošna 
reševalna služba v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter pomemben 
dejavnik pri zagotavljanju nacionalne varnosti na 
tem področju, opominjajo v zvezi. Za Slovenijo je 
to optimalna rešitev v kombinaciji prostovoljnega 
gasilstva s poklicnimi enotami. 
 Na Ministrstvu za obrambo tudi sicer 
dajejo področju gasilstva velik pomen. Državni 
zbor je v prejšnjem mandatu sprejel nov 
Nacionalni program varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za obdobje 2016–2022. V 
tem programu je znova izpostavljen status 
gasilcev oziroma prostovoljnih reševalcev. Novi 
nacionalni program daje na področju gasilstva 
večji poudarek preventivnemu delovanju za 
zagotavljanje višje stopnje požarne varnosti v 
lokalnih skupnostih, nabavi težke gasilske 
tehnike, predvsem gasilskih avtolestev, ohranitvi 
posodabljanja gasilske zaščite in reševalne 
opreme ter izenačevanju opremljenosti gasilskih 
in drugih reševalnih služb v občinah s slabšimi 
materialnimi možnostmi, nadaljnjemu razvoju 
psihološke pomoči za reševalce, spodbujanju 
organiziranja, spremljanja in usposabljanja ekip 
prve pomoči v gasilskih enotah, še večjo 
pozornost skupnim usposabljanjem pripadnikov 
različnih struktur, vključenih v sistem zaščite in 
reševanja, ter spodbujanju razvoja vadbišč in 
drugih zmogljivosti, ki jih za svoje potrebe 
razvijajo občine ali posamezne reševalne 
službe, predvsem tiste, ki jih organizirajo 
nevladne organizacije, še posebej so v tem 
mišljeni regijski gasilski poligoni za namen 
urjenja postopkov.  
 Na koncu bi želel dodati še en dober 
primer iz življenja. Letos sem bil namreč na 
proslavi v Libeličah. Libeliče so znane po 
plebiscitu in 1922. leta priključene nazaj k 
matični deželni. Čez 4 leta bodo tam praznovali 
100-letnico te odločitve. Tam so bili že od nekaj 
ponosna vas s sedežem občine, ki je segala gor 
do Žvabeka, sosednje občine v Avstriji, in dol do 
Mežice s 3 gostilnami in 2 trgovinama, z lesnimi 
trgovci, ki so spravljali tesan les s splavi po 
Dravi. Naše prednike je skrb in ljubezen do 
rodne grude in z žulji ustvarjenih dobrin 
združevala v enoten cilj – kako se s skupnimi 
močmi upreti rdečemu petelinu. V ta namen je 
bilo marca 1891 ustanovljeno prostovoljno 
gasilsko društvo. Začeli so skromno, zgradili so 
malo orodišče in kupili staro ročno brizgalno od 
pliberškega gasilskega društva v Avstriji. Leta 
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1912 so kupili novo, izpopolnjeno ročno 
brizgalno, ki je služila vse do leta 1938 in je še 
danes uporabna. Prav ta brizgalna je del 
plebiscitne zgodovine. Po razmejitvi so jo iz 
Libelič odpeljali gasilci sosednje avstrijske vasi 
Potoče. Člani gasilskega društva iz Libelič so v 
juniju 1923, ko so Libeliče ponovno pripadle 
Sloveniji, izvedli ilegalno akcijo in ponoči 
odpeljali brizgalno nazaj čez mejo v Libeliče. 
Tako so bili dani pogoji za oživitev gasilstva v 
Libeličah.  
 Kako je videl to akcijo eden od 
občanov? »Tisto noč se nas je zbralo kakšnih 
20. Cele Libeliče so bile na nogah. Po hišah so 
kuhali klobase in nam v korajžo nalivali žganje. 
Na meji so tisti dan stražili nam naklonjeni 
graničarji in dogovorili smo se, da nam ne bodo 
delali težav. Celotna akcija se je odvijala s 
takšno naglico, da še danes tega ne razumem. 
Z vozom, ki smo ga sami vlekli, smo se 
pretihotapili preko meje v sosednjo vas Potoče, 
kot v transu vlomili v gasilski dom, ključavnico 
nam je prerezala že predhodnica, in že je bila 
brizgalna na vozu. Nato smo drveli, drveli in kar 
naenkrat smo bili sredi Libelič. Potem pa veselje, 
takšno veselje in seveda rešena čast. To je bila 
hkrati krona vroče plebiscitne pustolovščine.« 
Gasilski dom Libeliče danes: v prostovoljnem 
gasilskem društvu je organiziranih 120 članov, 
skupaj s podmladkom imajo svoj gasilski dom, 
lastna vodna rezervoarja, orodni gasilski avto in 
avto za prevoz gasilcev. S sosednjimi gasilskimi 
društvi v regiji in preko meje gojijo dobre 
sosedske odnose. Članska ekipa prostovoljnega 
gasilskega društva Libeliče je dosegla 1. mesto 
na državnem tekmovanju 19. 6. 2010.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo stališče Poslanske 
skupine Socialnih demokratov predstavil gospod 
Samo Bevk. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, gospa 

podpredsednica.  
 Poslanska skupina Slovenske 
demokratske stranke je 15. novembra ponovno 
vložila Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu ter si zagotovila nekaj prednovoletnega 
propagandnega programa. Iz predala je namreč 
potegnila predlog zakona, ki ga je vložila že 
marca letos, njegova obravnava pa je bila 
končana s prenehanjem mandata prejšnjega 
sklica Državnega zbora. Da je namen predloga 
zakona samo promocija, kaže dejstvo, da danes 
o identičnem predlogu zakona na zahtevo SDS 
vnovič opravljamo splošno razpravo. Še bolj pa 
na to kažejo predlogi rešitev, ki jih vsebuje. 
Bistvo predloga je sprememba opredelitve 
statusa operativnega gasilca z razširitvijo na 
odnos med delodajalcem in gasilcem. 
Zaposlovanje prostovoljnih gasilcev naj bi se 
spodbujalo z znižanjem zavarovalnih premij ter 
davčnimi olajšavami delodajalcem, država pa 

naj bi prostovoljnemu operativnemu gasilcu za 
vsak dan izvajanja gasilske službe zagotovila 
tudi dodatno pokojninsko zavarovanje. Kakor je 
izpostavljeno tudi v mnenju Vlade, je takšna 
sprememba definicije statusa operativnega 
gasilca povsem neprimerna.  
 Vrednote prostovoljnega gasilstva 
negujejo osebe zelo različnih poklicev in 
zaposlitev, brezposelne osebe, pa tudi študentje 
in samozaposleni, zato bi bili številni prostovoljni 
gasilci in gasilke izločeni iz predlagane rešitve. 
Iz predloga zakona niti ni jasno, katere so tiste 
premije, ki naj bi bile predmet znižanja, medtem 
ko je o olajšavah za delodajalce govora zgolj na 
splošno in nedoločno. O neresnosti predloga pa 
najbolj priča ocena finančnih posledic, ki se je 
predlagatelj niti ne trudi podati. Pri tem moramo 
opozoriti še na eno neslavno zaslugo SDS. Prav 
zaradi predloga zakona, o katerem razpravljamo 
danes, je bilo onemogočeno sprejetje dopolnitve 
Zakona o gasilstvu, s katero bi se uresničil 
dogovor med Vlado in sindikati poklicnega 
gasilstva glede dodatka na stalnost, ki bi naredil 
položaj poklicnih gasilcev primerljiv z ostalimi 
pooblaščenimi uradnimi osebami. Če bi bil 
sprejet zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
obrambo pod vodstvom takratne ministrice 
Andreje Katič, bi bili od 1. 1. 2018 gasilci 
upravičeni tudi do poračuna nastale razlike, tako 
pa je, zahvaljujoč SDS, dogovor ostal 
nerealiziran, tisoč 200 poklicnih gasilcev pa brez 
dodatka. 
 Socialni demokrati bomo vedno 
podpirali dobre rešitve, ki bodo ne le gasilkam in 
gasilcem, ampak tudi drugim, ki so vključeni v 
sistem zaščite in reševanja, zagotavljali boljše 
pogoje dela, boljšo opremljenost ter druge 
ukrepe, ki spodbujajo nesebično in požrtvovalno 
dejavnost v korist celotne družbe. V tej luči 
pozdravljamo namero Vlade, da še letos vloži 
predlog zakona, s katerim bodo poklicni gasilci 
končno dobili dogovorjeni dodatek za stalnost, 
konstruktivno pa se bomo vključevali v razpravo 
tudi glede novega predloga zakona o gasilstvu, 
ki ga pripravlja Vlada in ki mora iti v smeri 
izboljšanja statusa ter pravic tako poklicnih kot 
prostovoljnih gasilcev. 
 Predlog SDS pa zaradi slabo 
pripravljenih in pomanjkljivih rešitev po našem 
mnenju ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavila gospa Janja 
Sluga. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Predlog zakona o 

dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki ga je vložila 
Poslanska skupina SDS, predvideva, da bi se 
status operativnega prostovoljnega gasilca 
uredil kot odnos med delodajalcem in gasilcem 
tako, da naj bi se delodajalcu, ki zaposluje 
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gasilce, znižale zavarovalne premije, upravičen 
pa naj bi bil do davčnih olajšav. Prav tako bi 
država zagotovila sredstva za zavarovanje 
operativnih gasilcev ter sredstva za njihove 
preventivne zdravstvene preglede, prostovoljnim 
operativnim gasilcem pa pokrila dodatno 
zdravstveno zavarovanje in jim za vsak dan 
izvajanja operativnih nalog plačala dodatno 
pokojninsko zavarovanje. 
 Naj najprej izpostavim, da se v 
Poslanski skupini SMC ves čas zavzemamo za 
izboljšanje stanja na področju gasilstva kot 
pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja 
v javnem interesu, vključno z izboljšanjem 
statusa in pravic tako poklicnih kot tudi 
prostovoljnih gasilcev. Vendar izboljšanja stanja 
na področju gasilstva ne bomo dosegli s 
tovrstnimi predlogi zakonov, ki so vsebinsko in 
nomotehnično ne zgolj neprimerni, pač pa 
povsem prazni in jih zato tudi ni moč podpreti. 
Moramo opozoriti, da je predlog zakona spisan 
izjemno površno, da je pripravljen brez natančne 
utemeljitve vsebinskih rešitev ter brez 
natančnejše definicije upravičencev, pa tudi brez 
definicije vsebine pravic, ki se jim naj bi dodelile. 
Tako predlog niti približno ne zadostuje 
kriterijem jasnosti in določnosti predpisov. Če 
pogledamo podrobneje, iz prve predlagane 
rešitve sploh ni razvidno, katere zavarovale 
premije naj bi se delodajalcem, ki zaposlujejo 
gasilce, znižale, niti kakšne bi bile njihove 
davčne olajšave, ali se predlagana rešitev 
nanaša zgolj na nove zaposlitve ali tudi na 
obstoječe in še in še.  
 Nazadnje pa velja dodati, da urejanje 
davčnih vsebin z nedavčnimi zakoni praviloma ni 
dopustno, saj davčna obravnava zavezancev z 
vidika jasnosti, preglednosti, pravne varnosti in 
enake obravnave zavezancev v podobnih 
položajih lahko urejajo le zakoni, ki urejajo 
posamezne vrste davkov. Pri urejanju davkov pa 
je ključnega pomena tudi upoštevanje 
poštenega in učinkovitega obdavčevanja, kar 
pomeni, da je treba na posamezne davčne 
predloge gledati celovito, ne samo z vidika 
enega ukrepa, ene skupine ali enega področja. 
Predlagana rešitev glede dopolnitve 26. člena 
Zakona o gasilstvu je prav tako nedoločna, saj iz 
nje ni jasno razvidno, kakšno zdravstveno 
zavarovanje naj bi se prostovoljnim gasilcem 
zagotavljalo, ali dopolnilno ali dodatno. Smiselno 
enako vprašanje pa se zastavlja tudi glede 
pokojninskega zavarovanja. Iz predloga se ne 
da niti razbrati, ali bi bili do dodatnih pravic 
upravičeni vsi prostovoljni gasilci, teh je namreč 
v Republiki Sloveniji okoli 150 tisoč, ali zgolj tisti 
z določenim številom opravljenih intervencij ter 
ali se predlog zakona nanaša na nove ali na 
obstoječe zaposlitve. Poleg tega pa se 
predlagatelj niti ni potrudil, da bi ovrednotil 
finančne posledice predlaganega zakona, 
temveč odkrito navaja, da je finančne posledice 
zaradi novih pravic trenutno težko podati, a 
sredstva so zagotovljena. Menimo, da to ni 
dovolj in da bi morale biti predlagane rešitve 

toliko jasne in natančne, da bi se na njihovi 
podlagi dalo ustrezno ovrednotiti tudi finančne 
posledice.  
 Iz vseh naštetih razlogov bomo seveda 
v poslanski skupini glasovali proti temu, da je 
predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil gospod Boštjan Koražija.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani 
poslanke in poslanci! 
 Prostovoljno gasilstvo ima v Sloveniji 
dolgo tradicijo in je še danes temelj protipožarne 
varnosti. Temelji na vrednotah, humanosti, 
solidarnosti in vzajemni pomoči. Zlasti na 
podeželju pa prostovoljna gasilska društva igrajo 
tudi pomembno socialno vlogo in nudijo pomoč 
ljudem ne samo v primeru požarov in naravnih 
nesreč, ampak tudi v drugih stiskah. Tako je 
prostovoljno gasilstvo dokaz, da ljudje nismo, 
kot nas hočejo pogosto prepričati liberalci, 
posameznice in posamezniki, ki jih motivirajo 
zgolj in samo lastne koristi in maksimizacija teh 
koristi na račun sočloveka, ampak smo v prvi 
vrsti družabna in solidarna bitja, ki jim je 
prirojena solidarnost. Solidarnost se hoče v 
kapitalizmu zadušiti z ideologijo nenehnega boja 
vseh proti vsem. Zato se nam zdi v Levici 
nesprejemljivo, da želi SDS s predlogom zakona 
o gasilstvu, ki ga obravnavamo danes, status 
operativnega prostovoljnega gasilca zreducirati 
na, citiram, »odnos med delodajalcem in 
gasilcem«. Tak zakon s tako dikcijo je usmerjen 
proti vsem prostovoljnim gasilcem v Sloveniji in 
že iz čisto načelnih razlogov v Levici ne moremo 
drugega kot glasovati proti njemu, še preden 
sploh pridemo do konkretnih zakonskih rešitev.  
 Status prostovoljnega gasilca ni, ne 
more in ne sme biti odnos med delavcem in 
delodajalcem, ki temelji na izkoriščanju dela in 
prisvajanju presežne vrednosti, ki jo delavke in 
delavci, v tem primeru gasilke in gasilci, 
ustvarjajo. SDS predlaga, da se delodajalcem, ki 
zaposlujejo gasilce, znižajo zavarovalne premije 
in podelijo davčne olajšave. Delavke in delavci, 
ki so hkrati tudi prostovoljni gasilci, od tega 
ukrepa ne bodo imeli nobene materialne koristi, 
razen tega, da naj bi bili bolj zaposljivi. Bodo pa 
imeli konkretno materialne koristi delodajalci, ki 
bi jim s sprejetjem tega predloga še znižali 
stroške dela in zvišali dobičke. Z doplačilom 
znižanih premij iz proračuna, kot predlaga SDS, 
bi se zavarovalne premije gasilk in gasilcev nato 
izenačile s temi, ki jih že sedaj plačujejo. 
Povedano drugače, višji dobički na račun 
zniževanja stroškov dela bi se plačali direktno iz 
državnega proračuna. Iz proračuna, iz katerega 
se plačujejo tudi vsi socialni transferji, šolstvo, 
zdravstvo in tako naprej. In to še ni vse, na 
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račun nižjih davčnih olajšav za delodajalce, ki jih 
prav tako predlaga SDS s tem zakonom, bi bil ta 
proračun še naprej siromašen in denarja za 
socialne transferje bi bilo še manj.  
 Skratka, na račun vezanih višjih 
dobičkov delodajalcev, bi SDS siromašil državni 
proračun in posledično socialne transferje, 
šolstvo in zdravstvo, ki se financirajo direktno iz 
tega proračuna. Sprejetje tega zakona bi imelo 
negativne učinke za vse tiste, ki potrebujejo 
pomoč v tej državi, ker na nižanje izdatkov za 
vojsko v SDS, vemo, da ne bi pristali. Na njihov 
račun pa bi se okoristil zasebni kapital. To so 
konkretni materialni učinki tega zakona. Učinki, 
ki bi se čutili na račun znižanih zavarovalnih 
premij in dohodninskih olajšav za delodajalce, 
pri katerih so osebe, ki so hkrati prostovoljne 
gasilke in gasilci, že zaposlene. Predlagani 
zakon je tako v diametralnem nasprotju z 
vrednotami solidarnosti in vzajemne pomoči, na 
katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Tega 
zakona po tehtnem premisleku verjetno ne bi 
podprla nobena prostovoljna gasilka ali gasilec, 
ki sta se prostovoljno odločila žrtvovati tudi svoje 
življenje za to, da bi pomagala drugim, in ki 
resnično verjameta v vrednote, o katerih 
govorimo. Domnevna višja zaposljivost tistih 
prostovoljnih gasilk in gasilcev, ki niso zaposleni, 
pa ostaja na ravni pobožnih želja predlagateljev. 
Še zlasti v luči dejstva, da na zaposljivost 
vplivajo zlasti znanje, spretnosti in druge 
kompetence, ne pa to, koliko bo delodajalec 
prihranil na nekem delavcu zaradi davčnih 
olajšav na podlagi članstva v prostovoljnem 
gasilskem društvu.  
 Za konec naj povemo, da ni 
samoumevno, da v požarih, poplavah ali drugih 
nesrečah na pomoč prihitijo gasilci, ki 
neustrašno rešujejo ljudi in njihovo premoženje. 
To je posledica dolgoletne tradicije gasilstva, ki 
pri nas temelji na prostovoljnem, neplačanem 
delu. In to ta država pogosto izkorišča, zato da 
tišči navzdol plače poklicnih gasilcev in da ima 
lahko v primerjavi z drugimi evropskimi državami 
razmeroma majhno poklicno gasilsko službo. V 
Levici smo v preteklem mandatu na to že 
opozarjali in zahtevali višje plače za poklicne 
gasilke in gasilce. Na eni od nujnih sej Odbora 
za obrambo so bili v preteklem mandatu tudi 
izglasovani sklepi, ki smo jih predlagali v Levici, 
s katerimi je odbor Vladi naložil odpravo plačnih 
anomalij za dejavnost poklicnega gasilstva. In ti 
sklepi so bili v začetku letošnjega leta tudi 
realizirani. Tu je bistvena razlika med nami in 
stranko SDS. Mi menimo, da morajo biti gasilke 
in gasilci za svoje delo tudi primerno nagrajeni, 
SDS meni, da morajo biti za njihovo delo 
primerno nagrajeni njihovi delodajalci.  
 V Levici bomo glasovali proti predlogu 
zakona. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Aleksander Reberšek bo 
predstavil stališče Poslanske skupine NSi.  

 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovana podpredsednica, spoštovani kolegi 
poslanci, kolegice poslanke! 
 Kogarkoli boste danes vprašali, kdo so 
tisti, ki so vedno prvi pri nudenju pomoči pri vseh 
vrstah naravnih in drugih nesreč, je odgovor na 
dlani. Gasilci, bodisi prostovoljni bodisi poklicni, 
so prvi na kraju nesreče, pogosto tvegajo svoja 
življenja za to, da rešujejo življenja drugih. In če 
vprašate, kateri izmed uniformiranih poklicev – 
policisti, pripadniki stalne sestave Slovenske 
vojske, gasilci – bi morali biti za opravljeno delo 
najbolje nagrajeni, je odgovor enak. 
 V Novi Sloveniji smo že v mandatu 
Alenke Bratušek in Mira Cerarja opozarjali na 
nepravične in nesprejemljive poteze, ki so 
gasilsko službo in gasilce potiskali na rob. Leta 
2013 smo v postopku sprejemanja zakona o 
davku na nepremičnine predlagali, da se iz 
obvezne obdavčitve izvzamejo vsi objekti za 
zaščito in reševanje, to se pravi gasilski domovi. 
Leta 2016 smo predlagali novelo Zakona o 
davčnem potrjevanju računov, ki bi prostovoljna 
gasilska društva, ki se kot humanitarna društva 
večinoma financirajo s prostovoljnimi prispevki in 
donacijami pravnih in fizičnih oseb, izvzela kot 
zavezance po tem zakonu. Gasilci so dejansko 
premalo nagrajeni, lahko bi rekli celo, da so 
zapostavljeni, Vlada pa jim le obljublja 
izboljšanje njihovega statusa. To se največkrat 
zgodi ob večjih naravnih in ekoloških nesrečah, 
ko brez pomislekov opravljajo najtežje in tudi 
življenjsko nevarno delo. Spomnimo se požara v 
Kemisu na Vrhniki, kako se jim je država 
oddolžila za požrtvovalno delo – z obljubami.  
 V Novi Sloveniji pozdravljamo današnji 
predlog konkretnih rešitev, ki predvidevajo 
dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje 
ter preventivne preglede. Rešitve so dobrodošle 
za delodajalce, ki jim bo država znižala 
zavarovalne premije in jim omogočala davčne 
olajšave, operativni gasilci pa bodo imeli pravico 
do preventivnih zdravstvenih pregledov in 
dodatnega zdravstvenega zavarovanja ter za 
vsak dan izvajanja javne gasilske službe tudi 
pravico do dodatnega pokojninskega 
zavarovanja. Ne glede na to pa menimo, da bi 
bila dobrodošla tudi celostna ureditev tega 
statusa in uveljavitev stimulativnih rešitev tako 
za prostovoljne gasilce in druge prostovoljce v 
sistemu zaščite in reševanja kot tudi za njihove 
delodajalce, tako da bomo ne samo ohranjali, 
ampak bi celo krepili motiviranost državljanov za 
vključevanje in delovanje v tovrstnih 
prostovoljnih organizacijah in društvih. V Novi 
Sloveniji se zavzemamo za posebno dodatno 
0,05-odstotno davčno olajšavo od dohodka 
pravnih oseb, obdavčenega za znesek izplačil v 
denarju, ki bo namenjen izključno za donacijo 
prostovoljnim in poklicnim gasilskim društvom ter 
drugim organizacijam, ki delujejo v sistemu 
zaščite in reševanja. Prav tako predlagamo 
davčne olajšave za delodajalce, ki zaposlujejo 
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pripadnike prostovoljnih organizacij, delujočih v 
sistemu zaščite in reševanja.  
 Ob tem mora država ob upoštevanju 
dejanskih potreb usmerjati in podpirati čim bolj 
uravnotežen razvoj različnih prostovoljnih 
organizacij in društev s področja zaščite in 
reševanja ter tudi njihovo čim bolj uravnoteženo 
prisotnost na celotnem ozemlju države. Predlog 
zakona je zelo dobrodošel, vendar bomo morali 
najti ustrezno in primerno ureditev statusa ne le 
za gasilce, temveč za vse skupine, ki delujejo na 
področju zašite in reševanja, gorski reševalci, 
jamarji, potapljači, vodniki službenih psov. Tudi 
njihov status namreč ni ustrezno urejen, čeprav 
prav tako kot prostovoljni gasilci delujejo 
organizirano preko društev in nimajo plačanih 
prispevkov za zdravstveno in pokojninsko ter 
invalidsko zavarovanje.  
 Glede na navedeno bomo v Novi 
Sloveniji predlog dopolnitev Zakona o gasilstvu 
podprli. Tudi sam sem gasilec in zelo dobro 
vem, kako srčni so in svoja življenja nosijo na 
dlani za druge. Z gasilskim pozdravom: »Na 
pomoč!« 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavil Andrej Šušmelj. 
 Izvolite. 
 
ANDREJ ŠUŠMELJ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Pred nami je še en predlog zakona, ki 
nam je vsebinsko blizu in všeč. Predlagatelji so v 
njem med drugim navedli številne vrline, ki 
gasilce odlikujejo, in tu jim ne moremo oporekati, 
z njimi se v celoti strinjamo. Področje, na 
katerem so gasilci dejavni, je raznoliko, 
požrtvovalno skrbijo za varnost državljank in 
državljanov, od gašenja in reševanj v požarih do 
posredovanja pri naravnih, avtomobilskih in 
drugih nesrečah. Vsi jih cenimo, verjetno pa se 
vsi premalo zavedamo, do kakšnih skrajnih meja 
se lahko gasilci priženejo in čemu vsemu se 
morajo izpostaviti, zato da nas varujejo, ko je 
najtežje. Prav je, da je njihovo delo ustrezno 
prepoznano, njihov poklic pa spoštovan in 
cenjen.  
 Predlog zakona skuša prostovoljnim 
gasilcem priskrbeti določene pravice, ki jih 
trenutno nimajo. Predlagatelji ugotavljajo, da 
položaj gasilca kljub številnim obljubljam države, 
da bo uredila status poklicnih in prostovoljnih 
gasilcev, še vedno ni urejen tako, kot bi si gasilci 
zaslužili. Tudi to drži in se strinjamo. Med drugim 
se je Vlada ravno zato že v prejšnjem sklicu 
lotila Zakona o gasilstvu. Z načrtovano 
spremembo je skušala gasilcem ustrezneje in 
primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici urediti 
dodatek za stalnost. Istočasno je na ministrstvu 
za obrambo tedaj potekala priprava celovite 
dopolnitve zakona, ki je bila usklajena s 
številnimi deležniki. Žal se je mandat končal, še 
preden je predlog sploh prišel v Državni zbor. V 

Stranki Alenke Bratušek upamo, da bo 
Ministrstvo za obrambo nadaljevalo, kjer je 
končalo prejšnje, in da bomo predloge kmalu 
dobili v obravnavo, spremembe pa bodo lahko 
nato dobile svoje mesto v zakonodaji in resnično 
zaživele.  
 Vrnimo se še malo k prejšnjemu sklicu 
Državnega zbora. Slovenska demokratska 
stranka je že takrat vložila predlog z enako 
vsebino, in četudi je uspešno prestal prvo 
branje, ne smemo pozabiti, da ga je Vlada že 
tedaj označila za vsebinsko in nomotehnično 
preveč pomanjkljivega. Malce so ga res 
izpopolnili, a se je težko otresti vtisa, da bi se 
lahko nekdo, ki si tako silno in goreče želi 
gasilcem omogočati boljše življenje in priboriti 
tisto, kar jim pripada, bolj potrudil in zavihal 
rokave ter vsebinske in nomotehnične 
pomanjkljivosti odpravil. Tako pa predlagatelj 
denimo niti izhodiščnega pojma, s katerim 
operira v predlogu, prostovoljni operativni 
gasilec, ni poenotil in tako lahko mestoma še 
vedno beremo o operativnem gasilcu, ki zajema 
precej širše pomensko polje, mestoma pa o 
prostovoljnem operativnem gasilcu. Ampak to je 
še najmanj. Tudi številni drugi problematični 
vidiki, na katere je opozorila Vlada, so ostali 
trdno zasidrani v predlogu zakona. Ob tem se 
lahko upravičeno vprašamo, ali je tu temeljni 
motiv zares skrb za dobrobit gasilcev z 
dodelanim zakonom ali pa gre le za to, da se 
zakoni vlagajo z namenom prislužiti politične 
točke, končni razplet pa je pravzaprav manj 
pomemben.  
 Nemogoče je spregledati, da je stanje 
na področju gasilstva zares potrebno izboljšav. 
Tudi v Stranki Alenke Bratušek smo večkrat 
poudarjali, da je treba poklicnost dvigniti že na 
lokalni ravni, prostovoljstvo pa še bolj 
spodbujati. Zato tudi teh predlaganih sprememb 
ne odpisujemo a priori kot v celoti neustrezne, 
menimo, da je prav, da Vlada o njih razmisli. 
Konec koncev je ureditev tega področja najmanj, 
kar si gasilci s svojo požrtvovalnostjo, nenehno 
pripravljenostjo in predanostjo zaslužijo. Ravno 
zato je prav, da se predlog pripravi bolj 
poglobljeno in da zajame širšo problematiko. 
Tako kot je to storilo Ministrstvo za obrambo v 
prejšnjem mandatu, je treba v sam proces 
priprave predloga zakona vključiti vse 
zainteresirane deležnike in predlog z njimi 
uskladiti. Takšno celovito novelo bomo v Stranki 
Alenke Bratušek rade volje podprli.  
 Za današnji predlog zakona pa lahko 
ugotovimo le, da ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi splošna razprava 
poslank in poslancev o predlogu zakona, vendar 
najprej ima besedo predstavnik predlagatelja 
gospod Žan Mahnič. 
 Izvolite.  
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ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

 Res neverjetno je, kakšne izgovore vse 
je treba tu poslušati, da zakona ne boste podprli. 
Trdno sem prepričan, da če bi slovenski 
športniki iskali takšne izgovore za vsak svoj 
neuspeh, potem Ilka Štuhec in Žan Kranjec 
danes ne bi osvojila prvih mest vsak v svoji 
kategoriji. In čestitke jima za to! 
 Kar se tiče vaših stališč, gospod 
državni sekretar, lahko ugotovim, da gre za neko 
hipokrizijo. Spomnim se prejšnjega mandata, ko 
smo v Slovenski demokratski stranki vložili 
predlog, ki se je lotil, mislim, da prvič v 
zgodovini, odkar ta parlament sprejema zakone, 
študentske mafije. Skratka, predlagali smo, da 
se denar, ki priteče iz naslova koncesijske 
dajatve in gre v določeni meri Študentski 
organizaciji Slovenije, prerazporedi; da procent 
še vedno ostane Študentski organizaciji, 
določen procent gre za štipendije, določen 
procent za študentske domove in določen 
procent za študentske klube lokalnih skupnosti. 
Kaj je bil takrat očitek, predvsem poslanca, ki ga 
danes ni več tukaj, Mitje Horvata? On je dejal: 
»Dajte mi povedati, od kod ste vi dobili te 
procente. Na podlagi česa ste prišli do teh 
procentov? Zakaj takšna razdelitev?« Ko smo 
stvar konkretizirali, ni bilo prav, je bilo vprašanje: 
»Na podlagi česa ste prišli do številke, da ste 
tako konkretizirali?«  
 Potem pa vložimo zakon, kakršen je ta 
– drugič, prvič je bil sprejet, ampak je vlada žal 
odstopila – ki pa ga vložimo v prvo obravnavo 
ravno zato, ker je potem na podlagi razprave, ki 
se tukaj pokaže, možno tako z ene kot z druge 
strani vložiti amandmaje, in napišemo samo 
»zagotavljajo se sredstva za zavarovanje 
operativnih gasilcev« in pa »zagotavljajo se 
sredstva za preventivne zdravstvene preglede 
operativnih gasilcev«, predvsem pa tukaj, da »je 
status operativnega prostovoljnega gasilca 
odnos med delodajalcem in gasilcem, s katerim 
se stimulira zaposlovanje gasilcev tako, da se 
delodajalcu znižajo zavarovalne premije in imajo 
davčne olajšave«. Skratka, širok pojem, ko lahko 
na podlagi razprave v drugem branju pa 
konkretiziraš, za koliko se znižajo zavarovalne 
premije in kakšne davčne olajšave imajo 
delodajalci. Zdaj pa nismo dovolj konkretni. Se 
pravi, ko pridemo z določenimi in konkretnimi 
številkami in jih že damo v zakon, nas vprašate, 
od kod vam te številke, te številke bi lahko bile 
tudi drugačne, ko pa številk ne damo noter, 
ravno zaradi tega, ker so očitno različna mnenja, 
v tem primeru za koliko se jim spusti premije in 
pa za kakšne davčne olajšave bi šlo, smo pa 
premalo konkretni.  
 Moram pa v tem primeru vsaj malo 
pohvaliti vlado glede na stališče, ki sem ga bral. 
Redko redko kdaj se zgodi, da se vlada potrudi 
in vsaj nekaj vsebinskega najde v predlogu 
zakona, čeprav je tudi tukaj notri, mislim da, 
beseda, kar se tiče sistemskega urejanja tega 
problema. Tak nastop, kot ste ga imeli vi, 
gospod Bizjak, ko ste se vtaknili ravno v to, ko 

sami veste, da je to plod pogovora pred 
kasnejšim sprejemanjem – glede na to, da ste 
državni sekretar, zaposlen na ministrstvu za 
obrambo pa že dlje časa kot štiri leta, mi ne 
boste prodali, da v štirih letih niste mogli 
pripraviti sprememb zakona. Tudi ko govorimo o 
dodatku, ki naj bi šel za poklicne gasilce. Ampak 
tudi z dodatkom za poklicne gasilce, kot je prej 
govoril gospod Bevk v stališču Poslanske 
skupine Socialnih demokratov, ste prišli – kdaj? 
Marca. In ni res, ni res, da tisti zakon ni bil 
sprejet zaradi Slovenske demokratske stranke, 
kot je zavajal gospod Bevk, ni prišel na vrsto, ker 
je bil naš vložen isti dan, ampak prej. Naš zakon 
je bil sprejet v prvi obravnavi, šel je v drugo 
obravnavo, ampak vemo, kaj se je zgodilo, ko je 
vlada odstopila. Vsi zakonodajni postopki so se 
takrat končali. Koalicija je imela skupaj z Levico 
dvotretjinsko večino, in če bi vam res šlo za to, 
da bi bil tisti zakon takrat sprejet, bi zbrali 
podpise, zakon, ki ga je pripravilo Ministrstvo za 
obrambo, bi dali na izredno sejo, lahko na 
odbor, takoj še podpise za izredno sejo in bi bil 
zakon sprejet. Potem ko je vlada padla, ko se je 
končal zakonodajni postopek vseh vloženih 
zakonov, bi s poslanskimi podpisi takoj lahko 
sklicali sejo odbora in potem sejo parlamenta in 
tisti zakon bi bil sprejet.  
 Moje vprašanje, gospod Bizjak, je, in pa 
za gospoda Bevka kasneje, ker se bo prijavil 
tudi k razpravi, zakaj tega niste storili. Ker bi 
lahko, ker ste imeli cel april in cel maj čas. Je pa 
to vprašanje štirinajstih dni, poslovniško 
določenih maksimalno štirinajstih dni, da se pa 
to v nekaj dneh speljati. Ali tudi sami menite, da 
niste dovolj dovršeno pripravili tistega vašega 
predloga in ga zato niste vložili, se pa priročno 
izgovarjate na Slovensko demokratsko stranko? 
Stališče Desusa – bom tudi jaz tako rekel, kot je 
gospod Jurša – težko komentiram, ker bom 
videl, kakšno bo glasovanje. Se mi zdi pa fer, da 
če ste … / oglašanje iz dvorane/ Ja, da boste 
potem povedali, ali boste podprli ali ne. Strinjam 
se z dobršnim delom vašega stališča, edino 
lahko rečem, če boste glasovali proti, se mi bo 
zdelo res čudno glede na to, da ste zakon, ki je 
enak, kot smo ga vložili, s tem da je popravek, ki 
gre v boljši smeri, podprli marca. Kaj je bil takrat 
očitek glede gasilske službe? Da je to preširok 
pojem in da bi morali zadevo zožiti. Vse se pa 
seveda nanaša na pravila gasilske službe. Mi 
smo takrat, za razliko od sedaj, predlagali nekaj 
drugega, ko smo dejali, da za »vsak dan 
izvajanja javne gasilske službe«, sedaj pa piše 
»operativnih nalog«. To je 4. člen v pravilih 
gasilske službe, ki pravi: »Operativne naloge 
gasilstva ali gasilske naloge so gašenje in 
reševanje ob požarih, ob prometnih nesrečah, 
okoljskih in industrijskih nesrečah, zaščita in 
reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne 
dediščine ob naravnih in drugih nesrečah, 
požarna staža ter druge splošne reševalne 
naloge, vključno s preventivnimi in operativnimi 
nalogami varstva pred požarom.« Kaj je bilo pa 
takrat zapisano? Takrat je bilo zapisano »za 
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vsak dan izvajanja javne gasilske službe«, ki je 
pa opredeljena v 61. členu tega pravilnika, kjer 
piše: »Osnovna oblika sodelovanja gasilskih 
organizacij je organizacija javne gasilske službe 
v občini. Obseg in način organiziranja in 
izvajanja javne službe v občini določi občina v 
skladu z Zakonom o gasilstvu, merili za 
organiziranje in opremljanje gasilskih enot ter 
občinskim načrtom zaščite in reševanja. V aktu o 
organiziranju javne gasilske službe morajo biti 
določene gasilske enote in njihove naloge ter 
operativna območja, za katero je posamezna 
enota odgovorna. Določena mora biti osrednja 
gasilska enota v skladu s kategorizacijo gasilskih 
enot. Delovanje javne gasilske službe v občini v 
skladu z odločitvijo pristojnega občinskega 
organa oziroma aktom o organiziranju javne 
gasilske službe podrobneje organizira in 
usklajuje gasilsko poveljstvo občine.« Skratka, v 
tem zakonu za razliko od prejšnjega 
konkretiziramo s tem, da točno določimo na 
podlagi pravil o gasilski službi in se sklicujemo 
na 4. člen, ki jasno govori o tem, kaj so naloge 
operativnega gasilstva.  
 Prej je bilo vprašano, kakšen bo razplet 
s strani Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek oziroma da je bolj ali manj znano, 
kakšen bo razplet. Veste, kakšen bi bil razplet te 
seje, če v opozicijskih strankah ne bi vložili 
predlogov zakonov, kakorkoli že jih vi 
poimenujete? Zdaj je pač december, ga 
imenujete božično darilo, če bi ga vložili maja 
oziroma aprila, bi bilo verjetno prvomajsko darilo 
ali pa velikonočno darilo, če bi ga v času 
poletnih počitnic, bi bilo neko počitniško darilo, 
skratka, lahko najdete izgovorov, kolikor jih pač 
želite. Ampak kakšen bi bil razplet te seje brez 
teh zakonov? Mislim, da bi včeraj že zaključili. 
Povejte mi, koliko zakonskih predlogov s strani 
Vlade oziroma vladajoče koalicije je na tej seji? 
Zadeva bi bila zaključena. Oziroma danes, ker 
potem v petek verjetno ne bi začeli s sejo, v 
ponedeljek, torek, sredo bi lahko vse točke dali 
pod streho. Saj mogoče smo pa mi tisti, ki vam 
prinašamo na pladnju, zakone zavrnete, potem 
boste pa nekaj ad hoc reševali v tistih zadnjih 
mesecih pred volitvami oziroma ko bo približno 
jasno, kdaj volitve bodo, ali čez 4 leta ali prej.  
 Tako smo videli v prejšnjem mandatu. 
In v prejšnjem mandatu se je potem ravno zaradi 
tega Zakon o gasilstvu, ki smo ga predlagali, 
sprejel, šel je v drugo obravnavo. Jaz se 
spomnim, da je Poslanska skupina Desus takrat 
jasno povedala, da se ji nekatere rešitve zdijo 
sprejemljive, nekatere bi bilo treba popraviti in 
da zaradi tega puščajo možnost, da se to 
popravi v drugem branju. No in od takrat do 
danes smo mi eno rešitev oziroma eno opcijo že 
popravili s tem, ko smo ravno na podlagi tega, 
kar je takrat, mislim da, ravno kolegica Janja 
Sluga govorila, ko je rekla, kaj vse obsega ta 
javna gasilska služba, da bi plačevali potem še 
gasilske vaje, vse izobraževanje, 
vse / nerazumljivo/ Je res, je bil, je bil tisto širok 
pojem. Ravno zato smo napisali samo za 

operativne naloge, ki so določene v pravilniku o 
gasilski službi. In vse te številke, za katere 
pravite, da manjkajo – to je pač stvar dogovora. 
Je pa bilo rečeno oziroma poslano s strani 
Gasilske zveze Slovenije, da povprečno 
prostovoljni gasilci opravijo operativnih nalog za 
okrog 8 milijonov 830 tisoč delovnih ur, kar 
pomeni, da vsak operativnih gasilec opravi cirka 
147 delovnih ur na letni ravni za operativne 
naloge v gasilstvu. To je danes prišlo k nam z 
Gasilske zveze Slovenije, ker smo jih zaprosili 
za podatek.  
 In pa še ena stvar, takšni očitki na 
predlog zakona, vsebinski, nomotehnični, slišali 
smo tudi, da je problem o zagotavljanju financ 
oziroma da ni opredeljeno – obrnite se na 
gospoda Židana in obrnite se na službe 
Državnega zbora, zakaj je potem zakon uvrstil 
na dnevni red decembrske seje. Ker če je vse to 
res, kar vi trdite, potem takšen zakon sploh ne bi 
smel priti v obravnavo, ker ne ustreza kriterijem, 
ki so jasno določeni, kakšni morajo biti in kakšen 
mora biti predlog, ki ga poslanska skupina ali 
poslanec vloži, da je lahko zadeva sploh 
obravnavana na seji. Podpredsednik, je tako? In 
bi pač lahko rekli, da vse to, kar piše v mnenju 
Vlade, vse to, kar ste izpostavili nekateri 
predstavniki poslanskih skupin, drži; oziroma bi 
že prej povedali, da zaradi tega in tega zakon 
niti ni primeren, da bi se ga obravnavalo na seji 
Državnega zbora. Ampak ker je zakon uvrščen, 
da je bil dnevni red potrjen, lahko bi se že v 
petek oglasili, ko smo potrjevali dnevni red, in bi 
rekli, da zakon ni primeren in bi se točka lahko 
izvzela z dnevnega reda. Ampak se ni, ker je 
prestal vse tiste kriterije, ki ste jih pa potem 
očitno odkrili oziroma ste več ali manj sledili 
mnenju Vlade. 
 Gospod Bizjak, povejte mi, prosim, 
prvič, kdaj se bo potem uredilo vse tisto, kar ste 
urejali v zakonu, za katerega sedaj krivite nas, 
da ni bil sprejet, pa sem to že demantiral, ker bi 
vi lahko v treh, štirih, petih dneh sprejeli tisti 
zakon, potem ko je vlada padla in ko so se vsi 
zakonodajni postopki v tem parlamentu končali. 
Kdaj lahko pričakujemo to? In kdaj lahko 
pričakujemo ureditev statusa prostovoljnega 
gasilstva? Ne vem, ali je bilo lansko leto, ali je 
bilo dve leti nazaj, ali je bilo celo letos, kdaj smo 
bili v prejšnjem sklicu z Odborom za obrambo v 
Sežani, ampak takrat so povedali dve ali tri 
stvari, ki bi jih bilo treba spremeniti v zakonu, ki 
bi bile zelo v pomoč civilni zaščiti, predvsem pa 
bi preprečevali požare na Krasu. Nekaj se je 
dotikalo organizacij, nekaj kamer oziroma 
nadzora, tretja zadeva pa nekaj v povezavi s 
Slovenskimi železnicami. In takrat je bilo rečeno, 
da je to stvar, ki jo je z neko novelo, če rečemo, 
da si zdaj želimo rešiti ta problem, možno urediti 
v dveh, treh mesecih. Koliko časa je že od takrat 
poteklo? Pa bi razumel, če bi bilo to Ministrstvo 
za finance, ampak, gospe in gospodje, 
Ministrstvo za obrambo. Za kaj je odgovorno 
Ministrstvo za obrambo? Za Zakon o obrambi, 
za Zakon o gasilstvu, zakon, ki ureja plačni 
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sistem oziroma poklicno razmerje v Slovenski 
vojski, Zakon o vojaški dolžnosti in zakon, ki je 
bil sprejet, Zakon o kritični infrastrukturi. Lahko 
še dodate, če sem kakšnega falil, mogoče še 
enega ali dva, ampak praktično ni ministrstva v 
vladni sestavi, ki bilo zadolženo za tako ozko 
področje, kar se tiče zakonov. In v štirih letih ni 
bilo nič, gospod Bizjak, razen obračunavanja z 
visokimi častniki Slovenske vojske, ki niso bili 
povezani s Socialnimi demokrati. To je bilo z 
vaše strani in strani ministrice, pa ne bom sedaj 
zahajal na to polje.  
 Ampak Zakon o gasilstvu, ki ni 
potreben celotne novelacije, bi Ministrstvo za 
obrambo z vso svojo mašinerijo, skupaj z 
URSZR, ki opozarja na te stvari. Dve leti je 
gospod But govoril: Saj smo že tik na koncu, tik 
na koncu smo in bomo vložili. Ne razumem, 
kako se ne morete v štirih letih … oziroma zdaj 
mi povejte, koliko časa boste v tem mandatu 
potrebovali, da se boste dogovorili o nekaj 
členih, ker ni potrebna sprememba celotnega 
Zakona o gasilstvu, da se uredi status, da se da 
neke stimulacije delodajalcem, da se uredi tudi 
to, kar nam očitate, da se sedaj tiče samo 
zaposlenih operativnih gasilcev, na pa tudi 
dijakov, študentov, brezposelnih, vseh tistih. 
Kakšne premije se določi, kakšne olajšave se 
določi in tako naprej? Pa ni to za delodajalce, 
kot je prej govoril kolega iz Levice, kjer povsod 
vidijo ta zloben kapital. Saj če že to pogledaš, je 
po eni strani res vprašanje, zakaj delodajalcem 
dajati spodbude za zaposlitev gasilcev, ker bi 
pač vsakemu delodajalcu po neki zdravi kmečki 
pameti moralo biti v interesu, da ima v svojem 
podjetju zaposlenih čim več gasilcev, ki 
obvladujejo številna znanja, ne samo gašenja, 
še kaj drugega, tudi prvo pomoč in tako naprej. 
Vsakemu delodajalcu, verjamem, je v interesu. 
Ampak če dajemo povsod spodbude, pa jih 
dajmo še tukaj, tako za tiste, ki so že zaposleni, 
kot za tiste, ki še bodo. Gospod Bizjak, koliko 
mesecev, let boste potrebovali v tem mandatu, 
da boste zadevo uredili, da približno vem, kdaj 
moramo mi vložiti zakon, da se ne boste spet 
izgovarjali na nas, da smo mi podrli vaš zakon, 
ker ga nismo. Ker bi ga lahko vložili, pa ga niste.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

gospod podpredsednik. Spoštovani gospod 
državni sekretar, kolegice in kolegi! 
 Z gasilci se politiki radi slikamo, še 
posebej v času volilne kampanje, tudi morda 
potem, ko smo izvoljeni, vse obljubljamo, potem 
pa je tako težko priti do neke majčkene rešitve, 
ki bi izboljšala položaj prostovoljnih gasilcev. 
Prej smo slišali zelo zanimivo predavanje o 
zgodovini prostovoljnega gasilstva v nekem delu 
Slovenije, to najbrž vsak od nas zna za svoje 
gasilsko društvo povedati. Tudi jaz bi lahko na 
dolgo o tem govoril, sam sem delal muzejsko 

zbirko. Pa bom začel z enim praktičnim 
primerom, pohvalil bom občinski odbor Nove 
Slovenije Črenšovci, seveda politična 
organizacija. Mi smo se odločili, da pred enimi 
ali drugimi volitvami ne bomo imeli golaža, pijače 
in tako naprej. Ker je občinski odbor na lokalnih 
volitvah pred štirimi leti dosegel dober rezultat, 
zdaj pa še bistveno boljšega, je torej po Zakonu 
o financiranju političnih strank odbor dobil kar 
nekaj denarja in se je odločil za eno zelo dobro, 
humano gesto. Verjamem, da nas boste 
ponavljali, odločili smo se, da bomo izdatno 
sofinancirali nabavo AED-jev. Kaj je AED? 
Avtomatski eksterni defibrilator. Nabavili smo kar 
štiri. Dali smo v nobenem primeru manj kot 500 
evrov. Da ne bom hvalil samo tega svojega 
občinskega odbora Nove Slovenije Črenšovci, 
moram pohvaliti tudi Upravo Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje, ki je, prvič, AED 
umestila oziroma dala na seznam tipizirane 
gasilske opreme, ker gasilci rešujemo 
premoženje in življenja. Je tako? In je tako prav. 
In kolikor vem, ko so društva dala svoje vloge, je 
tudi uprava nekaj sofinancirala za nabavo AED v 
naših prostovoljnih društvih. Zakaj je to 
pomembno? Ko sem jaz leta 2015, 2016 gledal 
zemljevid AED baza Slovenije, sem se zgrozil, 
da ste redko našli v Prekmurju AED; zdaj je teh, 
hvala bogu, že kar nekaj. Verjamem, da se 
strinjate, da so tudi prekmurska srca ravno tako 
pomembna kot ljubljanska. Torej praktičen 
primer, kako lahko tudi politična stranka na zelo 
konkreten način pomaga pri reševanju življenja 
in premoženja oziroma prostovoljnemu gasilstvu. 
Mi bomo morali, ampak to pri nas v tej hiši očitno 
teče zelo počasi, določene sisteme prilagoditi 
družbenim spremembam ali v primeru gasilstva 
podnebnim spremembam. Danes mora gasilec 
znati bistveno več kot takrat tisti gasilec, ki je v 
moji vasi leta 1924 ustanavljal prostovoljno 
gasilsko četo. Takrat so bile slamnate hiše in je 
bilo treba znati pogasiti takšen požar. Danes 
imamo sončne elektrarne, imamo izjemno 
zahtevne sisteme, snovi in tako dalje. In mora 
biti gasilec izjemno izobražen. In ta zakon, ki ga 
imamo zdaj na mizi, je pa res vreden, da gre v 
drugo branje. Pravite, da je nomotehnično 
problematičen in tako naprej; dajmo ga potem 
popraviti v drugem branju. Ne bi vas želel 
spravljati v slabo voljo in spomniti na recimo 
Zakon o revidiranju. Kakšnega je Vlada poslala 
v Državni zbor! Takrat še obstoječi je imel 176 
členov, novih členov je bilo 111, pa še potem v 
drugem branju vsak četrti amandmiran. Vem, da 
je nekaterim koalicijskih poslancem bilo 
nerodno. V stališču smo povedali, da mi ta 
zakon podpiramo. In dajmo potem res nekaj 
konkretnega enkrat narediti tudi za gasilce, 
operativce, za prostovoljstvo, za prostovoljne 
gasilce v tej državi. Ne samo da so nas polna 
usta, ko pa je dejansko treba narediti nekaj 
konkretnega, in to praktično ne stane nič. Jaz le 
apeliram in verjamem – res je, v takem času 
smo, da smo morda majčkeno bolj mehkih src –, 
da bi pa ta zakon le spustili v drugo branje in ga 
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potem po novem letu izboljšali. Če je volja, to 
naredimo z lahkoto. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Zmago Jelinčič Plemeniti.  
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa.  
 Prostovoljni gasilci opravljajo tisto delo, 
ki ga marsikdo noče – ali iz strahu ali pa ker jim 
je vseeno za tujo lastnino. Za svojo se vedno 
borijo. Zato je ta zakon še toliko bolj pomemben 
in potreben. Ta sprememba je en majhen korak 
k izboljšanju. Ampak boljše takšen korak kot 
noben korak. Mene skrbijo ta mnenja koalicije, 
ko pravijo, da bo vlada sistemsko reševala 
zadevo, da bo bolj poglobljeno reševala zadevo. 
Ampak meni se zdi, da to nekako spominja na 
tisti stavek iz Alana Forda, ki pravi: Mi ničesar ne 
obljubljamo in to izpolnjujemo. Žalostno je to, da 
vlada noče ničesar narediti na tem področju. 
Siromašenje proračuna, so rekli nekateri, da je 
ta zakon. Ne vem, če je to siromašenje 
proračuna, ker gre za reševanje imovine in 
življenj ljudi., ko ti prostovoljni gasilci dajo na 
razpolago lastno življenje in lastno zdravje. 
Vlada miži, ni ji pa problem dati desetine ali 
stotine milijonov za razne organizacije 
LGBT,migrantske organizacije, razne mirovne 
inštitute in podobne zadeve. In ko bo nekoč 
gorelo v teh inštitucijah, bi lahko rekel, da bo pa 
ogenj v strehi. Kdo bo gasil? Tisti, ki so tam v 
službi, nikakor ne. Migranti – bog ne daj, kje pa. 
A bojo kakšni drugi okrog skakali pa gasili? Ne 
bojo; razen kakšen mogoče s kakšno majhno 
kanglico za rožice zalivati. Delodajalci niso 
navdušeni nad tem, da bi prostovoljni gasilci 
manjkali z dela, ker imajo s tem samo problem. 
Ta zakon to rešuje. In mislim, da bi bilo 
smiselno, da se to uporabi in da se to sprejme. 
Kakor poznam delovanje sedanje koalicije, 
sprejeto to ne bo, ker ne sme biti sprejeto, ker je 
to vložila opozicija. In če je vložila opozicija, tudi 
če se zruši država, nič ne sme biti sprejeto. 
»Bomo že mi kasneje sistemsko popravili 
zadevo.« In kolikokrat je že bila sistemsko 
popravljena zadeva? Od Cerarjeve vlade naprej 
še nobena. In teh sistemskih popravkov se 
nabira že ogromno. Če bi jih prešteli, jaz mislim, 
da je vsaj 74 takih obljubljenih sistemskih 
popravkov. In teh popravkov seveda ne bo, ne 
bo, ker je vladi vseeno za določene segmente. 
Ampak ne vem, če je kdaj kdo od vladne 
koalicije bil v kakšni dejanski akciji, ko so bili 
gasilci. Mi smo bili tudi v teh akcijah, ko se je 
gasilo, in smo tudi pomagali gasiti in vemo, kaj je 
to, in vemo, kako ti gasilci tvegajo svoja življenja; 
še posebej, če pogledamo glede tistega zažiga 
na Vrhniki, ko je gorela svinjarija, ko so se 
strupeni plini ustvarjali, kajti nekateri pravijo, da 
je bila tam tudi proizvodnja oziroma predelava 
narkotikov. Vse to so gasilci vdihavali. In kaj so 
dobili od tega? Nič. Tukaj gre za en milijon in pol 

na mesec približno za teh 50 tisoč operativnih 
prostovoljnih gasilcev. To so tisti, ki so vedno 
pripravljeni vskočiti, sredi noči ga zbudijo, vstane 
in gre pomagat drugim. Komu pa vi pomagate, 
dragi koalicijski partnerji? Razen svojim žepom, 
nobenemu. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Ferenc Horvát. 
 
FERENC HORVÁTH (PS IMNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči.  
 Sam osebno menim, da je pobuda za 
to zakonodajo vsekakor primerna in za 
pozdraviti. Sem pa tudi vesel odziva državnega 
sekretarja, če danes ta zakonodaja ne bo 
sprejeta, potem ima vlada že pripravljeno drugo 
besedilo. Vesel sem s tega vidika, ker ko sem se 
z gasilci pogovarjal pred to sejo, so mi nekako 
zagotovili, da oni želijo eno samo zadevo, in 
sicer to, da se njihov status uredi. Verjemite mi, 
da je njim vseeno, ali bo ta zakon predlagala 
koalicija, opozicija, jaz ali kdo drugi, kdo tretji. 
Njim je vseeno, želijo, da se te zadeve 
dokončno uredijo, ker ko sem jih povprašal za 
njihovo mnenje oziroma stališče, so mi vsi 
zagotovili, da se že to predolgo vleče. Jaz kot 
neke vrste nevtralen poslanec v Državnem 
zboru z vidika politične opredeljenosti, res 
prosim Državni zbor, da na tem področju 
stopimo skupaj in najdimo tiste rešitve, ki so 
primerne in ki bodo dejansko koristile gasilcem. 
Vsi tisti, ki so danes pred mano govorili, ne 
glede na svojo politično in strankarsko 
opredeljenost, so izpostavili pomembno vlogo 
prostovoljnega gasilstva. Mislim, da se je treba 
tem ljudem, ki so dejansko 24 ur na razpolago, 
in v tem današnjem svetu, ko vemo, da je 
prostovoljnega dela vedno manj, zahvaliti za ves 
trud in delo, ki ga tudi opravljajo. Ampak sam 
menim, da pri spremembi zakonodaje bi bilo 
smiselno spremeniti Zakon o društvih, ker tudi 
Zakon o društvih v sedanji obliki nekako tudi 
tepe prostovoljna gasilska društva, vsaj tako so 
mi tudi rekli pri organizaciji različnih prireditev, ki 
jih imajo. Mislim, da bi bilo smiselno tudi 
razmišljati o tem, da bi tudi ta zakon spremenili. 
Ampak vsekakor njim je najbolj pomembno to, 
da se ta status uredi. Sem skoraj prepričan, da 
bi bilo možno sprejeti neke vrste rešitev oziroma 
takšen zakon, ki bi nekako zadovoljeval 
delodajalce in tudi tiste, ki se s prostovoljnim 
gasilstvom ukvarjajo, ker pri nas imajo nekatera 
ta društva že več kot stoletno tradicijo. In če 
pogledamo, je bilo na žalost v zadnjih letih po 
celi Sloveniji vedno več intervencij, ker smo 
gasilce potrebovali zaradi vremenskih ujm, 
požarov in drugih zadev. In jaz se bojim, da 
bomo na njihovo pomoč primorani računati še 
velikokrat v prihodnje, zato prosim v imenu 
gasilcev, da se to vprašanje, njihov status v čim 
krajšem roku uredi v Državnem zboru. Hvala 
lepa. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima mag. Branko Grims.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS: Hvala za besedo.  

 Zelo lepo je bilo slišati vse kolege, ki 
ste se danes spomnili na Ilko Štuhec in Žana 
Kranjca ter jima čestitali. Tem čestitkam se 
pridružujem tudi jaz. Gospe in gospodje, danes 
govorimo o gasilcih, predvsem o prostovoljnih 
gasilcih, tistemu, kar je del slovenskega 
kulturnega izročila, kar Slovenijo bogati, kar je 
neločljiv del že slovenske kulture. In zato, gospe 
in gospodje, so vsaj trije med njimi Gorenjci, ki 
jih je vredno omeniti, to so Domen Pavlič, Lucija 
Grubar in Patrik Štefelin. Gospe in gospodje, to 
so trije prostovoljni gasilci, ki so v letošnjem letu 
dosegli najvišje uspehe, prva in druga mesta na 
evropskem in na svetovnem prvenstvu v 
gasilskem tekmovanju Firefighter Combat 
Challenge, se pravi v najtežji preizkušnji, v kateri 
tekmujejo gasilci. To dokazuje ne samo to, da v 
Sloveniji prostovoljni gasilci opravljajo plemenito 
poslanstvo, v katerem izpostavljajo tudi svoje 
zdravje in življenje. Glede zdravja smo videli v 
primeru zgodbe na Vrhniki, kjer se žal zaradi 
malomarnosti ali pa še česa hujšega ni 
povedalo, kaj vse tam gori; in so nekateri, če ni 
to javna skrivnost, končali na Golniku s hudimi 
težavami pljuč. In po drugi strani gre tudi za 
njihova življenja. Ravno v Cerkljah na 
Gorenjskem, v mojem volilnem okraju, je bil 
nekaj let nazaj tragičen dogodek, ko so 
posredovali, fant je nesebično pomagal, ker je 
bila zalita klet, prišlo je do udara elektrike in do 
smrti. Gre za to, da gasilstvu in gasilcem, v 
danem primeru pa še posebej prostovoljnim 
gasilcem izrečemo vse priznanje in pokažemo 
najgloblje spoštovanje do vsega, kar oni delajo 
za nas, za Slovenijo in za vse njihove dosežke, 
ker, še enkrat, s primeri zmag Domna Pavliča, 
Lucije Grubar in Patrika Štefelina celo na 
svetovni ravni dokazujejo, da so res izjemno 
usposobljeni in izjemno kvalitetni ljudje.  
 Zakon, kot ste pravilno ugotovili, ki je 
danes pred nami, je bil v prejšnjem mandatu 
vsaj dvakrat predlagan, enkrat v obliki dela 
interventnega zakona, drugič pa posebej. In v 
drugem poizkusu je bil potem v prvi obravnavi 
tudi sprejet, samo majhna nomotehnična 
sprememba je v tekstu, ki je danes pred nami. 
Zakaj v resnici gre? Gre za to, da ne samo v 
besedah, ampak enkrat tudi z dejanji, gospe in 
gospodje, pokažete spoštovanje do 
prostovoljnega gasilstva, do njihovega 
plemenitega poslanstva, še enkrat poudarjam, 
do neločljivega dela slovenske identitete, 
slovenskega kulturnega izročila; in da jim pač 
omogočite, da lažje zadihajo. Ne gre za neke 
silne denarje, s katerimi se operira. Jaz bi vas 
samo spomnil, da 123 milijonov za migrante, za 
tujce ni bil noben problem v tem parlamentu. 
Tukaj gre pa po nekaterih ocenah za okoli 
milijon in pol. Točno je težko izračunati, ker bi se 

moralo vedeti, za katere olajšave pri podjetnikih 
bi šlo. Gre za to, da imajo ti, ker so prostovoljni 
gasilci, težave s svojimi delodajalci, oni pa bi 
seveda želeli, da so na delovnem mestu. Kadar 
je klic na pomoč, se gasilci nanj odzovejo in zato 
prihaja do težav. Zato bi se njim pomagalo tako, 
da bi se jim omogočilo dodatne davčne olajšave 
in znižalo zavarovalne premije. Gre tudi za 
preostalo, kar bi zadevalo operativne gasilce – 
minimalna gesta, pa zelo veliko priznanje. In 
zaradi tega je toliko bolj žalostno, da v prvo, ko 
smo to predlagali, je bilo rečeno, da je napačen 
zakon. Izgovori. Smo predlagali v Zakonu o 
gasilstvu, je bilo rečeno – preširoko ste zastavili. 
Zdaj je nomotehnično popravljen in nekoliko 
zožen. In kaj je bilo danes tukaj rečeno? Da zdaj 
je pa preozek. Nehajte se delati norca, nehajte 
se delati norca iz gasilstva. Ko se v tem 
državnem zboru sprejemajo proračuni ali pa 
kakšni zakoni, kot se je zadnjič eden, se vedno 
najde za tiste nevladnike, ki so utemeljeni na 
ideologiji LBTQP, po domače rečeno, na 
marksistični kulturi. Tam se brez problema 
zagotovijo dodatna milijonska sredstva; ko gre 
pa za gasilce, za tiste, ki bogatijo Slovenijo, 
bogatijo njeno kulturo, bogatijo po najbolj 
plemeniti človeški plati, za tiste pa nikoli ni 
denarja. Potem se pa še izgovarjate – zaradi 
vašega zakona en drug zakon ni mogel biti 
sprejet. Dajte no, ali je bil od prvega dne do 
današnjega dne v obravnavi?! Kje ste pa spali v 
vmesnem obdobju kot severni medvedje, takrat 
se ni zgodilo pa nič?! Se pravi, da gre za bedne, 
žaljive, nesramne izgovore, ki si jih lahko, po 
domače rečeno, zataknete za klobuk. Tisto, kar 
bi bilo vredno storiti, je, da se ta zakon sprejme 
po najkrajšem možnem postopku. Če je še kaj 
treba spremeniti, se to dopolni. In da se 
priznanje, ki si ga zaslužijo, gasilcem tudi z 
dejanjem, ne samo v besedah, v resnici da.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Franci Kepa.  
 Izvolite.  
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Lepo pozdravljam vse prisotne!  
 S tem zakonom se status gasilca 
dopolni, tako da je status operativnega 
prostovoljnega gasilca odnos med delodajalcem 
in gasilcem. Zaradi operativnih gasilce stroške 
delodajalcev povrne občina ali njihov državni 
organ. Gasilstvo je v Sloveniji zelo razmreženo 
in je zelo potrebno. So verjetno najbolj razširjeno 
društvo tako prostovoljnih kot operativnih članov, 
vedno so nam na voljo, pa ne več toliko pri 
požarih ali čiščenju zamašenih dimnikov, čedalje 
več pri naravnih nesrečah in ujmah. Pri svojem 
delu tvegajo svoje življenje, so v akciji, ko mi 
mirno spimo. Kot je bilo večkrat poudarjeno, so 
prav gasilska društva steber povezave v manjših 
krajih, vaseh. Zelo so pomagali pri nedavnem 
vetrolomu in žledolomu. To, kar se zdaj 
predlaga, so le malenkosti bonitet ljudem, ki 
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nam vedno pomagajo. Že tako delajo vse 
volontersko, zadovoljni so, ko rešijo življenje na 
cesti, pogasijo hišo, industrijsko stavbo. Mislim, 
da bi morali ta zakon podpreti ne glede na 
politično mavrico v parlamentu, da se ga podpre 
zdaj v prvem branju in mogoče še kaj dopolni v 
drugem branju. Ali pa mogoče malo sarkazma, 
koalicija noče podpreti zakonov, ki so finančno 
vrednoteni nekaj milijonov; mogoče bi podprli 
predlog, če bi bil vreden vsaj 300 milijonov, kot 
je bil prejšnji pri vas. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Janja Sluga.  
  
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Bedno in žaljivo sta bili dve besedi, ki 
jih je malo prej izrekel en kolega. Bedno in 
žaljivo za gasilce je to, kar imamo danes na 
mizah. Danes ste se vsaj trije deklarirali tukaj za 
gasilce, ena je še iz naše poslanske skupine, pa 
verjamem, če bi v resnici prebrali, kar imamo na 
mizah, pa še bi vsakega od vas vprašala, kaj bo 
to dobrega vam prineslo, bi vsi lahko odgovorili 
samo eno – nič. Nič. In zato je bedno in žaljivo, 
ker tukaj govorite, da se s tem predlogom ureja 
status gasilca in se jim prinašajo neke pravice, ki 
naj bi jim šle. Resnica je pa taka, da se tukaj 
ureja zgolj razmerje med delavcem in 
delodajalcem, med gasilcem in delodajalcem, če 
ga ima. Če ga pa nima, ali pa je študent, ali pa 
je že v penziji, ker nekateri so, pa ne vem. In 
bedno in žaljivo je tudi to, da smo tole že vse 
skupaj enkrat obravnavali, da smo imeli zelo 
podrobno razpravo, zelo poglobljeno. Jaz sem 
šla takrat člen po člen, kaj je vse narobe. Ne 
vem, bi ga šla še danes, se mi malo neumno zdi. 
In tisto, kar je bilo povedano že takrat, kar je 
osnova tega, je, da nekatere stvari podvajate, pa 
niti tega niste popravili. Zdaj je bilo govora, da 
ste popravili dve besedici. Dve besedici v enem 
členu na koncu, zgolj in samo kar se tiče 
dodatnega pokojninskega zavarovanja, vse 
ostalo je isto. In vse ostalo je prazno. In ničesar 
ni, nobene vsebine. In smešno se mi zdi, da 
preberem pri oceni finančnih posledic, ne vemo 
natančno, koliko so; ampak zagotovo je pa na 
tisti postavki to zagotovljeno. To je smešno. Ne 
vemo, koliko je, ampak je. Ko se pa 
pogovarjamo o ZIPRS in o novem skladu za 
nevladne organizacije, med katerimi so tudi 
prostovoljni gasilci, ste pa proti. Tam bi jim pa 
dali 5, 6 milijonov na letni ravni, pa ste proti. 
Mimogrede, veseli me, kolega Pojbič, da danes 
pa niste zlorabili sposojene gasilske uniforme za 
promocijo pri tem zakonu, kot ste jo nazadnje, 
ko smo to obravnavali. 
 Kar se tiče primerjalne ureditve, tu se 
sedaj vi sklicujete na Avstrijo, Hrvaško in Italijo, 
tako kot ste se nazadnje, in pri vseh treh 
govorite zgolj o poklicnih gasilcih. Mi se pa 
danes pogovarjamo o prostovoljnih. Dejansko 
niso službe spregledale samo tega, da ni 
finančnih učinkov, ampak tudi primerjalnega 

prikaza v resnici ni. In tudi jaz se sprašujem, 
zakaj je sploh predlog do sem prišel. Pojdimo še 
enkrat po vrsti. Status operativnega 
prostovoljnega gasilca je odnos med 
delodajalcem in gasilcem, s katerim se stimulira 
zaposlovanje gasilcev tako, da se delodajalcu 
znižajo premije in imajo davčne olajšave. Kdo je 
operativni gasilec, smo že enkrat povedali, 
marca smo povedali, da je to član 
prostovoljnega gasilskega društva med 18. in 
63. letom, ki ima opravljeno usposabljanje 
oziroma izobraževanje za operativnega gasilca. 
Ampak prostovoljni gasilci imajo različne 
statuse, eni so zaposleni, drugi so 
samozaposleni, tretji so študentje, pri nas so 
nekateri upokojenci, ker so bili policisti in rudarji, 
so imeli beneficirana leta in so pri petdesetih 
letih v penziji. Kaj pa tisti? Tistim ne prinašate 
nič. Tudi zaposlenim v resnici ne prinašate nič, 
ampak prinašate njihovim delodajalcem. Status 
gasilca v prvi vrsti ni zgolj odnos z njegovim 
delodajalcem, ampak je bistveno več. Bistveno 
več. Pa če sedaj še te štiri tu vprašam, kaj je to, 
sem prepričana, da ne bom dobila enoznačnega 
odgovora. Ampak vi jih pa niti vprašali niste. Jaz 
pa sem vprašala na Gasilsko zvezo Slovenije, 
če ste jih kaj vprašali, kaj bi imeli tu notri; pa jih 
niste. Tako kot jih tudi prejšnjič niste. Tudi 
prejšnjič niso sploh vedeli, da vi vlagate nek 
zakon kvazi za urejevanje njihovih pravic. 
Pustimo, da ne vemo, o katerih premijah 
govorimo, da ne vemo, o katerih davčnih 
olajšavah govorimo, ker so različni delodajalci 
zavezanci za različne davke in tako naprej. Ta 
določba je popolnoma prazna in sploh ne 
razumem, kako lahko kaj takega v resnici 
napišete. Če že gasilcev niste vprašali, bi bilo 
treba pa vsaj delodajalce vprašati. Tudi 
delodajalci so zelo različni. In ko se 
pogovarjamo o obrtnikih ali o malih podjetnikih, 
ki imajo zaposlene operativne gasilce, ki 
dejansko hodijo na intervencije, pa je v nekaterih 
prostovoljnih gasilskih društvih teh intervencij sto 
na leto.  
 Verjemite mi, da nobena davčna 
olajšava takemu delodajalcu ne pomaga, ko 
mora do določenega roka izvršiti naročilo in tega 
zaposlenega potrebuje na njegovem delovnem 
mestu, ker sicer tega naročila ne bo izvršil in bo 
izgubil posel; ne samo tistega, ampak tudi za 
naprej. In če mislite, da bodo delodajalci pristali 
na take stvari, se motite, ker sem govorila z 
njimi. In mu to resnično nič ne pomaga. So pa 
prostovoljna gasilska društva, se strinjam, 
različna; lahko govorimo o povprečjih, o nekih 
statističnih podatkih, o katerih je danes govoril 
predlagatelj, koliko v povprečju operativnih ur 
opravi vsak prostovoljni gasilec. Ampak 
povprečje je nekaj čisto drugega kot dejansko 
stanje. In znotraj naše občine jih eni opravijo sto 
na leto, drugi pa samo štiri. In težava je s tistim, 
ki jih opravi sto na leto. In je treba razmeti, da je 
to težava. Jaz sem v prejšnjem mandatu, ko 
smo to obravnavali, govorila tudi o poštarjih, da 
so v enem gasilskem društvu trije poštarji, ki so 
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prostovoljni operativni gasilci. Ali mislite, da bo 
poštar med službo pustil tam vse skupaj na licu 
mesta in šel na intervencijo? Ne gre, ne da se 
tega tako enačiti. 2. člen; zagotavlja se sredstva 
za zavarovanje operativnih gasilcev. Ponovno, 
katero zavarovanje, ne vemo, niste povedali. 
Zagotavlja se sredstva za preventivne 
zdravstvene preglede operativnih gasilcev. To 
vse skupaj prenašate na državo, popravljate 8. 
člen, ampak tisto, kar je dolžna narediti država, 
pa tisto, kar je dolžna narediti občina, v tem 
zakonu se nahaja v dveh členih, v 6. in v 8. Vi 
popravljate samo 8. in prenašate tisto, kar že 
počne občina, še v 8. Ne popravljate pa 6. 
člena, da tega pa zdaj občini ni treba, imamo 
zdaj dvojno ureditev. 
 In naslednja zadeva, preventivne 
zdravstvene preglede je uredila prejšnja vlada. 
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih 
je bil spremenjen v aprilu letos in je dal jasno 
navodilo, kako se opravljajo preventivni 
zdravniški pregledi za operativne gasilce, da jih 
lahko opravlja tudi osebni zdravnik, da s tem 
zmanjšamo birokracijo, zmanjšamo čas, ki ga 
prostovoljni gasilec porabi za te preglede, 
predvsem pa zmanjšamo ceno, ki jo mora za to 
plačati. In je ponekod to potrdilo brezplačno, 
ponekod 10 ali pa 20 evrov, tako da je ta zadeva 
urejena. Naprej, država zagotovi prostovoljnim 
operativnim gasilcem financiranje dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja in za vsak dan 
izvajanja operativnih nalog – to je tisto, kar ste 
popravili – gasilstva tudi dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Pa vas zopet vprašam, na kakšen 
način se bo to izvajalo. Kdo bo to beležil? Kdo 
bo skrbel za podatke? Kdo jih bo prenašal 
delodajalcu? Ali delodajalec potem tega dela ne 
bo izplačal, pa ga bo država pokrila? Kako ste si 
to predstavljali? Tisoč 100 prostovoljnih gasilskih 
društev je v Sloveniji. Ali bo vsak od teh 
predsednikov ali poveljnikov vodil zdaj te 
statistike, kako se bodo štele, na podlagi katerih 
meril? Za koga ja, za koga ne? Na kakšen način 
jih bo sporočal? S kom jih bo usklajeval? Ne 
vem, danes vi v razpravah govorite o vsem 
drugem, samo o vsebini teh treh členov ne. O 
vsem drugem je bilo danes govora. Zakaj? Ker v 
resnici o tem ni kaj za govoriti in to je jasno. 
Škoda, da se potem trudim pa poslušam, ker 
zagotovo odgovorov na to, kar zdaj sprašujem, 
ne bom dobila, ker jih tudi prejšnjič nisem dobila.  
 Bilo je že danes izpostavljeno in tukaj 
se v SMC seveda strinjamo, ureditev statusa – 
da. Kaj je status? Kaj vse obsega? Na kakšen 
način? Ampak status tako, da bojo imeli koristi 
od tega gasilci, ne delodajalci, ne občine, ne 
država, ne nihče drug, ampak gasilci, plus ostale 
sile zaščite in reševanje, kot je bilo izpostavljeno 
– jamarji, potapljači, vodniki reševalnih psov, 
gorska reševalna. Tudi za njih je treba potem 
urediti, ker gre za istovrstne organizacije z istim 
namenom, ki vse delajo na podlagi nekega 
prostovoljstva; in je potem prav in pravično, da 
se uredi tudi za njih. Pa še enkrat ponavljam, vi 
ste v prejšnjem mandatu prišli s tem pa z neko 

modro lučjo, ki je tudi seveda nismo podprli; 
ampak niti od ene niti od druge zadeve v resnici 
prostovoljni gasilci ne bi imeli nič. To so tudi 
sami povedali, ko smo jih vprašali, tako da se ne 
trudite zdaj zagotavljati, da nekdo ne vem kje to 
podpira, ker to ni res. Tisto, kar pa smo v 
prejšnjem mandatu uredili, so pa roki za 
tehnične preglede za vozila, s katerimi gasilci 
prevažajo otroke, ker je bilo na to opozorjeno 
ravno s strani Gasilske zveze Slovenije, da jim 
to predstavlja neko oviro, neko birokratizacijo. 
Tisti roki so bili predstavljeni nazaj iz 6 mesecev 
na 12 mesecev, tako da je ta zadeva urejena. 
Tudi s spremembo pravilnika, ki ga je ministrica 
za zdravje podpisala, se je olajšalo izvajanje 
preventivnih zdravniških pregledov za gasilce. 
Ampak obe ti pobudi sta prišli s strani gasilcev in 
sta se uredili tako, kot so oni to želeli. Tukaj pa 
jih niste nič vprašali. In povejmo si, no! Vi ste 
takrat ta zakon, ta predlog, vložili štiri ure – to se 
vidi po EPA številki – štiri ure, preden je prišel v 
Državni zbor vladni zakon; vladni zakon, ki pa je 
bil napisan na podlagi dogovora s poklicnimi 
gasilci, na podlagi stavkovnega dogovora, ki je 
urejal njihov dodatek za stalnost, in ste 
namenoma blokirali tisti zakon, ki bi pa poklicnim 
gasilcem prinesel nekaj dobrega – s tem 
praznim. 
 Pa kolega je še danes omenil Kemis. 
Nisem sicer imela namena, ampak povejmo si, 
zakaj je prišlo do Kemisa. Zato ker je minister 
Hojs v času Janševe vlade videl te stvari kot 
pretirano birokratsko in administrativno oviro in 
je napisal v obrazložitev takrat spremembe 
zakona celo, da ovira gospodarsko pobudo. To 
je bilo napisano notri v obrazložitvi. Kaj je bil 
temeljni učinek tega zakona? Ja, to, kar so 
potem problematizirali in na kar je takrat 
opozarjala Mestna občina Ljubljana v razpravi, 
ko se je tisti zakon spreminjal, in še dve poslanki 
v Državnem zboru sta tudi opozarjali: ukinitev 
soglasja za področje varstva pred požarom h 
gradbenim in drugim uporabnim dovoljenjem in 
prenos te iste odgovornosti na investitorja. 
Mestna občina Ljubljana je takrat opozarjala, da 
bi te zadeve morali pregledati gasilci, ker so za 
to strokovno usposobljeni in lahko ocenijo, ali so 
zadeve ustrezno urejene ali ne. Ampak ne. Vi 
ste pač to spremenili, ker je bila to nepotrebna 
administrativna ovira, birokracija, ki ovira 
gospodarsko pobudo. In zato je v resnici prišlo 
do Kemisa.  
 Tako ne vem, kaj vam naj rečem. 
Deklarirate se – ja, vedno in povsod. V vsakem 
trenutku; z zlorabo uniform, z ne vem čim še 
vse. Govorite o tem, kako gasilce podpirate, pa 
ukinjate 5 ali pa 6 milijonov na letnem nivoju, 
kolikor bi dodatno bilo namenjeno lahko za 
nevladne organizacije. Tudi za gasilce. Temu 
nasprotujete. Potem se pa pogovarjamo o nekih 
členih, ki jih v resnici niti sami ne znate razložiti 
in ne znate podati niti enega odgovora, ko vas 
sprašujemo, kaj to sploh pomeni. Pa neko 
modro luč, ki je super fino. Hvala. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Postopkovni predlog ima gospod 
Marijan Pojbič.  
 Izvolite. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani gospod podpredsednik. 
 Najprej moram reči, da je danes v tem 
parlamentu je bila izrečena ena velikanska laž. 
Prvoklasna laž, ki nima mesta v Državnem 
zboru. Poglejte, pokazal bom to tablico. Tisti, ki 
se spoznate na gasilstvo, prosim kamere, da to 
pogledajo in ugotovijo, da je gospa Sluga 
prvoklasna lažnivka! Ki zavaja slovensko 
ljudstvo, laže, da sem si uniformo gasilsko 
sposodil. Skozi to tablico je vsakemu jasno, tisti, 
ki se spozna na gasilstvo, kaj to pomeni. Jaz 
sem prostovoljni gasilec gasilskega društva 
Spodnja Kungota. In s ponosom nosim gasilsko 
uniformo in zato si ne dovolim, da me nekdo žali 
na tak grob način. Žali gasilsko uniformo, ki jo 
nosim, in žali Prostovoljno gasilsko društvo 
Spodnja Kungota in Gasilsko zvezo Slovenskih 
goric. 
 Gospa Sluga – ne samo to, da 
zahtevam javno opravičilo, ker ste se javno 
zlagali, bom tudi seveda ustrezno ukrepal, tako 
kot je pač to mogoče, formalno pravno. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izvolite, gospa Janja Sluga. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Gospod Pojbič, veste – iz kamer, iz 
posnetkov je razvidno, da ste vi takrat imeli 
oblečeno gasilsko uniformo. V skladu s pravili 
Gasilske zveze Slovenije se temu reče zloraba 
gasilske uniforme. Iz posnetkov je tudi razvidno, 
da vi niste imeli nobenih označb na tisti uniformi. 
Te tablice, ki jo zdaj kažete, niste imeli gor. In ja 
– zloraba. 
 Tako nisem lažnivka in v nobenem 
primeru se vam ne mislim opravičiti. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: To 

ni več postopkovno, replike pa ne morete imeti 
gospod … 
 Izvolite, gospod Pojbič, postopkovno. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Spoštovani 

gospod podpredsednik, še enkrat. Kakšno 
oznako sem nosil na uniformi, je drugo 
vprašanje. Pomembno je, da sem takrat bil 
prostovoljni gasilec Prostovoljnega gasilskega 
društva Spodnja Kungota in da je uniforma moja 
in jo nosim jaz in sem na njo ponosen in nikomur 
ne dovoli, da bi v Državnem zboru zlorablja svoj 
položaj, svoj poslanski sedež za to, da bi lagal 
pred vso slovensko javnostjo. To je pa 
nedopustno in skrajno neprimerno za 
kateregakoli še najmanj pa za katerokoli 
poslanko ali poslanca. 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Pojbič, kakšen postopkovni predlog 
imate? Iz tega nisem razbral, da je nekaj v zvezi 
s postopkom. Hvala lepa. 
 Žan Mahnič, predlagatelj, izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

 Eno vprašanje. Ali mogoče kdo ve kaj 
pomeni številka 4375? 4375 je število glasov, ki 
jih je poslanka Janja Sluga dobila na predčasnih 
parlamentarnih volitvah leta 2014. In še eno 
vprašanje. Ali mogoče kdo ve, kaj pomeni 
številka 1294? 1294 pa je število glasov, ki jih je 
poslanka Janja Sluga prejela na predčasnih 
parlamentarnih volitvah leta 2018. Tudi zaradi 
takšnih razprav, gospe in gospodje, ste lahko ob 
več kot 3 tisoč glasov v pičlih štirih letih. 
 Gospa Janja Sluga, še enkrat, na vaše 
trditve, kako smo mi zminirali Zakon o gasilstvu, 
ki ga je predlagala vladna koalicija, ker smo 
vložili predlog štiri ure, preden ga je vložila 
Vlada – verjetno smo se z Vlado zmenili, smo jo 
vprašali, kdaj bo vložila. Zakaj niste takoj, ko je 
naš zakon padel oziroma ko je padla Vlada in se 
je zakonodajni postopek končal kot 
prvopodpisani, ki se v Državnem zboru očitno 
najbolj spozna na gasilstvo in je najbolj 
zagrizena gasilka in se najbolj za njih zavzema, 
vložili zakon skupaj s koalicijskimi poslanci? V 
petih dneh bi zadevo zaključili – izredna seja in 
to je to! Verjemite, mi ne bi tistega bojkotirali, 
tako kot smo tisti vaš piar zakon o Celjski kotlini. 
Mimogrede, kdaj bo vložen? Boste spet čakali 
na naslednje volitve? Ampak, če bodo štiri leta 
mimo in spet minus dobrih 3 tisoč glasov – hvala 
bogu v minus ne morete iti pri glasovih –, 
zagotovo pa ne bo dosti, da boste prišli spet 
notri v parlament. Kateremukoli poslancu sem 
prejšnji mandat rekel, da ga naslednji mandat ne 
bo več v parlamentu, ga ni. Vi ste pač imeli 
srečo. In Vinko Gorenak, ki niti ni doma iz Celja, 
je dobil – koliko? – 2 tisoč glasov več kot vi! 
Mislim, katastrofa res, to je tisto, kar vaši volivci 
mislijo o vas. Noben piar zakon o Celjski kotlini 
vas ne bo rešil niti ta mandat. 
 Še ena zadeva, gospa Sluga. Mi smo 
pojasnili vse stvari, ki smo jih v zakonu 
predlagali, vam pa predlagam, da kljub temu, če 
ste koalicijska poslanka, če vas nekaj moti, če 
imate predloge, kako stvar izboljšati, vložite 
zakon, ni treba čakati Vlade, lahko vložite vi, 
lahko vloži vaša poslanska skupina. In vas 
pozivam pridite že sedaj z zakonom o Celjski 
kotlini, ne dva meseca pred volitvami. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanke in poslance bi prosil, da se 
držimo vsebine točke in da ne obračamo 
razpravo v druge zadeve. Besedo ima gospod 
Jani Ivanuša, pripravi naj se … Se opravičujem, 
izvolite, Janja, replika. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Gospod 

predsedujoči, ne moremo se držati vsebine 
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točke, ker vsebine v resnici ni. Tako da 
predlagatelj v resnici nima o čem razpravljati, to 
se tudi vidi v tem, kar je zdaj govoril. Zato se 
zdaj pogovarjamo o Celju, pa o meni, pa mojem 
številu glasov, pa tako naprej, ker se tu o teh 
treh členih nimamo v resnici o čem pogovarjati. 
 Povedala sem vam, pa niste poslušali, 
ker vas ni bilo v dvorani, kaj smo v prejšnjem 
mandatu konkretnega naredili za gasilce, brez 
da smo vložili zakon. To so bile stvari, za katere 
so gasilci že leta že v času vaše vlade 
opozarjali, da jih je treba urediti, pa smo jih 
uredili, ni bilo treba vložiti nobenega zakona. In 
tudi za Celje mi ni treba več vložiti zakona. 
Zakaj? Zato, ker je zdaj drug minister, ki točno 
ve, kaj je treba narediti in kaj je država dolžna in 
bo ta odlok, ki bi ga morala podpisati že prejšnja 
ministrica, podpisal zdaj on sam, brez da se jaz 
mučim z zakonom. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predlagatelj imate besedo.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. 

 Kar se tiče tega, da me ni bilo v 
dvorani, v pisarni sem poslušal, kaj je poslanka 
govorila, in sem se pač odločil, da moram priti 
noter in povedati, kaj si mislim o njenih besedah. 
Če pa ona te naprave nima v svoji pisarni, da 
lahko posluša iz pisarne, pa mislim, da je interna 
številka 49 – tehnične službe, pa vam bojo 
prinesli to zadevo. 
 Točno se ve, da ni vsebine. Zakaj ste 
se potem prijavili k razpravi? Če ni vsebine, 
zakaj se potem prijaviš k razpravi? K razpravi se 
prijaviš, če želiš o neki stvari vsebinsko 
razpravljati. In še ena zadeva, tretjič. Zdaj je pa 
kritika tudi na vas, gospod podpredsednik, ker 
kot koalicijski očitno niste ustavili. Zakaj niste 
ustavili tega postopka tega zakona, če tako kot 
trdi gospa Sluga, ni primeren za obravnavo, če 
je tako vsebinsko in nomotehnično nepopoln? V 
tistem trenutku, ko je bil uvrščen in ko je bila 
točka dnevnega reda potrjena, kriterije 
izpolnjuje. Je pa lepo za magnetogram, da 
minister bo to uredil. Saj tudi prejšnja naj bi to 
uredila, tudi prejšnja ministrica naj bi to uredila. 
Me prav zanima, kdaj bo zakon na mizi. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, gospod Mahnič. 
 Repliko ima gospa Janja Sluga.  
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Imam, ja, ker bi rada 

še enkrat opozorila kolega Mahniča. Če je tako 
pozorno poslušal v pisarni, kaj sem govorila, si 
je zagotovo pridno zabeležil vsa moja vprašanja. 
Pa zdaj čakam na te odgovore. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlagatelj? Izvolite. 

ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Kolega Han, ne bo 

treba iti ven, jaz imam še 10 minut, ona 5, tako 
da nekomu bo slej ko prej zmanjkalo časa.  
 Glejte, gospa Sluga. Če s kolegi 
poslanci nismo bili dovolj jasni, kaj z zakonom 
nameravamo in zakaj smo vložili takšnega, kot 
smo ga, zakaj in kako odgovarjamo na te očitke, 
ki so v mnenju Vlade, potem ne mojih 10 ne 
vaših 5 minut ne pomaga, da se midva tukaj 
zmeniva in da bova prišla skupaj, ker ne bova 
prišla. Veste, je pa zadeva taka in gospod Bizjak 
se bo verjetno strinjal. Ko minister dobi – ali pa 
državni sekretar, kolegij, verjetno se to na 
kolegiju obravnava – zakon, ki pride, lahko 
minister reče dve stvari: ali eno ali drugo. 
Napišite mnenje, da je zakon v redu, ampak da 
so potrebni še neki popravki v drugem branju. 
Ali pa: napišite mnenje, da Vlada ne podpira 
predloga za nadaljnjo obravnavo. A je tako? Je 
tako, ne? In praviloma, če pride opozicijski 
zakon, je tista druga varianta. Mene res zanima, 
kaj bi se zgodilo, če bi mi na podlagi še teh 
očitkov, če bi mi točno napisali noter glede teh 
preventivnih zdravstvenih predlogov, zadevo še 
bolj razmejili, če bi napisali, kakšna je višina 
premije, katere so tiste davčne olajšave – zopet 
pride ta zakon k ministru in reče svoji službi, zdaj 
pa napišite, da ni dober, nekaj si izmislite, ker 
pač je opozicijski, mi nekaj svojega pripravljamo, 
ne more iti skozi. Da se tako ali drugače. Tudi na 
FDV učijo študente pri enem predmetu, da 
moraš napisati tako program za neko desno 
stranko kot program za levo stranko, moraš biti 
vsestranski, moraš znati napisati program za to 
in za ono. Tako kot tudi ti strokovnjaki tukaj, ki jih 
imate na ministrstvu, so pač takšni strokovnjaki, 
da lahko za isti zakon napišejo tako odklonilno 
mnenje kot pritrdilno. Vprašanje je samo, logotip 
katere stranke je na tem papirju in kakšen je 
status tiste stranke, ali je opozicijska, ali je 
koalicijska, ali je nadkoalicijska.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima gospod Jani Ivanuša, 
pripravi naj se Bojan Podkrajšek. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav še 

enkrat v mojem imenu, gospod podpredsednik, 
gospod državni sekretar, pa vsi ostali prisotni! 
 Sicer sem že skoraj vse pozabil, toliko 
je bilo teh replik, bom pa sicer kratek. / oglašanje 
iz dvorane/ Ja, verjamem, saj ste sami bili 
prisotni. Kaj sem hotel povedati, da je v bistvu 
že šlo tukaj ven. 
 V glavnem, ta zakon, ki ga imamo pred 
sabo – se moram strinjati s predlagateljem – da 
če ne bi bil za nadaljnjo obravnavo, ga potem 
niti ne bi gospod Židan dal na dnevni red. To je 
prvo. Govorimo o tem dodatnem zdravstvenem 
zavarovanju. 50 tisoč teh operativcev je, ki so v 
bistvu dosegljivi 24 ur na dan. O teh govorimo. 
Imamo še ostale gasilce, ki pa v bistvu, hvala 
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bogu, da ne pridejo sploh v poštev, če potem ni 
klica na pomoč. 
 Tu je izračun nek milijon in pol evrov na 
mesec – govorim o dodatnem zdravstvenem 
zavarovanju. Tisti drugi del, pokojninsko za 
varovanje, ki se pa nanaša na službeno 
odsotnost oziroma da bi se to nadomestilo, pa 
se ne da enostavno izračunati, ker ne vemo, 
kakšna katastrofa nas čaka, ali bo kaj priletelo 
ali ne bo. Narava se spreminja, tudi delovanja 
gasilcev se spreminja. Lahko da ne bo nič čez 
leto in potem ta del lahko izostane. Tu bi se dalo 
o tem še dosti govoriti.  
 Bom opozoril na en požar, ki smo ga 
imeli lani pred novim letom v Ormožu, zelo 
močan požar, zgorelo je sedem stanovanj, preko 
20 ljudi je ostalo brez prebivališča čez noč. 
Takrat so bile izredne razmere. Bilo je čez minus 
20 stopinj. In tisti gasilci, ki so ta požar gasili, so 
imeli veliko težavo z ognjem in z ozeblinami. 
Ampak to so bili vse v bistvu naši operativci, ki 
pa vse, kar so dobili, so dobili topel obrok in 
topel čaj, drugega ni bilo. Ozebline pa so jim 
ostale. O teh problemih govorimo, ki lahko 
nastanejo. To moram še poudariti, da se je pri 
tem velikem požaru v Ormožu zgodila velika 
solidarnost ljudi. To je bilo res izjemno, izjemna 
solidarnost, da so tem ljudem pomagali čez noč.  
 Bom pa tudi, čeprav ni to tema, – 
primer dobre prakse. Mi smo v Ormožu maja 
2017 odprli prvi vadbeni center za gasilce od 17 
predvidenih v Sloveniji. To se pravi, da tudi so 
neke dobre stvari, ki jih država podpira, ne 
morem reči, da je vse slabo, daleč od tega, in da 
lahko na tem vadbenem območju lahko tudi 
vadijo mladi in vsi ostali. Je pa to res, da je to na 
območju bivše tovarne sladkorja, tiste, ki nam jo 
je politika zaprla. Vsaj tu je bila investicija 600 
tisoč evrov, koliko mi je znano.  
 Stališče Desusa mi je zelo zanimivo, ki 
ga je gospod Jurša predstavil, da se bodo 
odločili na koncu. To se pravi, daleč od tega, da 
je zakon tako slab. 
 Pri SMC pač pravijo, da je nejasnosti 
dosti, čeprav bi priporočal, naj potem zakon 
spustijo naprej, saj ga lahko obdelajo vsi, tako 
koalicija tako opozicija. Čeprav v to več ne 
verjamem, kajti, toliko sistemskih predlogov sem 
slišal sedaj v teh nekaj mesecih – oziroma 
sistemskih rešitev –, ki bodo prišle, tako da ne 
verjamem, da bo to lahko v štirih letih. Bi 
predlagal, da ta oblast ostane vsaj osem let na 
oblasti, da bodo te sistemske rešitve rešili. 
 Pri Levici pa, zopet sem pri gospodu 
Koražiji, spet ga ni, ko je podal stališče. Meni je 
zelo nerodno, ne govorim rad o ljudeh, ki niso 
prisotni, ampak vseeno bom rekel tako. Prej sem 
mu priporočal, naj dva meseca ne hodi v 
Haloze, sedaj mu bom pa zabičal, naj sploh ne 
hodi v Haloze, ker tam ga že dva kmeta čakata, 
vinogradnika, sedaj pa ga bosta dva gasilca 
počakala, tako da boljše, da ga ni. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  

 Besedo ima Bojan Podkrajšek, pripravi 
naj se Anja Bah Žibert.  
 Izvolite.  
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala, 

spoštovani podpredsednik, za besedo. 
Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! 
 Ko govorimo o Zakonu o gasilstvu, pa 
seveda če nas poslušajo gasilke in gasilci v 
Republiki Sloveniji, imajo verjetno pomisleke za 
vse nas. Ker sem poslanec že drugi mandat, v 
prejšnjem mandatu, kot je moj predhodnik rekel, 
je bilo mnogo sistemskih rešitev. Prav pozorno 
sem poslušal kolegico poslanko iz prejšnjega 
mandata največje koalicijske stranke, ta stranka 
je zasedla vse sedeže, kjer so sedaj tudi 
stranke, v prejšnjem mandatu s 36 poslanci in 
poslankami. Sedaj je ta skupina mnogo manjša. 
Tudi verjetno s temi sistemskimi rešitvami, ki 
niso dale rezultata, so to tisti, ki gredo na 
volišča, ocenili, da je bilo bolj malo narejenega 
tudi na področju gasilstva. 
 Jaz, ki sem v stranki, ki predlaga te 
spremembe zakona, ne bom trdil in nikoli pri 
nobenem zakonu ne trdim, da je zakon tako 
dober, da bi morali vsi ploskati. Tako vi v tem 
državnem zboru, pa tudi tisti, katere se dotika ta 
zakon – seveda v tem primeru gasilcev. Mislim, 
da so tukaj še velike možnosti. Če bi imeli med 
seboj malo drugačen odnos, da se da na tem 
področju, na tem predlogu zakona, ki ga 
predlagamo v Slovenski demokratski stranki, še 
veliko stvari dodati, dodelati – predlagatelj 
Mahnič je tudi prej povedal, zakaj niso šle neke 
točke tega zakona tudi v detajle. Mislim, da se bi 
s tem lahko tudi strinjal gospod državni sekretar, 
ki se s temi gasilci že ukvarja kar nekaj časa. 
Skratka, žalosti današnja razprava, predvsem z 
moje desne, pa mahanje s tem predlogom 
zakona, da je to vse nepotrebno, da je 
nesmiselno, da je nepopolno, da skratka ne 
uživa toliko zapisanega, da bi lahko bilo na 
klopeh Državnega zbora – mislim, da to ne drži. 
Je neka procedura pa neko sito, preden pride 
nek predlog zakona v Državni zbor, da ne more 
vsak zakon priti ne vem od kod, z balkona 
oziroma skozi vrata. 
 Tako, kolegice in kolegi, mnogokrat 
gasilci, mislim, da v večina primerih, ko jih 
pozove pozivnik, gredo v nesreče, ki se zgodijo, 
ki niti ne vedo, kam vstopajo. V večina primerov. 
Da je to neka velika odgovornost in pripadnost 
vseh tistih, ki to počenjajo vsak dan. Mislim, da 
je prav, ne glede, če imate pomisleke, da niso 
vse točke pravilno definirane, da se do tega 
zakona drugače obnašamo, seveda predvsem v 
dobrobit gasilk in gasilcev v Republiki Sloveniji. 
 Seveda, vsi delodajalci bi prav gotovo 
radi imeli osem ur oziroma toliko časa, kot je 
zaposlen, tega gasilca v svojem podjetju 
oziroma na delovnem mestu. Mislim, da bi to bilo 
tudi najboljše, če bi vsi lahko bili vedno na 
delovnem mestu, tudi za vse nas. Ker takrat ne 
bi bilo nesreč. So pa podatki seveda visoki, 
koliko intervencij je na leto v Republiki Sloveniji 
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– slišali smo, da jih je preko 12 tisoč –, koliko teh 
ur je potrebnih za te nesreče. Skratka, hočem 
povedati, da najdimo vsaj pri gasilcih eno 
skupno točko, ne glede če se vsi z vsem ne 
strinjamo, da spravimo v življenje en zakon, ki je 
pomemben za delodajalce, predvsem pa za 
gasilke in gasilce. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Anja Bah Žibert, pripravi 
naj se Karla Urh.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo.  
 To so fantje in dekleta, možje in žene, 
ki ob alarmu, ne glede na uro dneva, iz postelje, 
izza mize, iz družinskega objema, od študija ali z 
delovnega mesta brez plačila hitijo človeku na 
pomoč. To niso besede Anje Bah Žibert, ampak 
to je zapis iz članka enega od dnevnih 
časopisov, ko govori o statusu in urejenosti 
področja, kar se tiče prostovoljnih gasilcev. Ta 
članek je zelo zanimiv, predvsem zato, ker 
največ besede imajo ravno tisti, ki se jih težave 
dotikajo. To so prostovoljni gasilci. Eden od njih 
je rekel, odkar sem aktiven gasilec, in tega je že 
dvajset let in zadnje obdobje delujem tudi v 
vodstvenem položaju, se govori o ureditvi 
statusa operativnih gasilcev, zgodi pa se nič. 
Zgodi pa se nič! Prej smo poslušali vse to, česa 
ta zakon, ki ga danes obravnavamo, naj ne bi 
imel, naj ne bi določal. Verjamem, da so tudi 
kakšne pomanjkljivosti v njem. Ne nazadnje 
Slovenska demokratska stranka deluje v 
opoziciji in ne more aparata enačiti s tistim, ki ga 
ima vlada. Stvari se lahko dodelajo, pogledajo in 
v naslednji obravnavi izboljšajo. Ne pristanem 
pa – sprevrženo je še hkrati ob tem, da nekdo 
govori o tem, ko je imel štiri leta časa, da v 
prejšnjem mandatu pripravi zakon, pa tega ni 
storil. 
Zdaj šteje ure Slovenski demokratski stranki, 
kdaj smo mi – štiri ure prej proti iztekajočem 
mandatu, ne zaradi nas, zaradi odstopa 
njihovega predsednika vlade – ta zakon vložili. 
Resno se sprašujem, zakaj ni bilo na prvi seji 
Državnega zbora tega vašega zakona. V tem 
mandatu. Zakaj polivate zdaj gnoj in vse 
nezadovoljstvo nad sabo in nad vašim delom po 
Slovenski demokratski stranki? Saj, pa ta zakon 
bi lahko že obravnavali, lahko bi bil že sprejet in 
prostovoljcem, ki delujejo v okviru gasilstva, bi 
že naredili dobro delo. Pa temu ni tako. 
Danes gasilci pravijo, poglejte, pomagajo nam 
občina, pomagajo nam različni dobrotniki z 
različnimi prispevki – res je, prej je kolega iz 
Nove Slovenije rekel, koliko sami dajo. Ne 
mislim tukaj hvaliti Slovenske demokratske 
stranke, ampak mi imamo ogromno občinskih 
odborov in mnogo teh pomaga na lokalnem 
področju tudi prostovoljnim gasilcem. Ampak 
pustimo to, to je zanemarljivo, zanemarljivo v 
tem, kaj potrebujejo. 

Pred božično-novoletnimi prazniki – vsaj v 
našem okolišu je običaj, da gasilci potrkajo na 
vrata in prosijo za kakšen prispevek. Ampak 
poglejte, ta prispevek ni namenjen njim. Ni 
namenjen za ureditev njihovega statusa, ampak 
je namenjen za to, da posodobijo opremo, da 
nakupijo kakšno dodatno vozilo ali pa kaj 
drugega, kar potrebujejo. V poletnem, 
pomladanskem času so običajne gasilske 
veselice, tudi te so namenjene za iste stvari; se 
pravi, za njihovo delo. Nikoli pa ne izpostavljajo 
svojega problema, ko potrkajo na vrata; da 
praktično nimajo ničesar urejenega, da sto in sto 
ur delajo – pa ne neko delo, vsakdanje, ampak 
nevarno delo. Izpostavljeno je njihovo življenje, 
pa za to praktično nimajo nič. Ne enačiti 
prostovoljcev gasilcev ali pa prostovoljcev na 
nekem drugem področju, kajti tukaj gre res tudi 
za njihova osebna življenja. 
 V čemer se strinjam s predhodnico, je 
to, da marsikateri prostovoljni gasilec govori tudi 
o tem, da ima težave, kadar dobi alarm in je na 
delovnem mestu, in ima nekako zelo slab 
občutek, ali sme zapustiti delovno mesto, ali je v 
redu, ali bo delodajalec nekoliko nezadovoljen, 
pa vendar odide. Pa vendar odide! Zato, 
spoštovani, je treba to in vse drugo urediti. 
Pokažimo jim njihovo veljavo. Ne s tem, da v 
stališčih berete o tem, kdaj je bila v neki občini 
ustanovljena prvo gasilsko društvo, potem 
zveza, potem, kdaj je bil kupljen prvi avto. Glejte, 
to so smešna stališča. Ne govorimo danes o 
tem! Danes govorimo o tem, kako jim omogočiti 
in dati tisto, kar je pomembno in česar so vredni 
in ni urejeno. 
 Odnos pa kažete najbolj v koaliciji 
sami. V prejšnjem mandatu je ta resor pokrivala 
SD ministrica – danes ti poslanci ne razpravljajo. 
Sekretar, ki je sedel že v tistem mandatu, danes 
je ponovno sekretar, je najavil pet minut časa za 
razpravo. Pet minut, spoštovani! Mislim! A se 
hecamo? Vsi boste pa govorili, kako so 
pomembni gasilci, kako smo jim dolžni pomagati 
in kaj bomo še vse naredili. Ne verjamem! 
Preprosto po štirih letih ne verjamem. In, kot 
rečeno, lahko bi bilo že urejeno; koalicija je 
imela za to vse možnosti tudi v tem mandatu. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
Besedo ima Karla Urh. Pripravi naj se Robert 
Polnar. 
  
KARLA URH (PS LMŠ): Spoštovani! 

 Prihajam iz družine, ki ima dolgo 
tradicijo v vrstah gasilcev, in sicer so podporniki, 
smo podporniki, so bili tudi aktivni, tako kot moj 
ded, moj oče. Vsi, strici, sin, delujejo na področju 
gasilstva aktivno – gasilci Prostovoljnega 
gasilskega društva Kamniška Bistrica. Tako kot 
marsikateri drugi gasilci se spopadajo z 
raznoraznimi težavami, vendar upam, da nas ne 
poslušajo v tem trenutku, ko preveč govorimo in 
premalo storimo. Solidarnost, prostovoljstvo – to 
sta dve besedi, ki sta se mogoče malo že 
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izgubili. Upam, da se vsi zavedamo, da hočemo 
vsi – tako kot mi, kot vi, kot vsi ostali – našim 
gasilcem pomagati na najboljši način. Vendar ne 
čez vse ovire kar na silo, kar zdajle takoj, ampak 
z nekim premišljenim dejanjem.  
 Rada bi videla, da vsi gasilci, ki nas 
rešujejo v neurjih, prometnih nesrečah, požarih, 
vetrolomih, žledolomih in še ne vem, kaj bi lahko 
naštela – konec koncev rešujejo tudi mačke z 
dreves in tako naprej – opravljajo plemenito delo 
in svoja življenja izpostavljajo za nas vse. 
Solidarno, prostovoljno. 150 let je tradicija 
našega gasilstva, kot smo slišali, in ima že, 
bomo rekli, nekje najvišji možni vrh te 
solidarnosti in pomoči. Med svetovnimi 
preglednicami sodijo naši gasilci v sam vrh. 
Imajo neko pripadnost. Opozarjali so me na 
terenu, imajo težave, imajo premalo denarja za 
obleke, premalo denarja za nova vozila, vendar 
vejo, da tudi oni pridejo na vrsto. Da se bo tudi 
enkrat za njih našel denar. 
 Osebno sem vesela, da se med gasilce 
vključuje vedno več mladih. Ne razmišljajo, a 
bomo dobili denar, ampak vejo, da pridejo na 
vaje, tekmujejo in poskušajo izboljšati svoje 
veščine, da pomagajo ljudem naprej. Prav 
zaradi tega je še kako pomembno, kakšen 
zakon bomo poslanci sprejeli. Jaz tega zakona 
ne bom podprla, se bom pa zavzemala za to, da 
se v celoti prenovi Zakon o gasilstvu, kjer bodo 
vključene vsebine, ki so del predloga Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca. 
 Obenem bi izkoristila še priliko, 
spoštovani poslanci in poslanke, Slovenci in 
Slovenke! Smo v predprazničnih dneh in če se 
še niste odločili, kam nameniti del dohodnine za 
donacijo 0,5 odstotka, izpolnite obrazec 
Namenitev dela dohodnine za donacije – na 
internetu najdete ta obrazec, na straneh FURS. 
Izpolnite ga in namenite 0,5 odstotka za gasilce. 
Verjeli ali ne – okrog 5 milijonov evrov je bilo 
prejšnje leto nerazporejenih. Lahko bi jih dobili 
gasilci. Zato se nemudoma poskušajte do konca 
leta zazreti vase, izpolnite te obrazce in jih 
pošljite na FURS. Vi si lahko izberete gasilsko 
društvo – prostovoljno, svojega kraja, lahko iz 
sosednje vasi. S tem boste pomagali, da si bodo 
lahko gasilci lažje kupili obleke, s katerimi se 
bodo zaščitili, ko bodo reševali mogoče vas, ali 
mene, ali kogarkoli; zaščitili bodo svoja življenja, 
ko jih izpostavljajo za druge. 
 Naj še zaključim: ne pozabimo na 
solidarnost in na vse te, bom rekla, prostovoljne 
ure, ki jih naši gasilci namenjajo za nas. In še 
gasilski pozdrav: Na pomoč!  
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlagatelj gospod Žan Mahnič, 
izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik.  

 Strinjam se z nadomestno poslanko 
gospo Urh, kar se tiče prostovoljstva. Ravno s 
tem predlogom vam lahko povem, da se na 

noben način ne ruši prostovoljstva. 
Prostovoljstvo je treba podpirati in o 
prostovoljstvu lahko nehamo govoriti takrat, ko si 
ti za opravljeno uslugo plačan. Nihče od gasilk in 
gasilcev ne bi v svoje denarnice dobil niti evra 
po tem predlogu. 
 Pridružujem se tudi vašim pozivom o 
darovanju dohodnine, hkrati pa naj to še malo 
nadgradim, kolegice in kolegi. Vem, da ste vsi 
lokalpatrioti, vsaj naj bi bili, v Gorenji vasi 
trenutno gradimo gasilski dom, lepo vas prosim, 
PGDGV na 1919 in darujte en evro za naše 
gasilsko društvo. Pa prosim, ne s službenih 
telefonov, ampak s privatne telefonske številke. 
 Je pa rekla gospa, da manj govorimo, 
več naredimo. Se strinjam. Škoda, da tega niste 
rekli predsedniku vaše stranke pred intervjujem 
za Siol pa pred intervjujem z gospodom 
Bobovnikom, ker tam smo veliko slišali, kaj vse 
je že bilo zamujeno, kaj vse trenutno je in kaj bo 
treba narediti, nismo pa slišali nobenega 
operativnega načrta oziroma nismo slišali 
nobenih zavez, do kdaj bo to narejeno. Zdaj pač 
vemo, zakaj je ravno LMŠ bila tista, ki ji je 
najmanj dišalo, če temu rečemo, da bi 
koalicijsko pogodbo konkretizirali z datumi, do 
kdaj bo kaj narejeno. Če se ne motim, je tudi 
predsednik Vlade gasilec oziroma je bil. Ampak 
mi tega predloga nismo napisali čez noč, ampak 
je to predlog, kot smo že rekli, ki je bil v 
prejšnjem mandatu že sprejet, pa ni šel naprej 
zato, ker je vlada prej padla in se je zakonodajni 
postopek končal. Ne ruši pa to nobene 
solidarnosti, ne ruši to nobenega prostovoljstva, 
mi dajemo samo minimalno in to je tisto, da 
bodo imeli gasilke in gasilci vsaj nekaj pokrito, 
namesto da si to plačujejo sami. Za nič drugega 
ne gre. Ne bomo jim plačevali vseh opravljenih 
ur, ker s tem se pa strinjam, na ta način bi pa res 
bilo konec humanitarnosti in pa prostovoljstva.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Repliko ima poslanka Karla Urh. 
 
KARLA URH (PS LMŠ): Postopkovno.  

 Gospoda kolega bi samo opozorila, da 
sem poslanka Državnega zbora Karla Urh, Lista 
Marjana Šarca. Hvala.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Gospod predsednik, 

pa saj to je jasno, poslanec, ki pride v parlament 
za čas, ko nekdo opravlja funkcijo v vladi, je 
nadomestni poslanec. Tako da ne vem, kaj je s 
tem terminom narobe.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Polnar ima besedo, pripravi naj se 
Tomaž Lisec.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik, hvala za besedo. Gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
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 Važno je, da se na koncu račun izide, 
emocije pa je dobro umiriti. Šest zadev je, ki jih 
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu ureja; ena se nanaša na poklicne 
gasilce, pet zadev pa se nanaša na prostovoljne 
gasilce. 
 Želim povedati predvsem nekaj stvari o 
prostovoljnem gasilstvu, pri čemer ocenjujem, da 
je vseh šest zadev, ki jih predlagatelj predlaga, 
pomembnih in potrebnih. Kaj je torej tisto 
osnovno poslanstvo, ki ga opravljajo 
prostovoljna gasilska društva? To je predvsem 
zagotavljanje pogojev za izvajanje nalog javne 
gasilske službe in v tem okviru sta ključnega 
pomena dva temeljna smotra. Prvi temeljni 
smoter je organiziranost gasilskih enot, ki mora 
biti zasnovana tako, da omogoča njihovo stalno 
operativno pripravljenost. Drugi temeljni smoter 
pa je usposabljanje gasilskega kadra, ki je 
prioritetna in predvsem stalna naloga. Glavni cilj 
vseh vrst usposabljanj je zagotovitev ustreznega 
strokovnega znanja gasilcev in operativno 
vodstvenega kadra za izvajanje nalog, 
predvsem pri pomoči ob različnih vrstah 
požarov, ob vremenskih ujmah in ob prometnih 
nesrečah. 
 Gasilska organizacija slovenska temelji 
na prostovoljnem članstvu. Prostovoljstvo 
nadgrajujejo z visoko ravnijo pripadnosti 
svojemu društvu, s predanostjo gasilskemu delu 
in s sprejemanjem odgovornosti ob izvajanju 
različnih vrst intervencij. V dveh podžupanskih 
mandatih v občini Šentjur sem imel priložnost 
gasilstvo, prostovoljno gasilstvo spoznati tudi od 
znotraj. Ni mi neznano, kako zgleda, ko denimo 
85 operativnih gasilcev v enem dnevu, v 14 urah 
odstrani nekaj sto dreves z občinskih cest. Vem 
pa tudi, da je gasilcem iz izkušenj poznano, da 
nobenega napredka ni mogoče doseči zlahka. 
Glede pomembnih vprašanj so marsikdaj 
postavljeni pred trde resnice in težke izbire. 
Nemalokrat se zdi, da je njihovo stanje 
nevzdržno. Toda, gospe in gospodje, stanja 
spreminjamo ljudje s svojo voljo, s svojo 
sposobnostjo in s svojo vztrajnostjo. Vztrajnost 
je namreč odlika tistih ljudi, ki vedo, kaj hočejo. 
In samo tisti, ki je vztrajen, lahko računa, da bo 
dosegel kakršenkoli uspeh. Zato mislim, da je pri 
razpravi o današnjem zakonu o dopolnitvah 
Zakona o gasilstvu predvsem treba upoštevati 
vztrajnost. 
 Spoštovani gospod predlagatelj, jaz 
bom takšen zakon, kot je zasnovan, podprl. Res 
je, da je Vlada izrazila precej negativno mnenje 
o celi zadevi in ga utemeljila na eni besedi, ki jo 
imam vrh glave in je ne nameravam več veliko 
poslušati, zato ker je najbolj zlorabljena beseda 
zadnjih treh mesecev v Državnem zboru. To je 
beseda sistemskost. Čisto vse stvari v tej državi, 
ni družbene sfere, trenutno vsaj tako kaže, ki bi 
je ne bilo treba sistemsko urediti. Drugače 
povedano; vse, kar se je pred nastopom te vlade 
dogajalo, je bilo nesistemsko in neurejeno. Res 
je, da sem koalicijski poslanec, vendar takšno 
stališče, nekoliko mesijansko stališče, stališče 

popravljavca človeške rase je, vsaj zgodovinsko 
dokazano, vedno propadlo. In jaz se s takim 
stališčem ne strinjam in se tudi ne morem z njim 
identificirati. 
 Imam pa, spoštovani gospod 
predlagatelj, tudi predlog za predlagatelja. 
Izhajam iz tega, kar se je v Državnem zboru 
dogajalo 14. decembra letos, ko smo sprejemali 
tudi zakon o dopolnitvah Gradbenega zakona. 
Tam so razpravljali o dveh temeljnih 
predpostavkah: o uporabi zdrave pameti in o 
potrebi po debirokratizaciji slovenske 
zakonodaje. Predlog ste vložili poslanci in 
poslanke Slovenske demokratske stranke. Jaz 
sem glasoval za vaš predlog, zato ker sem 
ocenil, da je vaša argumentacija v redu. Tisto, 
kar me pa je nekoliko presenetilo, pa je bil izid 
glasovanja, ko sem ugotovil, da od 25 poslancev 
in poslank Slovenske demokratske stranke je 
bilo prisotnih na glasovanju samo 15. 10 od 25, 
dve petini, 40 odstotkov cele poslanske skupine 
ni prišlo glasovat za lasten zakon! Jaz sem to 
podprl. Povem vam, ko sem pogledal rezultate 
glasovanja in izpis prisotnosti posameznih 
poslank in poslancev, sem se počutil rahlo 
trapast. Zato vas prosim, spoštovani gospod 
predlagatelj, zagotovite, da boste sami sposobni 
zagotoviti dovolj glasov v lastni poslanski 
skupini, da bo ta predlog zakona, kot ste ga 
predlagali, imel vsaj minimalne možnosti, da bo 
danes izglasovan.  
 Za konec, gospe in gospodje, govorim 
precej o prostovoljnem gasilstvu. Prostovoljno 
gasilstvo v Sloveniji ima tudi svoj etični kodeks. 
Ta etični kodeks je zgoščen tudi v bistvu etike 
slovenskega prostovoljnega gasilstva, ki pravi 
takole: »Enakopravno sodelovati, graditi in 
ustvarjati, ne škoditi drugim in vse opravljati 
kulturno, z znanjem in s spoštovanjem.« Res je, 
da gre za gasilski kodeks. Ampak razmislimo, 
morda bi ga veljalo vsaj v nekaterih njegovih 
delih kdaj pa kdaj uporabljati ali pa upoštevati 
tudi pri nas v Državnem zboru. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlagatelj ima besedo.  
 Gospod Žan Mahnič, izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

 Hvala za to stališče, gospod Polnar. 
Kar se tiče prisotnosti poslancev naše poslanske 
skupine, veste, da je ta mesec zelo pester, 
predvsem kar se tiče konstitutivnih sej občinskih 
svetov. Tudi mene jutri ne bo pri glasovanju, ker 
imamo sejo našega občinskega sveta, kjer 
imamo proračun. Nekateri kolegi so imeli včeraj, 
nekateri imajo danes, so bolniške, so stvari, ki 
so planirane, ki jih pač ne moreš planirati prej, 
ker ne veš dva tedna, kdaj bo točno kakšna 
točka prišla na dnevni red. Ampak glede na to, 
da je danes tudi med drugim pomembna točka 
na dnevnem redu oziroma glasovanje, vam 
lahko garantiran, da mislim, da bomo danes 
prisotni kar vsi. 
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 Kar se tiče vašega stališča glede 
zakona, vam lahko samo rečem, da dobrodošli v 
klubu tistih, ki očitno ničesar ne vemo, ki 
vlagamo zakone kar tako povprek, ki se ne 
spoznamo na stvari, ki zlorabljamo gasilce. 
 Pa da vključim eno zadevo, kar je 
gospa Urh prej rekla. Gospod predsednik, v tem 
času sem šel pogledat na spletno stran 
Državnega zbora in ugotovil, da na sami spletni 
strani Državnega zbora piše, da v času, ko 
poslanci opravljajo funkcijo v vladi, pridejo 
namesto njih v parlament tako imenovani 
nadomestni poslanci. Tako gospa Urh, to ni 
zraslo na mojem zelniku.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Izvolite, gospa Janja Sluga, 
postopkovno.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Gospod 

podpredsednik, sedaj pa vas res prosim, 
opozorite predlagatelja, o čem mi sedajle ta 
trenutek razpravljamo. Tudi ena beseda, tudi en 
njegov stavek ni več namenjen vsebini tega, kar 
imamo na mizah. Da govorimo o vsem drugem, 
o nadomestnih poslancih, o številu glasov, o 
Celjski kotlini, o ne vem čem vse, danes 
razpravljamo o teh ubogih treh členih, ki so jih 
tule dali na mizo in naj o tem razpravlja.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Postopkovno gospa Karla Urh.  
 
KARLA URH (PS LMŠ): Bila sem že omenjena, 

mogoče samo še: veseli me, ponosna sem, da 
sem poslanka namesto predsednika Vlade 
Marjana Šarca.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Postopkovno, izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

 Že kar nekaj časa razprave je mimo, 54 
minut je še na voljo. Kar nekaj je bilo 
izrečenega, tako s strani opozicije kot tudi s 
strani koalicije. Moj postopkovni predlog je, da bi 
državni sekretar mag. Miloš Bizjak vendarle 
zavzel neko stališče, glede na vse, kar je bilo 
povedano v razpravi. 
 Vidimo, da tudi s strani nekaterih 
koalicijskih poslancev bo podpora in bi si želel 
slišati, razumem pa gospoda Bizjaka, če bo 
ubogal komando gospoda Hana, ki mu je sedaj 
rekel, da naj počaka do konca.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod Bizjak, želite morda besedo? 
Na koncu, hvala lepa. Gremo naprej. Besedo 
ima Tomaž Lisec, pripravi naj se Jerca Korče.  
 Izvolite.  
 

TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Morda najprej glede procedure. 
Poslanka SMC pravi, piškavi oziroma bori trije 
členi, poslanec Desusa pa pravi, da ti trije členi 
urejajo šest zadev. To je učinkovito, spoštovane 
in spoštovani. Toliko za uvod. 
 Zakaj sem se predvsem sam prijavil k 
razpravi pri današnjem zakonu? Večino 
prejšnjega mandata sem bil ali podpredsednik 
ali predsednik Odbora za kmetijstvo in večino 
časa smo člani Odbora za kmetijstvo preživeli na 
nujnih sejah, ko smo sprejemali ukrepe ali pa 
predlagali tudi zakonodajo, ki bi reševala 
problematika, ki se dotika naravnih nesreč, ujm 
in podobnega. Skoraj pri vsaki seji, pri vsakem 
sklepu, pri vsakem zakonu smo prišli, koliko 
veliko ljudi je angažiranih ob reševanju naravnih 
nesreč in vedno smo bili med prvimi, morda 
poleg gozdarjev, omenjeni vedno gasilci; ali 
poklicni ali prostovoljni, predvsem pa, kot se 
uradno reče, največkrat operativni gasilci, tako 
kot to opredeljujejo pravila gasilske službe. 
 Prej je bilo rečeno, kako se prejšnja 
vlada kiti z vsem tem, kar je naredila za gasilce 
– veljavni zakon pa je iz leta 2005. Toliko o tem, 
kako vsi skupaj realno ocenjujemo položaj 
slovenskih gasilcev in gasilk. Medtem ko smo v 
Poslanski skupini SDS vložili zakon, medtem ko 
smo v SDS predlagali amandmaje pri proračunih 
in pri rebalansih proračunih, ki jih je koalicija 
povozila, se ni zgodilo nič. Danes je zopet pred 
nami zakon, deloma recikliran, pa je koalicija 
proti; in še več, začel bom z mnenjem Vlade. 
 V zaključku vlada poudarja, da se 
zavzema za izboljšanje stanja na področju 
gasilstva. Kot smo rekli, šest zadev predlog 
zakona ureja, ampak, Vlada je proti. Vlada bo 
predvidoma še do konca leta 2018 ponovno v 
Državni zbor Republike Slovenije vložila predlog 
in dopolnitev Zakona o gasilstvu. Spoštovani 
državni sekretar, delovni dnevi v tem letu so še: 
jutri, petek, ponedeljek, pa mislim, da je četrtek 
in petek. Upam in pričakujem, da to, kar 
napišete, boste tudi izvedli. Skratka, konec 
decembra je pred nami in konec decembra je 
čas, da vidimo, kakšen zakon ste vi pripravili, ki 
ga boste v teh dneh vložili v Državni zbor. 
 Medtem ko nam ta ista koalicija očita 
nekonsistentnost, nesistemskost, pravi, mi bomo 
zdajle še v desetih dneh pripravili predlog 
zakona, ampak, prav tako pa v okviru Ministrstva 
za obrambo pripravljamo izhodišča za novi 
Zakon o gasilstvu. Zakaj potem en nesistemski 
zakon pripravljate, ki ga boste vložili v naslednjih 
desetih dneh, če pa pripravljate pa sistemski 
zakon? In potem nam očitate nesistemskost. 
Nekaj ne gre skupaj, spoštovani gospod državni 
sekretar, predvsem pa spoštovani predstavniki 
vladne koalicije, ki ste dobili plonk listek za 
celoten mandat, kjer se ponavlja: zakon ni 
sistemski, mi ga bomo naredili sistemskega. 
Zakaj potem z nestrpnostjo pričakujemo prihod 
interventnega oziroma nesistemskega zakona, 
če pa pripravljate sistemski zakon? Medtem ko 
pravite, kako ima ta zakon nedorečene finančne 
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posledice, spomnite se razprav ministrov, 
državnih sekretarjev, pa tudi vas, poslanke in 
poslanci, pri določenih zakonih, ki ste jih izvedli v 
tem mandatu: Zakon o minimalni plači – 
finančne posledice, kdo bi vedel? Zakon o 
državni upravi in Zakon o vladi, ki se pripravljata 
– napišejo, kdo bi vedel, kakšne bodo finančne 
posledice. 
 Skratka, za koalicijo ni problem, če 
piše, da finančne posledice niso konkretno 
znane – zakon požegnamo. Ko pride opozicija, 
pa rečemo, glede na delovanje v praksi je 
problem finančnih posledic neznan, pa ta zakon 
ni dober. In spoštovani gospod državni sekretar 
– ker imamo možnost, ste vsaj danes med nami 
–, ne samo zakon, ki je pred nami, Zakon o 
gasilstvu. Upam, da boste skupaj z Ministrstvom 
za okolje in prostor pod nujno pripravili sistemski 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ker smo vam predlagali vsaj pet 
sklepov v prejšnjem mandatu, vsaj sam kot 
predsednik Odbora za kmetijstvo, ker smo 
ugotovili, da je eden najbolj katastrofalnih 
zakonov – je bilo vedno: »Vlada bo pripravila«. 
Spoštovani gospod državni sekretar, saj veste, 
če ste minister pa državni sekretar, ste član 
Vlade. In več kot štiri leta ste član, pa še vedno 
čakamo na obljubo, na sistemske rešitve.  
 Danes imamo pred nami zadeve, ki na 
neki ravni družbe, v normalni družbi bi bile z 
veseljem potrjene. Stimulira se zaposlovanje 
gasilcev, tako da se delodajalcu znižajo 
zavarovalne premije in imajo davčne olajšave. 
Sam poznam kar nekaj poklicnih gasilcev, še 
veliko več operativnih gasilcev, prostovoljnih, in 
poznam tudi delodajalce, ki rečejo, da cesto je 
odneslo, gasilci so šli, pa trije fantje iz moje firme 
so šli za cel dan na teren. Kaj nam bo država 
dala nazaj? In danes poslušamo, kje so 
delodajalci, zakaj nimamo njihovega mnenja 
pred vrati. Mislim, da vsi delodajalci bi pozdravili 
ta ukrep, bi še bolj z veseljem poslušali, da so 
njihovi zaposleni gasilci, ne pa, da imajo 
problem, ko slišijo, da je njihov bodoči delavec 
tudi gasilec.  
 Sredstva za preventivne zdravstvene 
preglede operativnih gasilcev predvideva ta 
zakon. Saj se spomnite prejšnjega predsednika 
Vlade, trenutno ministra za zunanje zadeve, ki je 
ob nekaterih naravnih, ne naravnih nesrečah – 
Kemis in podobno – izjavljal, da gasilcem in 
tistim, ki so bili prvi na prizoriščih, je treba 
pomagati. Sredstva za preventivna zdravstvene 
preglede ta zakon opredeljuje. Ta ista koalicija, 
ki jo je polna usta o tem, kako je treba ljudem 
pomagati, vsem tistim z zdravstvenimi problemi, 
ki jih imajo zato, ker svoje zdravje in življenje 
dajejo na tnalo – boste danes očitno proti.  
 Tretja rešitev, zagotovi se gasilcem 
dodatno zdravstveno zavarovanje in za vsak 
dan izvajanje operativnih nalog gasilstva 
dodatno pokojninsko zavarovanje. Danes je bilo 
kar nekaj rečenega, kako so vaši bratje, sestre, 
predvsem očetje, ne vem kdo, bili gasilci. Jaz 
sem samo najnižji izprašani gasilec, imam pa 

kolege, ki so tako poklicni, predvsem veliko 
imam tistih, ki so operativni gasilci – in kaj vse 
tvegajo – ko si marsikdo s kakšno intervencijo 
vsaj za kakšen dan skrajša tisto, kar upa, da bo 
nekoč doživel, to pa je uresničitev izvajanja 
pokojninske zakonodaje tudi pri njem. 
 Skratka, spoštovani, veljavni zakon iz 
leta 2005 in zadnjih 5 let poslušamo, zadnjih 6 
let: sistemske rešitve! Gasilci prosijo: »Na 
pomoč«, občine prosijo državo, da da namesto 
njih gasilcem, vladna koalicija, leva stran 
Državnega zbora, pa tišči glavo v pesek, ob tem 
pa veliko besed spregovori o gasilcih, z dejanji, 
torej s pritiskom tipke proti zakonu, ki izboljšuje 
stanje gasilcev, pa delate ravno nasprotno, kar 
obljubljate. Skratka, ne samo sistemskost ali 
nesistemskost, tudi vprašanje tega je treba 
izreči: ali besede ali dejanja.  
 Spoštovani! Imate možnost, da naredite 
nekaj dejansko konkretnega, ne pa samo z 
besedami za slovenske gasilce. Sam bom zakon 
z veseljem podprl.  
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Jerca Korče, pripravi naj 
se Jožef Lenart.  
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Predsedujoči, hvala 

za besedo. 
 Mene danes najbolj žalosti to, ker ko 
sem videla tale predlog, sem rekla, opa, fino, 
končno res dobra tematika, greste v pravo smer, 
res je treba urediti in izboljšati položaj 
prostovoljnih gasilcev. In sem bila res vesela. Ko 
sem ga prebrala, me je sicer to veselje minilo, 
pa vendar vemo, da lahko v prvi obravnavi 
zadevo spravimo skozi, jo amandmiramo in tako 
naprej. 
 Me pa moti, da smo danes v tej 
razpravi, namesto da bi dejansko razpravljali o 
problemih prostovoljnih gasilcev in dejansko 
mogoče kakšen predlog in kakšen zastor razprli 
tudi ministrstvu, da bo to še lažje vključil v 
predlog, ki ga pripravlja, smo šli v nekaj, kar pa 
je slabo, žalostno in še marsikaj drugega. In to 
je to, da politizirate s pojmom gasilstva. Vsi. 
Tukaj ne bom šla na opozicijske, tudi na 
koalicijske poslance. Kdo je kupil AED, kdo vse 
je gasilec, omenjate uspehe, se zahvaljujete, še 
značke kažete. To pa ni prav! In to res, res ni 
prav. Potegnimo tukaj vsi skupaj črto in pustimo 
gasilstvo tam, kjer je. In to so, gasilci so naši, od 
vseh nas: levih, desnih, zelenih, vijoličnih, 
kakorkoli obrnete. In ne vem, zakaj se mi zdi, 
kolega predlagatelj, da je ta zakon prišel na 
mizo ravno zaradi tega; zaradi neke promocije, 
zaradi neke politizacije tega, zaradi tega, da 
zdajle, ko nas javnost gleda, se lahko 
pohvalimo, izpostavimo svoja gasilska društva. 
Jaz se tega ne bom šla, ker vsak tisti, ki me 
pozna, ve, koliko prostovoljnih ur je bilo temu 
namenjeno v mojem življenju. Vsak tudi ve, da 
se je predsednik Vlade že v predvolilni kampanji 



                                                                                                                          

  321  

jasno zavezal, da bo na tem področju treba 
nekaj narediti. 
 Je pa dejstvo, da te zadeve, ki jih vi 
zasledujete v tem predlogu, ne bodo rešile tega 
problema, ki ga imamo in je realen, da ogromno 
gasilcev, predvsem na podeželju, ki delajo pri 
obrtnikih, v manjših podjetjih, kjer so zaposleni 
mogoče trije, štirje iz istega kraja, prihaja do 
tega, da če so vsi gasilci – kar po navadi so –, 
ima ta obrtnik težave, ko pride do intervencije, 
ker grejo gasilci na isto intervencijo. Te težave 
mi ne bomo rešili – o težavah delodajalcev v tem 
primeru govorim – z nobenimi davčnimi 
olajšavami in podobnimi zadevami. To lahko 
samo podpremo na ta način, da v javnosti 
konstanto vzbujamo ta občutek, da so družbeno 
odgovorna podjetja pomembna iz širšega 
pomena tudi za gasilstvo. Kot pravim, 
marsikaterega problema delodajalcev z nobenim 
zakonom ne bomo rešili. To je samo stvar tega, 
ali se mi kot družba kot celota zavedamo, zakaj 
so gasilci pomembni, in da tudi kakšen obrtnik, 
čeprav mu to povzroča težave, stisne zobe, zato 
ker dela za svoj kraj in za družbeno dobro in mu 
to tudi potem kraj priznava. Tega, da pa v tistem 
delu delo ni opravljeno, pa ne bomo mogli 
nadomestiti z nobenim nadomestilom, ker bi 
tako nadomestilo za manko, ki ga obrtnik ima, bil 
pač prevelik strošek za državni proračun. To je 
popolnoma jasno. 
 Sistemsko je bilo tudi omenjeno, da se 
še na to navežem. Ne gre se za sistemsko 
urejanje pri vsaki zadevi. Gre se za to, da imamo 
izvršno vejo oblasti, ki je zadolžena za to 
oziroma ima vpogled v sistem, da pripravi 
predlog. Jaz se ne bom obračala nazaj, zakaj v 
4-letnem obdobju ni bilo kaj storjeno ali pa zakaj 
v 20-letnem obdobju ni bilo kaj storjeno. Mislim, 
da imajo gasilci soliden položaj, so pa izboljšave 
vsekakor mogoče. Vsi gasilci, ki so tukaj noter, 
pa tisti, ki so zunaj, pa vedo, da tega ne delajo 
zaradi lastnih finančnih koristi, ampak to delajo 
zaradi tega, ker so taki ljudje oziroma smo taki 
ljudje. Mislim, da bo ministrstvo v kratkem, se 
pravi, če je zapisalo, Ministrstvo za obrambo 
celovito prenovo Zakona o gasilstvu, kjer bojo 
vključene vsebine, ki so tudi del predloga 
poslanske skupine, verjamemo in – čakamo. Če 
se pa zadeva ne bo hitro premaknila, pa imamo 
vsi mi možnost, da to še spodbudimo. Tukaj 
mislim, da bo Lista Marjana Šarca vsekakor 
stala za tem, da se te zadeve uredijo. 
 Bom pa danes ta zakon, ki je 
predlagan, zavrnila iz tega razloga, ker ne 
verjamem v to, da lahko s parcialnimi zadevami 
treh členov rešimo, karkoli pri gasilcih, ampak da 
je mogoče treba malo pogledati v sistem, se s 
kom tudi posvetovati, pogovoriti in najti najbolj 
optimalne rešitve. Kot rečeno, zato imamo tukaj 
vlado in ministrstvo, ki pozna to tematiko, ki ima 
vpogled v sistem. Verjamem, da bo to tudi 
izvedeno v praksi. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

 Predno dobi besedo najavljeni 
poslanec Jožef Lenart, ima besedo predlagatelj. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. 

 Lepo, da kolegica Jerca poleg gospoda 
Polnarja z normalno razpravo in vsebinsko 
rešuje čas koalicije. In strinjam se praktično z 
vsem. Ampak veste, kaj je problem? To, 
problemi gasilcev. Če odpremo zakon, se 
srečamo s težavo že v 6. členu zakona. 6. člen 
govori o nalogah občine. Potem pa imamo 
gasilska društva, ki začnejo – in mislim, da so 
večinoma vsa taka, upravičeno, seveda – ki 
začnejo primerjati, koliko pa sosednja občina 
nameni za gasilska društva, koliko sosednja 
občina nameni za gasilsko opremo. Nekatere 
občine več, druge občine manj. Potem se zopet 
vprašamo, kaj vse je naloga občine. Ali mora 
občina financirati celotno gasilsko opremo? Če 
ne, do katere mere? Na podlagi katerih načrtov? 
Ali je občina zadolžena tudi za to, da financira 
izgradnjo gasilskega doma in tako naprej? 
 Vseh stvari ne more rešiti parlament, 
vlada oziroma ne more rešiti država, kar se tiče 
prostovoljnega gasilstva. Veliko je tudi na plečih 
občin. Seveda je od vsake občine odvisno, 
koliko nameni denarja za delovanje gasilskih 
društev, za gasilsko opremo in tako naprej. To je 
pač na plečih občine, odvisno od koalicije, 
odvisno, v katero smer gre gasilstvo, kakšni so 
cilji, predvsem pa od občinskega gasilskega 
poveljstva. Ker sam menim – tudi v naši občini 
se s tem srečujemo –, da je predpogoj, da ti 
vidiš neko smer razvoja, da občinsko gasilsko 
poveljstvo pripravi seznam nekih investicij in kaj 
vse je treba narediti.  
 Gospa Korče, glejte, to piše v vaši 
koalicijski pogodbi. In samo to je problem. 
Urediti je treba status, pogoje za delo in opremo 
gasilk ter gasilcev, reševalk in reševalcev ter 
drugih prostovoljk in prostovoljcev prostovoljnih 
organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite ter 
reševanje. Veste, da tako piše praktično v vseh 
koalicijskih pogodbah. Do zdaj. Tudi v prejšnji je, 
kjer je gospod Bizjak sedel štiri leta. In v štirih 
letih ni uspel. Zdaj ste mu dali pa še enkrat to 
nalogo. Da še v naslednjih štirih letih ne bo tega 
naredil. Zaradi tega! 
In še to; samo ta očitek – sistemsko, s tem se 
strinjam. Zakaj smo vložili? Še enkrat, zato ker 
je bil ta isti zakon z minimalnim popravkom zdaj 
v prejšnjem mandatu že sprejet. Žal pa ni prišel 
potem na vrsto na drugo branje na odbor, ker je 
Vlada prej zaključila svoj mandat. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec je gospod Jožef 
Lenart. Pripravi pa naj se Franc Jurša.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana predsedujoča. Hvala za besedo. 
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Spoštovani sekretar in vsi prisotni poslanci in 
poslanke! 
 Iz te debate, iz teh razprav je razbrati, 
da se dobro zavedamo težave, o kateri se 
pogovarjamo, o problemu gasilcev. Mogoče na 
začetku samo to – kako dolgo smo mi 
pripravljeni čakati naše gasilce, ko gori? Kako 
dolgo pa morajo biti pripravljeni čakati na 
ureditev njihovih statusov? Torej – gasilci so 
naša dodatna varnost. Neke vrste vzajemna 
pomoč in zavarovanje. Vsi računamo, da bodo 
tukaj, ko bo zagorelo. Potrebujemo jih, ko smo v 
nevarnosti sami, ko so v nevarnosti naši 
najdražji ali ko gre za naše zelo cenjeno 
premoženje, naše domove. Še več, gasilci so 
pripravljeni za zaščito nas in našega premoženja 
tvegati celo svoje zdravje in življenje. In za 
takšno solidarnost in požrtvovalnost se pač do 
njih ne moremo obnašati kot do petega kolesa 
na vozu. Petega kolesa na vozu. Kako dolgo 
nas bodo še čakali?  
 Naša država ima nekaj zelo dobre 
dediščine. Tudi ta solidarnost. Tudi veliko stvari 
je verjetno bilo dobrih v prejšnjem sistemu, ki 
smo jih lahko obdržali, pa jih danes več ni. Tega 
se vsi zavedamo. Ampak – to njihovo solidarnost 
mi poskušamo danes nagrajevati tukaj z 
ureditvijo njihovega statusa. Torej naši popravki 
oziroma naše dopolnitve Zakona o gasilstvu 
izboljšujejo delovanje gasilskih društev ter 
zasledujejo cilj, kako olajšati to humano in 
požrtvovalno delo gasilk in gasilcev. Prav tako 
verjamemo, da bodo ti ukrepi delodajalce 
spodbudili k zaposlovanju. Ker vsi vemo, da 
takrat, ko mora nekdo na hitro odleteti na požar 
in pusti delovno mesto prazno, seveda 
nobenemu delodajalcu to ni všeč. Tudi tam 
prihaja do problemov. Država bi torej 
operativnim gasilcem krila zavarovanje in še 
nekatere druge stvari, danes smo tukaj že slišali, 
da nekaj dobrih stvari pa le je v tem našem 
predlogu, ki je bil enkrat že vložen.  
 Že naša pretekla vlada je ves čas 
poudarjala, da se zavzema za izboljšanje stanja 
na področju gasilstva kot pomembne 
humanitarne dejavnosti. Bivši predsednik Vlade 
se je rad pojavljal tudi na velikih gasilskih 
prireditvah, na eni sva bila celo skupaj. To je bil 
kongres Gasilske zveze na Ptuju, 4 tisoč 600 
ljudi – kot ena vojska! Res se počutiš ponosen in 
takrat so bile njegove besede, gospoda Cerarja: 
»Ste živ dokaz, kako mogočen je lahko človek, 
če ni sam. « Sedaj imamo pa tudi novega 
predsednika Vlade, ki je tudi zelo ponosen na te 
svoje kolege, gasilce, in mogoče je prav pravi 
čas, da ta dva gospoda potegneta neke poteze, 
mogoče spodbudi stari predsednik zdaj novega, 
dajmo zdaj nekaj malo tukaj hitreje urediti. 
 Tako verjamem, da smo danes na pravi 
poti in da gremo k akciji, dejanjem. Pustimo 
kakršnekoli zamere, pomagajmo ljudem, da 
bodo svojo dejavnost še naprej opravljali tako 
dobro, kot so jo do sedaj. Hvala.  
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Franc 
Jurša, ki ga opozarjam, da ima na voljo le nekaj 
sekund za razpravo. Prosim, ne boste 
razpravljali? Okej. Potem ima besedo naslednji 
Franc Kramar, pripravi pa naj se gospod Danijel 
Krivec.  
 Izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

podpredsednica.  
 Naj povem, da v bistvu poznam 
delovanje prostovoljnih gasilskih društev. Bil 
sem pet mandatov župan in lahko rečem, 
karikiram, njihov vrhovni poveljnik in vem, kaj 
pomeni imeti dobre gasilce, sploh pa v območju, 
iz katerega prihajam, kjer so vsakoletno 
elementarne nesreče, plazovi, poplave, veter … 
Skratka, brez gasilcev v takih razmerah je sila 
težko in pravzaprav sem jim za vse tiste stvari, ki 
so jih naredili do zdaj, izjemno hvaležen. Konec 
koncev so preprečili tudi veliko škode in si 
zaslužijo javno pohvalo. 
 Ob tem seveda ne gre spregledati, kaj 
pravzaprav ti fantje, in tudi dekleta, najbolj 
pogrešajo. Dobro opremo, če sem iskren. Veste, 
prostovoljstvo že tako ali bazira na 
prostovoljstvu, nihče od prostovoljnih gasilcev se 
ni včlanil v gasilsko društvo zato, da bo užival 
kakšne materialne bonitete ali pa kaj drugega, 
ampak prav nasprotno. Zato se je včlanil, ker 
čuti vest po pomaganju, potrebo po reševanju in 
lahko rečem, da smo iz leta v leto spoznavali 
dejstvo, da so občine pravzaprav tiste edine – 
edine, ampak res edine –, ki skrbijo za opremo v 
teh društvih in za vse ostale stroške, ki nastajajo 
z delovanjem prostovoljnih gasilskih društev. 
 Ne rečem, da je biti pri tej tematiki, ki 
se tiče gasilstva, previden. Predviden, ker 
menim, da gre za strukturo ljudi, ki si zaslužijo 
ne samo pohvalo, ampak priznanje, njihova 
humanitarnost, etičnost in ostale kvalitete so res 
na nivoju. Samo v razmislek, ki sem ga zasledil 
v vsebini členov, je, da se prizna, da delodajalec 
oziroma da je oproščen prispevka za socialno 
oziroma pokojninsko zavarovanje. To seveda 
gre. V teh vrstah, ki združujejo gasilce, niso 
samo ljudje, ki so zaposleni, ampak so tudi 
brezposelni. Kaj v takem primeru? To je treba 
povedati, da je tukaj velik problem.  
 V tem času je bilo kar nekaj zakonov, ki 
so bili zelo všečni in do katerih je treba pristopati 
previdno, ker vsaka beseda lahko nekaj stane in 
je treba dejansko iskati besede, s katerimi se 
izražamo, zato da ne bi kogarkoli prizadeli, 
vendar pa mislim, da bi predlagatelju predlagal, 
da naj skuša, preden pride z zakonom v Državni 
zbor, uskladiti svoje stališče z Vlado Republike 
Slovenije. Mislim, da je Vlada tista, ki je dolžna 
izvrševati zakone, in če bo Vlada uskladila 
katerikoli zakon od katerekoli politične stranke, 
potem mislim, da v parlamentu ne bo problem 
tak zakon tudi sprejeti. Tako priporočam za 
prihodnje, da se skušajo predlagatelji uskladiti z 
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Vlado in pripraviti res zakon, ki bo imel vse 
elemente, tudi finančne posledice, ker jih ta 
Zakon o gasilstvu nima. To je sila nerodno, ker 
nihče danes pač ne ve, kakšne bodo finančne 
posledice in kaj izhaja iz tega, kar določajo 
določbe in členi tega zakona. 
 Skratka, v bodoče pa še enkrat; 
skušajmo delovati skupno za isto stvar, vendar 
se bo treba pogovarjati; pogovarjati, usklajevati 
in na osnovi tega sem prepričan, da bo 
marsikateri zakon tudi sprejet. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Danijel 
Krivec, pripravi naj se gospod Andrej Šušmelj.  
 Izvolite.  
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovana podpredsednica. Lep pozdrav vsem!  
 Pred menoj je govoril kolega župan, 
bivši župan, zdaj ni več. Tudi sam sem bil dolga 
leta župan. Sem tudi gasilski častnik do zadnje 
stopnje, več kot 40 let že kmalu gasilec, bil sem 
tudi poveljnik Civilne zaščite, ves čas v tem 
sistemu, tako da stvari poznam in me kar malo 
čudi neka razprava o tem, da poskušamo s tem 
zakonom neke izjeme uveljaviti oziroma neke 
privilegije, pa ne vem kakšne besede so še 
potekale, pa ni sistemski, pa še druge pridejo 
neke, ki jih dajete. Dejansko gre za predlog, ki je 
v prvem branju, ki se oslanja ne nazadnje na to, 
da je enak zakon bil v prejšnjem mandatu v 
prvem branju sprejet, pa ni bil sprocesiran do 
konca. Takrat je, bi rekel, en del te koalicije, ki 
zdaj sedi v Državnem zboru, zadevo podprl, ker 
se vsi zavedajo, da so stvari do neke mere 
neurejene. Po drugi strani gre za vsebino, ki je v 
koalicijski pogodbi, kar pomeni, da je tudi do 
neke mere usklajena z Vlado, vsaj z vladnimi 
strankami, kar je kolega prej omenil, da se je 
potrebno dogovarjati. 
 Da ni opredeljenih vseh finančnih 
posledic, običajno tudi, ko so zakoni v prvem 
branju, ni nujno, da imajo ta element v celoti 
razdelan. Predlogi gredo v smer, ki jih imajo v 
rešitvah tudi druge države. Vsi govorite 
velikokrat o sistemu, ki funkcionira v naši 
sosednji državi, v Avstriji ali pa mogoče v Italiji. 
Ta 1. člen zasleduje ravno to, kajti ta inštrument 
je zelo dobro uporabljen v naši soseski. Se 
pravi, delodajalci, ki imajo zaposlene operativne 
gasilce, imajo iz tega naslova tudi neko boniteto, 
ker je po drugi strani dostikrat moten nek delovni 
proces, na kar so kolegi in kolegice že opozorili, 
in naša ambicija v tem členu je, da se pač 
uravnoteži ta, daj-dam. Se pravi, da tudi 
delodajalec mogoče skozi neke zavarovalne 
premije ali pa druge davčne olajšave dobi neko 
boniteto. S tem bo lažje zaposloval tudi 
operativne gasilce. V 2. členu pa gre za to, da 
se zagotavlja ne iz proračunov lokalnih 
skupnosti, ampak skozi neko zakonsko obvezo 
zavarovanje operativnih gasilcev, ker gasilci 
večinoma po potrebi posredujejo po celi državi – 

vsaj v zadnjem obdobju se je jasno videlo, da pri 
večjih nesrečah se te stvari ne odvijejo samo v 
eni lokalni skupnosti, ampak je to širši problem. 
V tem primeru bi bilo prav, da se to na nek 
sistemski način uredi. 
 Tisti, ki posredujejo pri prometnih 
nesrečah pa pri nekih specialnih aktivnostih, 
imajo ta vir že zagotovljen v zakonodaji. Enako 
ta člen dopolnjuje tudi preventivne zdravstvene 
preglede, ki jih v tem trenutku plačujejo lokalne 
skupnosti. Saj vsi viri, ki so za delovanje 
prostovoljnih gasilskih društev, izhajajo iz virov, 
ki jih imajo na voljo lokalne skupnosti. Na eni 
strani skozi zakonodajo ves čas omejujemo tiste 
proste vire, ki jih imajo lokalne skupnosti za 
svoje delovanje pri investicijah, pri drugih 
stvareh, in naša ambicija je, da vsaj v tem delu, 
kjer gre za neke skupine ljudi, ki lahko delujejo v 
širšem prostoru, ne samo v eni lokalni skupnosti, 
se vsaj tiste osnovne stvari, ki jih morajo imeti 
urejene, prenese v neko zakonsko regulativo in 
s tem tudi obremenitev na nek državni nivo. 
Kajti, kadar jih rabimo, posredujejo po celi 
državi. S tem, upam, da se strinjate. 
 V zadnjem delu tudi opozarjamo na to, 
da tisti, ki so operativno na terenu, vsaj v tistem 
obdobju bi imeli neke pravice tudi pri 
pokojninskem zavarovanju. Saj stvar, do katere 
mere in s kakšnimi zneski se to ureja, je stvar 
nadaljnje razprave. Težko je sprejeti dejstvo, da 
govorite o tem, da je to nek všečen zakon, ki je 
nepotreben, ki ga ne rabimo, kajti v tem trenutku 
še imamo gospodarsko rast. Verjetno v 
naslednjih dveh letih bo zadeva nekoliko 
uplahnila in takrat bo vaš izgovor, ja, če bi to 
uredili takrat, ko je bilo mogoče, bi bilo, zdaj pa 
imamo spet recesijo in te stvari se ne smejo 
urejati. To bomo slišali, vam bom zavrtel 
magnetogram! 
 Zato vseeno apeliram, glede na to, da 
ste to materijo enkrat že obdelovali, podprli, 
imelo neko razumevanje do tega, da se to 
enkrat uredi, tako kot je treba, da tudi zdaj v 
prvem branju zadevo izglasujemo, pripravimo pri 
vsakem členu tudi konkretne obrazložitve in tudi 
izračune, tako kot želite, in da se to skozi 
proceduro vseeno sprejme. Kajti, če zdaj tega 
ne uredimo, verjemite, da v naslednjem letu bo 
to bistveno težje, čez dve leti pa tega sploh ne 
bo mogoče več, kajti trendi bodo verjetno šli v 
drugo smer. Od besed je pač treba enkrat preiti 
k dejanjem, to je neka floskula, ki jo novi 
poslanci ves čas govorite, da ni treba samo 
govoriti, ampak tudi kaj urediti. In tukaj imate 
priložnost, da se zadeva tudi izpolni. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Šušmelj se je odpovedal 
razpravi, imamo samo še zadnjega prijavljenega 
razpravljavca. Gospod Marijan Pojbič ima 
besedo.  
 Izvolite. 
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MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana gospa podpredsednica. 
 Najprej bi rad se pridružil tistim 
poslankam in poslancem, ki enostavno ne 
prenesejo tega – kar mislim, da je prav –, da se 
ta zakon politizira. Danes smo videli, kdo je bil 
tisti, ki je to zadevo pripeljal do te točke, da je 
prišlo do delne politizacije tega zakona. Mislim, 
da gasilcev nima noben pravice zlorabljati v take 
ali drugačne, osebne ali katerekoli interese. Na 
žalost se je to danes tukaj zgodilo, ampak 
resnica mora priti na dan in prav je tako, da se 
izve, kaj je prav in kaj ni prav. 
 V Slovenski demokratski stranki smo ta 
zakon vložili v parlamentarno proceduro z 
namenom, da pomagamo operativnim gasilcem; 
da pomagamo vsaj dve stvari urediti. Prva je, da 
se s tem predlogom zakona dopolnjuje status 
operativnega gasilca. In pa druga, s predlogom 
zakona se prav tako določi, da Republika 
Slovenija zagotovi prostovoljnim operativnim 
gasilcem financiranje dodatnega zdravstvenega 
zavarovanja in za vsak dan izvajanja operativnih 
nalog gasilstva tudi dodatno pokojninsko 
zavarovanje. Mislim, če je to preveč, kar je v tem 
zakonu zapisano, da mi storimo za operativne 
gasilce! Povedal bom samo en primer, ki sem ga 
sam doživel, in sicer, ko so moji kolegi gasilci iz 
Spodnje Kungote odhiteli na pomoč, ko se je 
zgodil zastoj srca. Zadeva se je tragično končala 
in ko so se potem vrnili, ker sem jih tam počakal, 
bi morali videti, kak šok je to za te gasilke in 
gasilce. Na eni strani vidite, kaj so gasilke in 
gasilci vse pripravljeni narediti za nas, na drugi 
strani pa mi nismo pripravljeni niti majhnega 
koraka storiti proti temu, da bi dopolnili status 
operativnega gasilca. Mislim, da je to 
neprimerno in da vsi tisti, drage poslanke in 
poslanci, ki ste v tem sklicu in sedite tukaj, ne 
glede na opozicijo, koalicijo, vas prosim, da to 
stvar razumete na tak način, da tem gasilkam in 
gasilcem ne pomagamo samo skozi besede, 
ampak tudi pomagamo skozi dejanja. 
 Prav ta predlog zakona je tak, ki gre v 
tej smeri. Danes, ko sem poslušal različne 
razprave – vesel sem vsake razprave, ki je 
pozitivna, ki gre v smer rešitve tega problema –, 
je bilo nekaj dobrih razprav. Seveda ta zakon je 
tudi pripravljen v prvem branju, mogoče ga je 
nadgraditi v drugem in tako dalje, da bo ta zakon 
sprejemljiv in da bo končno zagledal luč na 
koncu tunela. Mi se neprestano samo 
pogovarjamo – poglejte, koliko let se že 
pogovarjamo o gasilstvu! Vlada je v svojem – ne 
vem, če še imam toliko časa; imam še toliko 
časa – v svojem mnenju zapisala naslednje: »V 
zaključku Vlada poudarja, da se zavzema za 
izboljšanje stanja na področju gasilstva kot 
pomembne humanitarne dejavnosti, ki se izvaja 
v javnem interesu, vključno z izboljšanjem 
statusa in pravice tako poklicnih kot tudi 
prostovoljnih gasilcev. V tem smislu bo Vlada 
predvidoma še do konca leta 2018,« imamo še 
nekaj dni, »do konca leta 2018 ponovno v 
Državni zbor Republike Slovenije vložila predlog 

dopolnitve Zakona o gasilstvu, s katerim se bo 
na podlagi sklenjenega stavkovnega 
sporazuma, Uradni list, št.,« in tako dalje, 
»ustrezneje in primerljivo z drugimi 
uniformiranimi poklici uredil dodatek za stalnost. 
Prav tako pa se v okviru Ministrstva za obrambo 
pripravlja izhodišča za nov Zakon o gasilstvu, ki 
velik poudarek daje tudi izboljšanju položaja 
gasilcev.« 
 Drage kolegice in kolegi! Kaj 
pravzaprav mi v tem zakonu drugega 
predlagamo kot to, kar piše v tem zaključku 
Vlade? Seveda ne moremo čakati, da bo Vlada 
vedno napisala in znova in znova trdila, da bodo 
pripravili, da bodo rešili stvari. To se ni zgodilo 
štiri leta nazaj. In ta ista vlada – praktično skoraj, 
malo reciklirana – je že čez štiri in pol leta 
praktično na oblasti. In se ponovno nič ne 
dogaja, samo obljube na obljube. Mi seveda 
tega ne moremo sprejeti. Sem sam član društva 
gasilskega, Prostovoljnega gasilskega društva 
Spodnja Kungota, in sem med gasilci in vem, na 
kaj me opozarjajo. V tem zakonu ni ničesar 
drugega kot pa tisto, kar si gasilke in gasilci 
želijo, da se njihov status uredi drugače, kot je 
sedaj, da se seveda neke stvari spremenijo še v 
pozitivno smer. 
 Danes ne bi smelo biti v tem državnem 
zboru tistih, ki razmišljajo in nas poskušajo 
vedno znova deliti na vaše in naše. Tega več 
enostavno ne morem poslušati. Neverjetno je, 
kako uspešna je določena struktura ljudi v tem 
državnem zboru, da poskuša slovensko ljudstvo 
prepričati, da obstajamo naši in vaši. Prepričan 
sem, da smo vse poslanke in poslanci v tem 
državnem zboru naši. Lepo vas prosim, vsi tisti, 
ne glede na kateri strani sedite, nehajte 
uporabljati to besedno zvezo, ki škoduje vsem 
nam, predvsem pa škoduje Slovenkam in 
Slovencem in gasilkam in gasilcem. Zato vas 
vse skupaj lepo prosim, da danes ta zakon v 
prvem branju potrdimo in dokažemo, da nam gre 
za stvar, da nam gre za to, da pomagamo 
gasilkam in gasilcem, da bodo lahko svojo 
službo izvajali boljše, lažje, kvalitetnejše in tako 
dalje. 
 Če bi imel še malo več časa bi še 
kakšen stavek želel povedati, ampak na žalost 
mi zmanjkuje časa.  
 Sem pa zelo razočaran, da je Vlada 
tukaj prijavila pet minut za razpravo, potem 
veste, kakšen odnos ima Vlada do gasilk in 
gasilcev.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo prišli v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnik Vlade in predlagatelj.  
 Najprej dobi besedo državni sekretar 
mag. Miloš Bizjak.  
 Izvolite.  
 
MAG. MILOŠ BIZJAK: hvala lepa za besedo. 

Spoštovani! 
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 Najprej je treba povedati nekatere 
stvari, katere so danes bile tu narobe – namerno 
ali nenamerno, ne vem – povedane. In sicer, da 
ni urejeno zavarovanje gasilcev in da niso 
urejeni zdravstveni pregledi za gasilce, da niso 
financirani. Vse to je. Vsak prostovoljen gasilec, 
vsak operativen gasilec ima zagotovljeno 
zavarovanje in ima zagotovljen zdravniški 
pregled. Res je, da to plačujejo občine, vendar 
tudi to so javna sredstva. Prva zadeva.  
 Drugo. Sprašujete me, kaj bo v našem 
predlogu sprememb zakona. V tem predlogu 
zakona, ki ga bomo še ta teden poslali na Vlado 
in ga bo Vlada obravnavala na prvih sejah v 
naslednjem letu, bo uresničeno to, kar je bilo 
doseženo s stavkovnim sporazumom. To je pa 
dodatek za poklicne gasilce za stalnost. Tega vi 
v prvotnem zakonu in tudi v tem predlogu 
zakona niste upoštevali in niste tega vnesli notri.  
 Drugo. Sprašujete me, kdaj bo novi 
Zakon o gasilstvu. Novi Zakon o gasilstvu 
pripravljamo in ga usklajujemo in ga bomo 
predstavili, ko bo usklajen z Gasilsko zvezo 
Slovenije, z Združenjem slovenskih poklicnih 
gasilcev, s Skupnostjo gasilsko reševalnih 
zavodov Slovenije in z industrijskimi gasilci. 
Takrat ga bomo poslali predvsem zaradi tega, 
da ne boste izmed vseh 150 tisoč gasilcev dobili 
enega gasilca, ki bo nezadovoljen in boste 
potem tu v Državnem zboru citirali, da je pa 
celotna gasilska organizacija nezadovoljna za 
zakonom. Zato nam je interes, da poskušamo 
uskladiti s temi akterji.  
 Gospod poslanec Mahnič, ste rekli, da 
minister odloči in napišemo mnenje. Lahko en 
minister odloči, vendar to mnenje je sprejela 
Vlada Republike Slovenije, v katerem so bili 
udeleženi vsi tisti pristojni resorji, ki jih ta 
tematika zadeva. 
 Potem pa še nekaj, gospa Anja Bah 
Žibert je rekla, da nimate aparata, tako kot 
vlada. Res je, ampak spoštovani predlagatelji, 
če nimate aparata, vseeno ni bilo treba prepisat 
primerjalne analize iz našega zakona. Ta 
primerjalna analiza, ki jo imate zdaj v vašem 
zakonu, je prepisana iz našega prvotnega 
zakona. 
 Sedaj pa še nekaj. Če imamo ambicijo 
resno spremeniti situacijo v tem področju, potem 
se je treba lotit sistemsko. To pa je na tak način, 
da se davčno problematiko ureja v davčni 
zakonodaji, zdravstveno problematiko v 
zdravstveni zakonodaji. To bi bilo pravilno, če 
ste imeli resen namen, se pripravi predloge 
spremembe iz zakonov in se to vnese. 
 Kar pa zadeva rešitve, edino, kjer 
mislim, da res ni dovoljšnje urejeno stanje, je 
odnos med delodajalcem in gasilcem. Vendar 
morate vedeti, da ne bo nobena stimulacija 
delodajalcu pomagala, če ima zelo močne in 
perspektivne posle in mu odsotnost gasilca to 
prepreči. Že sedaj je urejeno, vsak delodajalec 
je upravičen do refundacije, vsak delodajalec je 
upravičen do izgube dobička. Za en del 
odstotka, ki ga izgubi s tem, ko je njegov 

delavec gasilec odšel, ima možnost, da mu 
država povrne. Vendar vam moram povedat, da 
se v praksi delodajalci tovrstnih mehanizmov ne 
poslužujejo. In zato mislim, da tudi s tako 
stimulacijo, kot ste jo sedaj predlagali, verjetno 
delodajalci ne bodo zadovoljni. Druga možnost 
je sankcionirati delodajalce, kar pa verjamem, da 
ni v interesu niti nas kot izvršne veje oblasti niti 
vas. 
 In še na zadnje vprašanje, ker imam 
res samo pet minut in da vam tudi povem, zakaj 
sem izbral samo pet minut. Zato ker to, kar 
imam vsebinsko povedati o tem zakonu, lahko 
povem v 30 sekundah, in to vam bom sedaj 
povedal. Ta zakon Vlada zavrača, ker niso 
razčiščeni osnovni pojmi. Niste definirali 
zavarovalnih premij, za katere raziskovalne 
premije gre, niste povedali, katere davčne 
olajšave imate v mislih, ampak kar na splošno, 
niste navedli, ali te zadeve zadevajo obstoječe 
zaposlene ali novozaposlene, niste niti definirali 
oziroma povedali, ali gre za dodatno 
pokojninsko zavarovanje ali dopolnilno, in niste 
niti ugotovili finančnih posledic, ki jih ta zadeva 
prinaša. Razumem, da niste mogli ugotoviti, ker 
nimate razčiščenih pojmov, kaj ste predlagali. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj dajem besedo še predstavniku 
predlagatelja, gospodu Žanu Mahniču. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. 

 Škoda, ker nimate več časa, ker moje 
vprašanje naslednje bi bilo, kaj bi bili pa potem 
vaši izgovori, če bi vse to noter dali. Ni vse samo 
povprečnina občine. Lahko občine 
razbremenimo tudi na ta način, kot mi 
predlagamo v zakonu, da se jim nekatere naloge 
prenese na državo, in to je to, kar predlagamo v 
2. členu. Ja, to se gasilcem že plačuje, ampak 
sedaj bi to plačevala država. 
 Kar se tiče vaših opazk, poglejte, 
gospod Bizjak, 1. člen, lahko gre na drugo 
branje, napišemo: »status operativnega 
prostovoljnega gasilca je odnos med 
delodajalcem in gasilcem, s katerim se …« in 
potem lahko tukaj damo še, kar se tiče 
študentov, dijakov in brezposelnih, se 
dogovorimo, da se stimulira zaposlovanje 
gasilcev tako, dodamo še, kako je z že 
zaposlenimi, ne samo zaposlovanje, da se 
delodajalcu znižajo zavarovalne premije za 
toliko in toliko procentov in imajo davčne 
olajšave za iks procentov. To je stvar, ki se jo 
lahko skupaj dogovorimo, tudi z gasilsko zvezo. 
In tam, kjer manjka beseda prostovoljni 
operativni gasilec, damo še to noter. Skratka, to 
so majhne spremembe, ki bi bile lahko narejene. 
 Enostavno pa vam ne verjamem, 
gospod Bizjak, štiri leta ste državni sekretar na 
MORS in Slovenska vojska je v razsulu, štiri leta 
ste državni sekretar na MORS in niti ene 
spremembe na področju gasilstva ni bilo. In zdaj 



                                                                                                                          

  326  

ste še za naslednja štiri leta imenovani. Glejte, 
na podlagi vašega preteklega dela, vam 
enostavno ne verjamem. Ste pa v mnenju 
napisali, da boste te naše stvari vključili. Noben 
problem, če danes to sprejmemo in gre v drugo 
branje, boste lahko že sprejete stvari ravno tako 
vključili. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker pa čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želite na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še razpravljati? Ker ja, najprej opozorim, če 
želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja 
in predstavnik Vlade, se morata prijaviti k 
razpravi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V 
tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer 
najprej predstavnik Vlade in potem predstavnik 
predlagatelja.  
 Sedaj pa odpiram prijavo za razpravo. 
Prijavite se, prosim.  Prijavljenih je 7 
razpravljavcev. Opozarjam, da ima vsak izmed 
njih na voljo minuto in 3 sekunde za razpravo. 
Kot prvi dobi besedo gospod Marijan Pojbič. 
 Izvolite. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana gospa podpredsednica.  
 Moram reči – ta odnos gospoda 
državnega sekretarja me je pa resnično zmotil. 
To je pa preseglo vse meje. Kako se pa ta 
človek obnaša, pa mislim, da ni primerno za 
državni zbor niti za državnega sekretarja. Med 
drugim je povedal tudi to, da pripravljajo in 
usklajujejo zakonodajo. Štiri leta! Peto leto teče. 
Še vedno pripravljate in usklajujete. Kako dolgo? 
Jaz vas to sprašujem, gospod državni sekretar, 
kako dolgo še vi mislite usklajevati. Državljanke 
in državljani, gasilke in gasilci imajo tega čez 
glavo. Samo čakamo, čakamo ali na sistemske 
ali take ali drugačne rešitve, vedno samo 
usklajujemo. In od tega ljudje ne morejo živeti. 
Dajte si to dopovedati.  
 In rekli ste, da potrebujete samo 30 
sekund in imate dovolj, da poveste o tem 
zakonu to, kar mislite, da je prav. To je vaše 
mnenje, gospod Bizjak. To pa še ne pomeni, da 
je to mnenje, ki vzdrži. Vaše mnenje je očitno 
takšno zato, ker ste pač nepravi človek za tisto 
mesto. Ker če bi bili pravi človek, bi te rešitve že 
zdavnaj bile na mizi poslanskih skupin. Ne glede 
na to, iz katere stranke prihajate. Pa tega niste 
storili v štirih letih. In tudi zdaj v petem letu ne, 
zato vam mi ne zaupamo in ne verjamemo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Jerca 
Korče. 
 Izvolite. 
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Hvala še enkrat.  

 Me veseli, da imam samo minuto. Še 
bolj me pa veseli to, da je državni sekretar 
najavil samo pet minut. Zelo me veseli in 
priporočam oziroma predlagam, da se mu vsi 
opravičite, ker je v petih minutah bil sposoben 
eksaktno in jasno povedati, kje je problem. Meni 
se zdi, da bi si morali vsi še enkrat zavrteti teh 
njegovih pet minut in sploh vso to razpravo, ki jo 
zapravljamo že več ur, izbrisati. Ker je v petih 
minutah povedal ključne zadeve, ki so 
problematične v tem zakonu. In povedal jih je 
zelo lepo, eksaktno in po točkah. Ne, da ga 
branim, ampak resnično tako mislim. Tako da 
jaz bi predlagala v prihodnje, da vsem državnim 
sekretarjem omogočimo – ker če v petih minutah 
ne znaš bistva povedati, in to mi dobro vemo, 
ker drugače naše razprave ne bi bile normirane 
na pet minut – potem pač res nisi za določeno 
funkcijo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa.  

 Spoštovani državni sekretar, leta 2014 
ob žledu so bile vseh nas polna usta: Gasilci, 
pomagajte! Vse bomo uredili! Vse! Samo 
spravite Slovenijo nazaj v neko normalno stanje. 
Pa ni bilo nič od tega. Razočarani so. Seveda 
zato potem vlagamo pa vendarle zakone, da bi 
vas vendarle zbudili, da je treba urediti status 
prostovoljnim gasilcem, sploh tistih, ki so 
mogoče v gasilskih društvih, ki imajo pooblastila, 
da so interventni tudi na avtocestah in ostalih 
cestah.  
 Ja, edini zakon, ki je šel skozi, ga je 
predlagal, seveda,gasilec iz PGD Logatec. To je 
bil, da se umaknemo vsak na drugo stran 
avtoceste, da lahko gre reševalno vozilo po 
sredini ceste. A je prišlo to iz ministrskih vrst ali 
je prišlo to direktno od tistih, ki potrebujejo 
določene zakone? In to so gasilci in so 
potrebovali ta zakon, da se je uredilo varnostni 
pas po sredini avtoceste. Zato se mi zdi, da je 
skrajno neprimerno reči, kaj je vse narobe bilo 
narejeno v zakonu, ne priti pa s svojim zakonom. 
Dokažite, da zmorete in da naredite lahko bolje. 
In čim prej.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Samo 
Bevk.  
Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospa podpredsednica.  
 Gospod Mahnič mi je očital, da sem v 
stališču Poslanske skupine SD zavajal, da vladni 
Zakon o gasilstvu ni bil sprejet, ker ga je oviral 
opozicijski predlog. Ker nisem bil poslanec v 
prejšnjem mandatu, bom še enkrat preveril vse 
parlamentarne postopke in poslovniške finese. 
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Je pa res, da je odstop predsednika Vlade dr. 
Cerarja, vse postopke ustavil, na kar pa seveda 
Socialna demokracija oziroma poslanska 
skupina takrat ni imela več nobenega vpliva.  
 Moram pa povedati, da so prav pri nas 
v občinah Idrija in Cerkno, prostovoljni gasilci 
zelo dobro opremljeni in da jim lahko zaupamo 
tudi vnaprej. Za njihovo opremljenost bomo 
skrbeli tudi v bodoče, ne samo pri nas, ampak v 
vsej državi. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam.  
 Naslednji ima besedo gospod Franc 
Jurša.  
 Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Jaz moram začeti z eno zadevo, 
pričakujem pa vseeno, spoštovani kolegi, da 
imamo bolj spoštljiv odnos eden do drugega. Na 
takšen način, kot posamezniki govorite, pa se 
res ne spodobi. V končni fazi tukaj pred nami 
sedi državni sekretar, ki ima neko starost, neko 
delovno dobro in mislim, da takšni odnos do 
sočloveka z naše strani tudi mora biti. Vse, kar 
komu pade na jezik, pa se res ne sme izgovoriti.  
 Poglejte, to je dejansko danes bila 
reklama, začetek volilne kampanje za naslednje 
volitve. Enostavno in preprosto. Meni ni treba 
razlagati. Veste kaj, jaz o gasilstvu zelo dosti 
vem, mogoče več kot kateri si od vas misli, pa 
ne bom govoril, od kod in iz katerih pozicij. Vse, 
kar je v gasilstvu, sem počel. Kdo pa je glavni 
gasilec v občini, pa veste. Župan. On je tisti, ki 
dejansko ima na nek način vse niti v svojih 
rokah. In če je dober župan, spoštuje … / izklop 
mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. Čas vam je potekel.  
 Naslednji ima besedo gospod Boris 
Doblekar.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovane in 

spoštovani! 
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke smo pripravili odličen 
predlog spremembe zakona, ki gre v prid 
gasilkam in gasilcem. Predvsem gre tudi v 
smeri, da poleg občin, ki so dokaj osiromašene s 
proračunom in naredijo, po mojem, vse občine 
vse, kar lahko največ naredijo za gasilce za 
gasilska društva, prostovoljne gasilce in tudi za 
gasilske zveze, da priskoči na pomoč tudi 
država. Najde se denar za marsikaj. Prav bi bilo, 
da se najde tudi za gasilce. Ker zakon ni bil prej 
spremenjen oziroma pripravljen, smo se tega 
lotili mi, je sicer komaj v prvem branju, vse 
možnosti imamo, da naredimo spremembe in 
pridemo do drugega branja. Zdi se mi prav, da bi 
vsaj kakšen zakon, ki ga predlagamo, ki je 
dober, ki je pravi in verjamem, da se s tem tudi 
strinjate, ampak iz kaprice pač ne gredo naši 

predlogi skozi. Prosim tudi v svojem imenu, da 
se potrudimo in ta naš predlog spravimo do 
drugega branja. Jaz bom ta… / izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji ima besedo gospod Žan 
Mahnič. 
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala.  

 Gasilstvo v Sloveniji, predvsem 
prostovoljno gasilstvo je na zavidljivo visoki 
ravni. Tisti, ki smo kdaj obiskali kakšne gasilce v 
kakšni drugi državi, vemo, da so tako, kar se tiče 
opreme kot tudi organiziranosti, res odlično 
opremljeni, usposobljeni. Pa vendarle obstajajo 
še nekatere stvari, ki bi jih lahko preko 
zakonodaje popravili in izboljšali. Ne pristajam 
na to, kar govori državni sekretar. Zelo čudno se 
mi bo tudi zdelo – in to pa je volilna kampanja, 
gospod Jurša –, če boste danes glasovali za isti 
zakon drugače, kot ste glasovali pred volitvami 
meseca marca, ker ni niti enega razloga, celo 
več, izboljšanje v členu, kjer je bolj eksaktno 
opredeljuje to, komu se zavarovanje in še tukaj 
lahko potem z amandmajem popravimo, gospod 
Bizjak, ali gre za dodatno ali za dopolnilno. Vse 
kar se amandmajev tiče, je en dan dobre volje. 
Ampak če gre v drugo branje, potem je to 
zagotovilo, da se nekaj bo naredilo s popravki, ki 
jih bo, logično, predlagala Vlada pri tem zakonu.  
 Če pa danes to pade, me pa samo ena 
stvar zanima, kolegice in kolegi. Do kdaj naj 
počakamo, preden ponovno vložimo predlog z 
vsemi vašimi pripombami, da vemo mi, kdaj 
vložiti, in da si veste vi do takrat nove izgovore 
napisati, zakaj tega ne boste podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo zaključili 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, ki se bodo začela pol 
ure po prekinjeni 12. točki.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 12. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH ZAKONA O DOHODNINI. 

 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 dopolnitev obrazložitve predloga 
zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja gospodu Jožetu Tanku. Izvolite.  
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JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. 

Vsem želim lep dober večer! 
 Kot veste že iz razprav in podatkov, se 
razmere v državi izboljšujejo. Imamo relativno 
ugodno gospodarsko rast, prilivi v proračun so 
se bistveno povečali, v enem letu za več kot eno 
milijardo evrov. Nedavno ste bistveno, za 95 
evrov na mesec povečali tako imenovano 
državno pomoč za brezposelne. Na letni ravni to 
povišanje znese več kot tisoč 100 evrov na 
upravičenca. In mnogi upokojenci, več kot 75 
tisoč jih je, so padli pod prejemek socialne 
pomoči za brezposelne. Med temi upokojenci je 
več kot 22 tisoč takih, ki imajo med 20 in 30 let 
delovne dobe.  
 Pred dobrim mesecem smo vložili 
novelo zakona o dohodnini, s katero 
predlagamo, da se nekaj dobrega stori tudi za 
1,5 milijona dohodninskih zavezancev. Predlog 
zakona zadeva vse slovenske družine. V zakonu 
predlagamo, da se za 300 evrov poveča splošna 
dohodninska olajšava, da se meje razredov 
dvignejo za 2 tisoč evrov in da se dohodninska 
stopnja vseh dohodninskih razredov zniža za 
dve odstotni točki. Dohodninska obremenitev 
dohodninskega zavezanca bi se v povprečju 
znižala za okoli 250 do 300 evrov, kar je pa še 
vedno petkrat manj, kot je znašalo vaše 
nedavno povišanje pomoči brezposelnim 
osebam.  
 Osnovni namen oziroma cilj zakona je, 
kot ste najbrž zaznali, zmanjšanje dohodninske 
obremenitve, saj morajo tudi državljani v dobrih 
časih kaj pridobiti in prišparati oziroma napolniti 
kašče za težke čase ne sam država.  
 Zdaj je idealna priložnost za to. Kljub 
temu, da bi se po našem predlogu nekoliko 
znižali prihodki proračuna, bi se del tega 
kompenziral z večjo porabo oziroma z višjim 
pobranim DDV, del pa seveda tudi z nekoliko 
nižjimi socialnimi transferji. V Slovenski 
demokratski stranki menimo, da je treba učinke 
dobrih gospodarskih okoliščin porazdeliti med 
državo, državljani in gospodarstvom. A žal iz 
mnenj Vlade, ki jih spiše k našim predlogom 
zakonov, ni moč zaslediti prav nič drugega kot 
neskončno željo po krepitvi države, po 
zajemanju ustvarjenega, in če je že kaj 
pripravljena razdeliti, to deli izključno preko 
transferjev, preko vrst pred uradi, preko vlog in 
tako naprej, kar je pravzaprav tipični socialistični 
pristop. Namesto več svobode, dobivamo več 
obrazcev, več uradnikov, dražjo državo, v kateri 
se izgubil polovico ustvarjenega zaradi 
nesposobnosti, korupcije, prekladanja obrazcev 
in preračunavanj na decimalke. Na ta račun pa 
se omejuje osebna svoboda in gospodarska 
iniciativa.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke smo mnenja, da ne more 
bogateti samo država, da takrat, ko gre državi 
dobro, bogatijo tudi njeni prebivalci in 
gospodarstvo, torej tisti, ki to bogastvo 
ustvarjajo. Naš predlog je za posameznega 
davčnega zavezanca, kot sem že prej povedal, 

skromnejši, kot je bil nedavni predlog Levice in 
koalicijskih poslancev, ki ga je koalicija brez 
težav izglasovala. Zato najbrž ne bo težav, da bi 
koalicijski poslanci tudi našemu predlogu dali 
podporo za obravnavo v naslednji fazi, ko bi 
predlog seveda še dopolnili s pripombami 
Zakonodajno-pravne službe in seveda 
koalicijskih poslancev.  
 Upam, da boste zmogli ta korak in 
spustili zakon v drugo obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

predlagatelj. 
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavnici Vlade gospe Nataliji Kovač 
Jereb, državni sekretarki na Ministrstvu za 
finance. 
 Izvolite. 
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Spoštovana 

podpredsednica, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Vlada Republike Slovenije je sprejela 
mnenje k Predlogu zakona o spremembah 
Zakona o dohodnini, s katero skupina poslancev 
predlaga znižanje stopenj vseh v vseh 
dohodninskih razredih za dve odstotni točki, 
zvišanje splošne dohodninske olajšave na 3 
tisoč 500 evrov ter zvišanje mej dohodninskih 
razredov za 2 tisoč evrov.  
 Vlada Republike Slovenije predloga ne 
podpira in meni, da ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo zaradi pomembnega zmanjšanja 
javnofinančnih prihodkov brez predlogov za 
nadomestitev izpada z ukrepi na prihodkovni ali 
dohodkovni strani proračuna. Zavedamo se 
pomena ugodnega poslovnega okolja in vplivov 
davčnih obremenitev na konkurenčnost 
gospodarstva, vendar je pri oblikovanju ukrepov 
na tem področju treba zasledovati tudi 
ohranjanja vzdržnosti in stabilnost javnih financ, 
to pa zahteva pripravo ukrepov, ki bodo temeljili 
na prestrukturiranju javnih dajatev, ob 
upoštevanju posebnih in potrebnih strukturnih 
reform in drugih ključnih prioritet. Predlog 
navedenega zakona namreč pomeni izpad 
prihodkov v državnem proračunu za približno 
326 milijonov evrov. To pomeni zvišanje 
dohodninskih stopenj in zvišanje mej 
dohodninskih razredov. Ta izpad je v višini 297 
milijonov evrov. Predlagano povišanje splošne 
olajšave pa izpad v znesku 36 milijonov evrov. 
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 bi lahko imela le manjši 
učinek na povečanje zasebne potrošnje in s tem 
nekoliko višji priliv iz davka na dodano vrednost. 
To pa ne bi moglo nadomestiti nižjih prilivov iz 
naslova dohodnine, kot navajajo predlagatelji. 
Po oceni se lahko pričakuje višje prilive iz 
naslova davka na dodano vrednost, to 
ocenjujemo na približno 20 milijonov evrov. V 
Sloveniji največji delež v obremenitvi dela 
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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.  Predlagatelji navajajo, da je 
zaradi visoke obremenitve dela z davki in 
prispevki slovensko gospodarstvo manj 
konkurenčno in produktivno, ker ne more 
nameniti dovolj denarja za raziskave in razvoj, ki 
so temelj gospodarske rasti in blaginje vsake 
države.  
 Glede tega Vlada Republike Slovenije 
poudarja, da obremenitev dela z davki in 
prispevki ni edini, predvsem pa ni 
najpomembnejši dejavnik konkurenčnosti in 
produktivnosti. Nadalje opozarjamo tudi na 
številne ukrepe na področju obdavčitve, ki so bili 
sprejeti prav z namenom konkurenčnosti 
gospodarstva in povečanja gospodarske rasti po 
letu 2006. Pri davku od dohodka pravnih oseb 
so bile spremembe davčnih stopenj, uvajale in 
povečevale so se davčne olajšave, še posebej 
olajšava za raziskave in razvoj, in ukinitev davka 
na izplačane plače z letom 2009. Slovenska 
obremenitev z davkom na dohodek pravnih oseb 
je znatno pod povprečjem držav članic Evropske 
unije. Še posebej nizko obremenitev lahko 
dosegajo prav gospodarski subjekti z 
investicijami in predvsem tisti, ki investirajo v 
raziskave in razvoj. 
 Spoštovani, kot navedeno, Vlada 
zakona ne podpira in predlaga, da se predloge 
zakona ne podpre.  
 Davčna obremenitev dela predstavlja 
eno izmed pomembnih prioritet Vlade, vendar le 
na temelju prestrukturiranja davčnih bremen 
oziroma vzdrževanju vzdržnih in stabilnih financ 
ter širšem družbenem in političnem konsenzu. 
Pri tem nam bom vodilo tudi upoštevanje načela 
enakomerne in pravične porazdelitve 
javnofinančnih bremen. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa državna sekretarka. 
 S tem prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin in kot prvi bo za 
Poslansko skupino Slovenske nacionalne 
stranke stališče predstavil gospod Jani Ivanuša. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep dober večer 

vsem skupaj, še posebej gospe podpredsednici 
in gospe državni sekretarki! 
 Pred sabo imamo Predlog zakona o 
spremembah Zakona o dohodnini.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke si želimo, da bi delavci 
prejemali višje neto plače, zato podpiramo 

omenjeni predlog zakona, ki bi davke za delavce 
znižal.  
 Delo je preveč obremenjeno z davki in 
prispevki za socialno varnost, zato pri ljudeh 
pada volja do dela. Čeprav gre le za kozmetične 
popravke, za malega človeka veliko pomeni 
vsaka davčna razbremenitev. Tudi Vlada pravi, 
da ekonomska struktura davkov in prispevkov v 
Sloveniji ni najugodnejša z vidika 
konkurenčnosti, saj odstopa od povprečja 
evropskih držav zaradi nadpovprečne 
obremenitve dela s prispevki za socialno 
varnost. Vlada pravi še, da Slovenija po 
obremenitvi dela v letu 2017 pri samski osebi, 
ne glede na višino dohodka v primerjavi z 
državami, ki so naše konkurentke, Poljska, 
Estonija, Španija, Slovaška, v davčnem primežu 
odstopa navzgor. Davčni primež v Sloveniji 
znaša 42,9 %, medtem ko v državah članicah 
OECD davčni primež znaša 35,9 %. In kaj Vlada 
naredi za našo konkurenčnost in nižjo 
obdavčitev dela? Nič. 
 Naj omenim še računsko napako 
Vlade. Iz mnenja Vlade Republike Slovenije, o 
Predlogu zakona o spremembah Zakona o 
dohodnini, številka 00702/131, leta 2018/7 z dne 
6. decembra 2018 je razvidno, da bi povišanje 
splošne olajšave na 3 tisoč 500 evrov, znižanje 
stopenj v vseh dohodninskih razredih za 2 %, 
zvišanje meje dohodninskih razredov za 2 tisoč 
evrov, skupaj pomenilo izpad prihodkov v 
državnem proračunu za približno 326 milijonov 
evrov. Nadalje je Vlada zapisala, da bi le 
znižanje vseh dohodninskih stopenj za 2 % in 
zvišanje mej dohodninskih razredov za 2 tisoč 
evrov pomenilo izpad prihodkov v višini 297 
milijonov evrov. Povišanje le splošne olajšave 
na 3 tisoč 500 evrov bi pomenilo izpad v višini 
36 milijonov evrov. Skupaj bi izpad prihodkov 
tako znašal 333 milijonov evrov, kar je več, kot 
je Vlada ocenila malo prej. V enem stavku 7 
milijonov evrov razlike. 
 Poslanska skupina Slovenske 
nacionalne stranke ocenam ne verjame. 
Zavedamo pa se, da bi znižanje davčnih bremen 
pomenilo veliko za vsakega delavca. Vlada bi 
morala po našem mnenju razbremeniti tistega, ki 
dela, ga z davčno razbremenitvijo še bolj 
motivirati, da bo še več delal in bo tudi država 
posledično imela več v obliki višje dohodnine, 
več plačanih prispevkov za socialno varnost, 
večjo produktivnost in tako dalje. Po drugi strani 
pa bi morali zaposliti vso razpoložljivo aktivno 
prebivalstvo, s čimer bi povečali prihodke v 
proračunu, več dohodnine, več prispevkov za 
socialno varnost, in znižati odstotke manj 
socialnih transferjev. Kljub temu, da delodajalci 
ne najejo dovolj delavcev, pa je bilo novembra 
2018 na Zavodu za zaposlovanje še vedno 
prijavljenih kar 76 tisoč 99 brezposelnih oseb. 
 V Slovenski nacionalni stranki bomo 
predlog zakona seveda podprli. Hvala lepa za 
vašo pozornost. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Karmen Furman, imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. Spoštovani predstavnici Vlade, 
spoštovani kolegice in kolegi! 
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke danes izpolnjujemo eno 
izmed svojih zavez. V zakonodajni postopek 
smo zato vložili Predlog zakona o spremembah 
Zakona o dohodnini, s katerim bi na račun nižje 
dohodnine vsi dohodninski zavezanci dobili 
nekoliko višje neto plače oziroma povedano 
drugače, s sprejemom predlaganega zakona bi 
vsem delavcem v žepu ostal večji delež njihove 
plače.  
 Danes bomo priča odločitvi, ali so višje 
neto plače za vse državljanke in državljane tudi 
po volitvah še v interesu političnih strank 
vladajoče koalicije.  
 S predlagano novelo zakona se 
zasledujejo tri temeljne rešitve, in sicer znižanje 
stopenj dohodnine za vse dohodninske razrede 
za 2 odstotni točki, zvišanje splošne 
dohodninske olajšave na 3 tisoč 500 evrov in 
zvišanje meje dohodninskih razredov za 2 tisoč 
evrov. Z uveljavitvijo sprememb predlagane 
zakonodaje bi z davčno razbremenitvijo 
dohodkov iz dela za vse delavce 
nediskriminatorno omogočili višje neto plače in 
povečali kupno moč vseh delojemalcev v državi. 
S tem bi posledično povečali potrošnjo, s čimer 
se krepi gospodarstvo, in preko davčnega 
sistema tudi proračun države. Glede na trenutne 
indice na svetovnih trg o ohlajanju gospodarstva 
in pojavljanju signalov medvedjega trenda na 
svetovnih borzah bo slednja v prihodnosti tudi 
izrednega pomena predvsem za slovensko 
gospodarstvo. A žal tudi tokrat s strani Vlade in 
finančnega ministrstva za predlagane 
spremembe ni posluha. Cilj novele sicer še 
nekako podpirate, a pravite, da denarja ni. Ste 
pa v tem času že uspeli podpisati dogovor za 
dvig plač javnih uslužbencev, pohiteli pa ste tudi 
s svojim predlogom za nove zaposlitve 
funkcionarjev, s čimer želite Vladi razširiti mrežo 
državnih sekretarjev, seveda slednje znova na 
račun zaposlenih v gospodarstvu.  
 Tukaj danes imate odgovor, kje in kaj 
narediti, da se izboljša tudi stanje na plačilni listi 
zaposlenih v gospodarstvu. V Slovenski 
demokratski stranki namreč želimo, da se 
gospodarska rast pozna v žepih in denarnicah 
vseh državljank in državljanov. Dejstvo je, da so 
plače slovenskih delavcev med najvišje 
obdavčenimi na svetu. Številke pač ne lažejo. V 
mandatu sedanje vlade smo v naši stranki v 
parlamentarni postopek vložili kar nekaj 
predlogov za spremembo zakonodaje, s katerimi 
bi izboljšali kakovost življenja in blaginjo naših 
državljanov. A žal so bili vsi ti predlogi do danes 

z vaše strani vedno znova zavrnjeni. Do sedaj 
za vladajočo koalicijo očitno šteje zgolj dejstvo, 
kdo zakon predlaga, in ne, kakšna je njegova 
vsebina.  
 Spoštovani kolegice in kolegi iz 
opozicije! Prav je, da dane obljube tudi 
izpolnimo. Danes imate ponovno priložnost, da 
svoje predvolilne obljube in koalicijske zaveze 
izpolnite ter znižate davčno obremenitev 
dohodkov iz dela naših državljanov. Prav visoka 
gospodarska rast, s katero se tako radi 
pohvalite, bi morala biti priložnost, da vsem 
delavkam in delavcem v Sloveniji zagotovimo 
višje plače, in to ne na račun dodatnega 
obremenjevanja gospodarstva, temveč na račun 
znižanja davčnih obremenitev. Navsezadnje se 
verjetno v času gospodarske rasti nobena vlada 
ne želi ravno hvaliti, kako visoke davke ima. 
Naredite ta korak naprej in prenehajte z 
iskanjem izgovorov. Dajte ljudem tisto, kar jim 
pripada in kar so si zaslužili. Naj njihovo delo 
znova postane vrednota.  
 In zato si v Slovenski demokratski 
stranki pri obravnavi predlaganih sprememb 
zakonodaje danes želimo vašo podporo za 
nadaljnjo obravnavo zakona. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa Andreja Zabret v imenu 
Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.  
 Izvolite. 
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Hvala za 

besedo, spoštovani predsednik. Predstavniki 
Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona temelji na znižanju 
davkov, na obremenitvi dela z davki, dohodnino. 
Neposredno pa ne pomeni razbremenitve 
gospodarstva, saj bi s tem zvišali le razpoložljiv 
dohodek posameznika. Največji učinek na 
povečanje zasebne potrošnje bi imel v najnižjih 
dohodkovnih razredih, kjer bi se ves dodatni 
dohodek porabil za potrošnjo, ker so tu dohodki 
res nizki, ne bi pa ti prihodki, ki bi prišli iz 
naslova DDV, pokrili znatnega izpada prihodkov 
v državnem proračunu, ki bi jih prinesla novela 
zakona. Slovenija je po obremenitvah z davki in 
prispevki pod povprečjem EU za leto 2016, in 
sicer Slovenija 36,9 BDP, povprečje EU 39,8 %. 
V letu 2017 je ta številka še malenkost nižja, 
36,7 %. S tem je Slovenija na 14. mestu med 
državami članicami EU. Pri obremenitvah z 
davki je na 21. mestu, pri obremenitvah s 
socialnimi prispevki pa ne precej visokem 
šestem mestu. Zato so v Poslanski skupini Liste 
Marjana Šarca strinjamo, da je potrebna davčna 
razbremenitev dela, vendar v kontekstu širšega 
družbenega dogovora in celovitega pristopa 
sprememb na davčnem področju, če želimo 
ohraniti vzdržanost in stabilnost javnih financ. 
Predlagatelj zakona pravi, da bi bil izpad 
prihodkov v državni proračun bistveno nižji, kot 
je bil izračun Vlade decembra 2017 oziroma da 
ga sploh ne bo. To ne drži. V proračun bi se 
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steklo okoli 326 milijonov evrov manj, ker 
predlog ne zagotavlja nadomestnih virov. 
Verjetno nam je vsem jasno, kaj to pomeni – 
grobo poseganje v zdravstveno in pokojninsko 
blagajno, v javno šolstvo in socialne transferje. 
Verjamem, da se noben poslanec ne bi strinjal, 
da se manjkajoča sredstva, ki bi jih povzročila 
uveljavitev takšnega predloga zakona, pobere iz 
teh blagajn in s tem svoje državljane in 
državljanke, še posebej tiste socialno bolj 
ogrožene, priškrtnili pri njihovih socialnih 
pravicah.  
 Zavedamo se, da je konkurenčnost 
gospodarstva ključnega pomena za državo, in 
da na to vplivajo tudi davčna bremena, zato smo 
se v Poslanski skupini LMŠ zavezali tudi v 
koalicijski pogodbi, da bomo v skladu z 
javnofinančnimi možnostmi znižali obremenitev 
plač z dohodnino ali z dvigom splošne 
dohodninske olajšave ali morebitnimi posegi v 
dohodninsko lestvico in razrede, pri čemer pa je 
treba poudariti, da bo predlog pripravljen na 
podlagi pripravljene strokovne analize celotnega 
dohodninskega sistema in z njim povezanih 
področij.   
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca predloga zakona zato ne bomo podprli, 
ker je zelo ozko usmerjen in močno obremenilen 
za državni proračun. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Matjaž Han, v imenu 
Poslanske skupine SD, izvolite.  
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Predsednik, hvala lepa. 

Spoštovana državna sekretarka, kolegice in 
kolegi!  
 Tukaj imam ta dva papirja, ki jih nosim 
zdaj že eno leto pa pol s seboj. To je v bistvu 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov, kar lahko preberem oziroma si 
lahko tudi magnetogram vzamete, na predloge, 
ki se v Državnem zboru na vsakih nekaj 
mesecev ponovijo. In moram reči, da sem včasih 
razočaran s SDS, nimate več nobene prave 
ideje. Ni. Piarovski vam sicer špila, ekonomsko 
vam nekatere zadeve več ne špilajo, pa bom 
povedal zakaj. Takšen isti predlog ste imeli na 
20. redni seji lansko leto, na 35. seji, na 37. seji, 
vmes je še Nova Slovenija potem dvakrat 
vlagala zakon o dohodnini, potem se je še 
gospod Čuš spomnil, tako da meni se zdi za 
tako pomembno tematiko, da je to neresno in 
neodgovorno. Zanimivo, ko sem gospoda Jožeta 
Tanka kot prvega predlagatelja poslušal, ko je 
rekel, eno milijardo evrov smo lansko leto 
pridelali več denarja v proračun. Drži, ampak, 
dragi moji, draga moja opozicija, vi bi to eno 
milijardo v tej seji od torka do danes zapravili. 
Eno milijardo bi vi, ne eno milijardo, ampak 700 
milijonov bi vi, mi smo celo leto milijardo 
predelali, vi bi pa 700 milijonov v tem tednu 
zapravili z zakoni, kot so zakon o gospodinjskem 
dodatku, zakon o starševskem varstvu in 

družinskih prejemkih, zakon o vrtcih, za zakon o 
vinu bi tudi nekaj zapravili, zakon o gasilstvu, 
zdaj pa še zakon o dohodnini. To, kar smo v 
bistvu eno leto ustvarjali, bi vi v enem tednu 
zapravili, hipotetično za ljudi. Če bi mi šli ta 
moment iz oblasti, sprejeli vse vaše predloge – 
pa kam bi prišli Mi bi to državo zapravili takole, 
mi bi socialno državo zapravili čez eno noč. Je 
pa res, piarovsko, to vam dam pa kapo dol, so 
pa gasilstvo, starševski dodatek, dohodnina, 
vino in tako naprej, vse segmente družbe ste v 
enem tednu na nek način polovili, se fajn sliši, 
ampak matematika se vam enostavno ne izide. 
In zato bomo z lahkoto in z veliko odgovornostjo 
v prvem branju vse vaše zakone zavrnili, tudi 
vaš zakon o dohodnini.  
 Vaše izhodišče je tudi, da je država 
pohlepna in z nerazumno visokimi prispevki 
delavnim ljudem niža dohodke in jih odvrača od 
ekonomske aktivnosti. To je pogled desnice. 
Naša naloga pa je, da danes povemo, da se s to 
vašo filozofijo enostavno motite, in da vam 
povem, da plače v tej naši državi niso nizke 
samo zaradi davkov, ampak so nižje, kot so 
drugje, tudi zaradi solidarnosti. Hvala bogu, v tej 
državi imamo takšno solidarnost, ker drugače ne 
vem, na kakšen način bi nekateri delavci, 
nekateri podjetniki, nekateri kmetje, nekateri 
ljudje, ki so brezposelni, lahko v tej državi 
preživeli. In če je katera prednost v tej naši 
državi v zadnjih 25 letih, je to, da nismo država, 
ki je razslojena, ker v bistvu ljudje, ki imajo, in 
ljudje, ki imajo manj, lahko brez problema po tej 
državi hodijo in se med sabo ne sovražimo in 
nimamo nekih velikih pritiskov, kot jih imajo 
nekatere druge države.  
 Zakon o dohodnini, zdaj lahko vi 
računate oziroma Ivanuša je računal, mislim, da 
točno ne ve zakaj, ampak ni pomembno, 300 
milijonov evrov najmanj na leto bi ta vaša 
dohodninska zgodba stala, s tem da bi mogoče 
imeli potem ljudje med cirka 20 in 25 evrov večjo 
neto plačo. Ampak potem se tudi ta potrošnja, o 
kateri potem govorijo – škoda, ker ni gospoda 
Horvata, ki se na vse spozna –, potrošnja ne bi 
ulovila vse te zgodbe, ki bi jih mi v bistvu danes 
zapravili.  
 Niti več ne bom razpravljal, ker se mi 
zdijo nekateri predlogi mogoče malo neresni. 
Kot dolgoletni poslanec pa razumem filozofijo 
politike, ki je v opoziciji. Treba je pač povedati, 
kako Vlada nič ne zna, kako stranke, ki 
zagovarjajo nek drug pogled, nič ne vejo. Vi 
morate to vlagati. Ampak, kot sem rekel na 
začetku, milijardo evrov, ki smo jo pridelali v 
enem letu, bi jo vi v 3 dneh s temi zakoni pojedli 
in ne bi od tega v bistvu nič imeli.  
 Zato jaz in naša stranka takega zakona 
ne more podpreti. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Mateja Udovč v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra. 
 Izvolite, gospa poslanka. 
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MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani! 

 Poslanska skupina SDS je 8. 11. 2018 
v zakonodajni postopek vložila Predlog zakona o 
dohodnini. Z njim predlaga znižanje stopnje po 
dohodninskih razredih in zvišanje splošne 
olajšave. Podoben predlog je SDS vložila že 
lani, vendar ga je Državni zbor na redni 
januarski seji letos ocenil kot neprimernega za 
nadaljnjo obravnavo.  V Poslanski skupini 
Stranke modernega centra predloga zakona ne 
bomo podprli zaradi načina dela predlagatelja. 
Zakon bi moral biti obravnavan v kontekstu 
paketa celovite davčne reforme, ne pa da je 
ponovno vložen tik pred iztekom proračunskega 
leta, v mesecu novembru z rokom veljave 1. 1. 
2019. Nobena resna davčna reforma oziroma 
popravki davčne zakonodaje s tako velikimi 
finančnimi posledicami se ne morejo sprejeti in 
uveljaviti v tako kratkem času. Poleg tega pa je 
Državni zbor na oktobrski izredni in novembrski 
redni seji zavrnil že dve noveli zakonov iz tako 
imenovanega SDS-ovega davčnega paketa. Že 
samo dejstvo, da so bili omenjeni predlogi 
zakonov vloženi in obravnavani v različnih 
terminih, kaže na to, da predlagatelj s tem 
zasleduje predvsem medijski učinek. S tem 
pristopom lahko Vladi večkrat očita, da ne 
zasleduje načela pravičnosti in razumne oziroma 
zmerne obdavčitve posameznih subjektov. S 
tem pa širi zmotno prepričanje, da je Slovenija 
ena izmed davčno najbolj neprijaznih držav, 
čeprav primerjalni podatki kažejo povsem drugo 
sliko. Omenjene primerjave kažejo le na to, da 
Slovenija odstopa od povprečja evropskih držav 
zaradi obremenitve dela ter obremenitve 
kapitala in premoženja. S takšnim načinom 
obravnave predlagatelj tudi lažje prikrije 
nesorazmerne posledice za javne finance. 
Finančne posledice predlagane davčne reforme 
namreč znašajo skoraj eno milijardo evrov 
oziroma toliko manj javnofinančnih prihodkov. 
SDS jih sicer zanika oziroma ocenjuje zelo 
pavšalno.  
 V Stranki modernega centra 
opozarjamo, da si Slovenija vsekakor ne more 
še enkrat privoščiti napake davčne reforme iz 
mandata 2004–2008, ko je bil v imenu 
razbremenitve gospodarstva odpravljen davek 
na izplačane plače. Ta ukrep se je odrazil zgolj v 
proračunskem primanjkljaju in izpadu 500 
milijonov evrov javnofinančnih prihodkov, ne pa 
v povečanju konkurenčnosti gospodarstva. Ob 
tem bi radi opozorili tudi na nedoslednost SDS, 
ki se v javnosti vseskozi izpostavlja kot 
zagovornik javnofinančne vzdržnosti. Če bi 
Državni zbor sprejel celoten davčni paket SDS, 
bi se državni proračun znašel v primanjkljaju 
daleč od zahtevanega 1 % presežka, ki ga 
slednja zahteva ob obravnavi sprememb odloka 
za pripravo proračuna sektorja države za 
obdobje 2018 do 2020. V tem obdobju načrtuje 
presežek v višini 0,3 % BDP. Zgolj sprejetje 
SDS-ove novele Zakona o dohodnini bi zaradi 
znižanja javnofinančnih prihodkov v celoti 
izničile ukrepe, ki so bili nedavno sprejeti z 

novelo ZIPRS 2018–2019 in sklenjenega 
dogovora o plačah in drugih stroških dela v 
javnem sektorju. Predlagana novela bi zaradi 
izpada javnofinančnih prihodkov v višini 326 
milijonov evrov narekovala nadaljevanje 
varčevalne politike, poslabšala javnofinančni 
položaj občinam oziroma izničenje dogovora o 
povprečninah. Posegla bi tudi v socialni dialog in 
javnim uslužbencem v javnem sektorju odrekla 
pravico, da imajo od višje blaginje več tudi tisti, 
ki skrbijo za naše zdravje in izobrazbo. 
Preprečila bi izboljšanje položaja zaposlenih v 
javnem sektorju. Poslabšala bi položaj starejših 
oziroma onemogočala povišanje regresa za 
upokojence. Posegla bi v socialne transferje 
ranljivih družbenih skupin. Še in še bi lahko 
naštevali, zato je za nas nesprejemljiva.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra se zavedamo, da Slovenija 
odstopa od povprečja evropskih držav zaradi 
obremenitev dela, obremenitev kapitala in 
premoženja. Zato nas čaka celovita davčna 
reforma. Vendar pa se moramo pred začetkom 
sprejemanja ukrepov jasno dogovoriti, kaj želimo 
z njo doseči, kaj smo sposobni izvesti in kaj 
pripravljeni sprejeti. Skleniti moramo tudi 
dogovor s socialnimi partnerji.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra zagovarjamo in podpiramo 
pristop ministra za finance, ki je že večkrat javno 
napovedal celovito davčno prestrukturiranje, ki 
bo zagotavljalo stabilno financiranje 
javnofinančnih politik. Znotraj prenovljenega 
davčnega sklopa pa tudi dobro zasnovan 
dohodninski sistem. V SDS kot stranki, ki je 
vodila že dve slovenski vladi, bi se morali že 
zaradi slednjega zavedati, da je davčno 
prestrukturiranje preveč zahtevno, da bi se ga 
lahko lotili na takšen predlagan način. Ni se nam 
treba ponovno učiti na napakah, preveč stanejo. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Luka Mesec v imenu 
Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav. 
 Mislim, da bi morala biti izhodišče 
vsake politike intelektualna poštenost. Ta zakon, 
ki je pred nami, ni intelektualno pošten, in to iz 
več razlogov. Prvi je javnofinančni. Zdajle sem 
bil za računalnikom, odprem Facebook, vidim, 
da stranka SDS na Facebooku oglašuje, da če 
bi bili oni na oblasti, bi vsak upokojenec prejel 
500 evrov božičnice. V ponedeljek je ta ista 
stranka zagovarjala, da bi moral proračun imeti 
ne vem kakšen presežek. Danes so vložili 
zakon, s katerim bi pač takole iz proračuna 
izginilo 300 milijonov evrov. Zadnjič so nedavno 
na podoben način vložili zakon za znižanje DDV, 
s katerim bi izginilo 600 milijonov evrov. Tako da 
številke se tukaj ne izidejo, razumem pa namen 
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te politike. Pač, vložite znižanje DDV zato, da 
boste podjetnikom rekli, evo, če bi bili pa mi na 
oblasti, bi pa vi imeli nižji DDV. Vložite znižanje 
dohodnine, da boste ljudem, pač, rekli, evo, če 
bi bili mi na oblasti, bi pa vi imeli višje neto 
plače. Vložite oziroma predlagate 500 evrov 
božičnice zato, da boste upokojencem rekli, evo, 
če bi bili mi na oblasti, bi pa dobili božičnico. 
Ampak jaz bi rad v bistvu imel to priložnost, da bi 
mi lahko tukaj naredili pavzo v resničnosti, 
hipotetično sprejeli vse, kar ste to jesen 
predlagali, in pogledali film čez 3 mesece. Ne 
vem, če bi bilo kaj drugače, kot je v Franciji s 
temi rumenimi jopiči, čeprav slišim neke vaše, 
da tudi z njimi simpatizirajo, čeprav so oni tam v 
bistvu nasprotovali rezom Macrona v davke, ker 
so seveda koristili predvsem premožnim. Na 
koncu je pa Macron moral račun izstaviti v obliki 
višjih trošarin revnim, ki se morajo prevažati 
vsak dan s periferije v mesta.  
 Drugi problem z intelektualno 
poštenostjo te politike je, da zavajajoče pravi, da 
je Slovenija med najbolj obdavčenimi državami v 
Evropi. Če boste pogledali, kakšne imajo davke 
primerljive države, po katerih se radi 
zgledujemo, boste videli, da so v Avstriji najvišje 
plače obdavčene po 55-odstotni stopnji, pri nas 
50, na Danskem po 56-odstotni stopnji, na 
Nizozemskem po 52. Seveda lahko na drugi 
strani potem pokažejo Bolgarijo, kjer so vse 
plače obdavčene po 10 odstotkov, ampak spet 
vas sprašujem, v katero smer bi radi šli. V Levici 
smo prepričani, da če se hočemo približevati 
razvitim socialnim državam, je pač treba temu 
primerno tudi odmeriti davke in dovolj obsežno 
proračunsko blagajno, da lahko pokriva vse 
storitve neke moderne in razvite države.  
 Tretji problem z intelektualno 
poštenostjo je ta, da je to že drugi zakon, ki ga 
berem, da ste vi napisali, da lahko znižamo nek 
davek, pa ne bo imel negativnih učinkov na 
proračun. Zadnjič ste to naredili pri DDV. 
Znižamo DDV, ne bo negativnih učinkov za 
proračun. Pride finančno ministrstvo, pove, ne, 
ne, učinki na proračun bodo minus 600 
milijonov. Tokrat pravite, znižajmo dohodnino, 
ne bo negativnih učinkov na proračun. Finančno 
ministrstvo naredi izračun, pove, ne, ne, učinki 
bodo minus 324 milijonov. To pomeni dvoje, a, 
da veste in zavajate, in to za več kot milijardo 
evrov, ali b, da zares verjamete v to svojo 
zgodbo, znižamo davke, to se bo prelilo v večjo 
potrošnjo, to se bo prelilo v večjo gospodarsko 
rast in na koncu bo država prejela več v 
proračun. Saj države to počnejo, tudi mi smo 
počeli, vaša vlada je to počela pred krizo. Ste 
znižali 2006 vrsto davkov. A smo prejeli v 
proračun nazaj? Leta 2007 je bila gospodarska 
rast, če se ne motim, 8-odstotna, proračun pa 
izravnan. Po fiskalnem pravilu, ki ga zdaj 
zagovarjate, bi takrat morali imeti milijardo in pol 
presežka. Ker tega presežka ni bilo, ker ste 
naredili točno to, kar hočete, da zdaj naredimo v 
konjunkturi, smo se še deset let kotalili v krizi, 
rezali in poskušali reševat to državo. Zakaj 

hočete, da še enkrat gledamo ta film, saj smo ga 
ravnokar? 
 In zadnje, kar tudi ni nepomembno, kar 
se tiče intelektualne poštenosti, je argument z 
višjimi plačami. Mi smo se malo poigrali s tem, 
kakšne učinke bi vaš predlog imel dejansko na 
mesečne dohodke, in kaže takole: na minimalni 
plači bi se učinek treh ukrepov na dohodnini, ki 
jih predlagate, poznal za dobrih 20 evrov neto 
mesečno. Nekomu, ki prejema petkratnik 
minimalne plače, recimo poslancu, bi se mu pa 
dohodek povečal za 220 evrov mesečno. Se 
pravi, minimalna plača 20, petkratnik minimalne 
plače 220 oziroma enajstkrat več. Da ne 
govorimo, kakšen bi bil pribitek nekega člana 
uprave. Za koga torej to delate? To res delate za 
tiste, ki jim boste zdaj prodajali, da jim boste 
povišali plače z razbremenitvijo davkov, ali to 
delate za njihove šefe? Mislim, da za slednje in 
na škodo vseh, ker proračunski izpad bomo pa 
občutili vsi. 
V Levici bomo glasovali proti. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Aleksander Reberšek za 
Poslansko skupino Nova Slovenija – krščanski 
demokrati. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsednik, državna sekretarka, 
spoštovani poslanke in poslanci! 
 Novela Zakona o dohodnini, ki je danes 
pred nami, prinaša tri ključne rešitve: znižanje 
stopenj v vseh dohodninskih razredih za 2 %, 
zvišanje mej dohodninskih razredov za 2 tisoč 
evrov in pa povišanje splošne dohodninske 
olajšave na 3 tisoč 500 evrov. Delavec s 
povprečno plačo bi vseh teh ukrepih na mesec 
prejel okoli 45 evrov več, kar bi na letni ravni 
zanj pomenilo okoli 540 evrov več dohodka.  
 Na področju davčne obremenitve dela 
je Slovenija med državami z nadpovprečno 
visokim odstotkom dajatev, medtem ko v 
povprečju OECD znaša 36 %, je breme dajatev 
na delo v Sloveniji 42,7 %. Raziskava Agencije 
SPIRIT iz leta 2016 kaže, da tuji investitorji med 
največjimi ovirami za investiranje v Sloveniji 
vidijo prav obremenitev dela z davki in prispevki 
ter stroške dela. Anketa o poslovanju, izvedena 
med nemškimi podjetji v Sloveniji v letu 2015, pa 
kaže, da anketiranci med največjimi težavami za 
konkurenčnost in privlačnosti za naložbe vidijo 
davčne stopnje na dohodke iz dela ter od vlade 
kot najbolj nujen ukrep pričakujejo njihovo 
znižanje. 
 Zakon torej prinaša davčno 
razbremenitev dela, ki jo skoraj vse 
parlamentarne stranke obljubljamo že od časov 
pred in po volitvah. Razlika je le v tem, da smo 
nekateri predlog zakona tudi pripravili in vložili, 
koalicijske stranke pa so ostale le pri besedah. 
Ocena celotnega proračunskega izpada, ki bi ga 
prinesel ta zakon, je okoli 320 milijonov evrov. 
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 Koalicija pri iskanju izgovorov za 
zavrnitev predloga zatrjuje, da v proračunu za 
izpad prihodkov iz dohodnine ne moremo 
zagotoviti sredstev. Nihče pa se ne sprašuje, 
kako zagotoviti sredstva, ko vlada povečuje 
izdatke za nekaj 100 milijonov evrov, ko stotine 
milijonov vlagamo v projekte, kot je na primer 
TEŠ 6. Nihče se o tem ni spraševal v letih od 
2016 do 2019, ko je prejšnja vlada predvidela 
povečanje proračunskih odhodkov za skoraj 700 
milijonov evrov. O tem se sprašujemo samo 
takrat, ko je na mizi davčna razbremenitev. 
 Po tem predlogu zakona bi se pri 
povprečni mesečni plači država na zaposlenega 
odpovedala 45 evrom davka. To je po mnenju 
Vlade velik problem in fiskalno popolnoma 
nevzdržno, ni pa Vlada videla problema v tem, 
da se pri povečanju minimalne plače za 60 
evrov obremenitev delodajalca poveča za več 
kot 110 evrov. 
 V Novi Sloveniji se zavzemamo za 
povečanje vseh plač. Prišel je čas, da se plače 
vseh zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju 
končno enkrat povečajo na račun države z 
davčno razbremenitvijo. 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. Le politika, ki ne zaupa svojim 
državljanom, namreč od njih zahteva plačevanje 
previsokih davkov, da bi namesto njih s temi 
sredstvi upravljala.  
 Ker predlog zakona zmanjšuje davčno 
breme in prinaša višje plače za vse, ga bomo 
seveda podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod poslanec.  
 Besedo ima gospod Franc Kramar, 
Poslanska skupina Stranka Alenke Bratušek.  
 Izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Spoštovani 

predsednik, spoštovani kolegice in kolegi!  
 Pred nami je predlog SDS, ki želi 
poseči v Zakon o dohodnini. Rešitve, ki jih 
zagovarja predlagatelj, naj bi znižale davčni 
primež v Sloveniji. Posledično naj bi se dvignile 
neto plače, konkurenčnost gospodarstva 
povečala, brezposelnost in obseg sive 
ekonomije pa zmanjšala. Ideja je seveda 
všečna. Zmanjšanju davkov smo verjetno vsi 
naklonjeni, sploh če je premišljeno. In kdo bi se 
pritoževal nad tem, da bi se mu zvišala neto 
plača. Ampak ne moremo pa kar zanemariti 
posledic, ki bi jih to prineslo. Kaj pa javne 
finance? Vlada je v svoji oceni navedla, da naj bi 
izpad prihodkov v državnem proračunu v 
primeru predlaganih sprememb znašal približno 
326 milijonov evrov. Kje bi jih vzeli? Predlagana 
rešitev neposredno ne pomeni razbremenitve 
gospodarstva, saj bi se z njo zvišal le 
razpoložljivi dohodek posameznika. Četudi bi se 

potrošnja prebivalstva res zvišala, je najbrž 
utopično pričakovati, da bi se zvišala tako zelo, 
da bi nadomestila izpad prihodkov.  
 Drugo, morda še bolj pomembno 
vprašanje, ki se zastavlja ob tem pa je, kaj bi se 
zgodilo s potrošnjo države. Neprestano se 
poudarja pomembnost razvoja investicij, tako na 
gospodarski kot na državni ravni. Zelo težko bi 
me kdo prepričal, da omenjeni primanjkljaj ne bi 
prizadel razvojnih zmožnosti Slovenije. Vladi se 
nenehno očita, kaj vse ni kot bi moralo biti, na 
primer, na infrastrukturnih področjih. Se vam zdi, 
da bi takšni ukrepi pripomogli k različnim 
sanacijam, izboljšavam, gradnjam, prenovam, 
skratka napredku? Poslovno okolje je seveda 
treba krepiti, s tem se povsem strinjamo. Ampak 
treba je mojstrsko vijugati med količki 
konkurenčnosti na eni strani in javnofinančno 
konsolidacijo na drugi, predvsem pa paziti, da te 
na kakšnim ostrejšim zavoju ne vrže iz 
ravnotežja in ne pristaneš v breznu 
neuravnoteženih javnih financ. Vsi vemo, kaj bi 
to pomenilo, in lahko se zgodi prej, kot si to 
lahko predstavljamo. Zato je prav, da pri vsakem 
ukrepi stremimo k stabilnosti javnih financ in 
imamo obenem ves čas pred očmi fiskalno 
pravilo. Vsi se moremo zavedati, da mora Vlada 
Republike Slovenije pri sprejemanju takšnih 
kakršnihkoli ukrepov misliti na kopico 
dejavnikov. Ukrepov ne more kar uvesti in 
izvesti, temveč jih mora postaviti v širši okvir in 
vedno razmišljati o protiuteži in protiukrepu. Ta 
sta namreč nujna, da se doseže nevtralni učinek 
in se ne ogrozi javnofinančna konsolidacija. 
Temeljni cilj, ki mu je pač treba podrediti 
marsikaj, čeprav bi bilo morda lažje in lepše 
drugače. In ti protiukrepi ne morejo temeljiti zgolj 
na predvidevanjih kot velja za predlagatelja, ko 
ocenjuje, da državni proračun sploh ne bi utrpel 
izpada prihodkov, ker se bodo zvišanja neto plač 
delavcev prelila v potrošnjo, zaradi večjih 
prihodkov iz naslova DDV pa se izničil učinek 
znižanja dohodninskih stopenj, zvišanja splošne 
dohodninske olajšave in dviga meje 
dohodninskih razlogov. Kar malce predobro 
zveni. Verjetno bi Vlada tak scenarij brez večjih 
pomislekov podpisala, a se žal ne more zanašati 
na takšna sklepanja in neargumentirana 
predvidevanja, temveč mora izhajati iz podatkov, 
ki temeljijo na analizah in preverjenih dejstvih. 
Pri vsem skupaj pa mora seveda poskrbeti še za 
to, da na račun ukrepov ne bi trpela socialna 
varnost državljanov. Zagotovo namreč bi, vsi 
dobro vemo, vključno s predlagateljem, da bi 
takšen ukrep preprosto moral omejiti določene 
pravice. Nekatere izmed njih smo poslanci 
Državnega zbora ravnokar podelili, sedaj pa naj 
jih takoj režemo. Ni torej vse tako preprosto kot 
se zdi na prvi pogled. K eventualnim 
spremembam Zakona o dohodnini bo treba zato 
pristopiti bolj premišljeno in pa počasi.  
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek predloga sklepa, da je zakon primeren 
za nadaljnjo obravnavo, zato ne bomo podprli. 
Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Kot zadnji v imenu poslanskih skupin 
gospod Robert Polnar, Poslanska skupina 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

predsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Javne finance zajemajo celotno 
strukturo inštrumentov in odnosov, ki urejajo 
javno financiranje iz proračunskih sredstev. 
Najpomembnejši davčni prihodki državnega 
proračuna so davek na dodano vrednost, 
trošarine in dohodnina. Dohodnina je po svojem 
obsegu tretji najpomembnejši davčni vir 
državnega proračuna. Davki so neposredno 
povezani z inštitutom oblasti in prisile. Država se 
pojavlja kot glavni nosilec in oblikovalec davčne 
politike s svojo davčno suverenostjo. Davčna 
suverenost pomeni pooblastilo in pravico 
davčnih oblasti, da določajo in pobirajo davke od 
davčnih zavezancev. Uravnavanje davčne 
politike in davčnega sistema v sodobnih državah 
je omejeno z osnovnim konfliktom pri interesih 
državljanov, ki si na eni strani želijo zmanjšanja 
davčnih bremen, hkrati pa zahtevajo ohranjanje 
doseženega obsega javnih storitev in socialne 
blaginje. Z gospodarskim in tehnološkim 
razvojem celo stopnjujejo te zahteve. Stalna 
dilema ter izziv pri oblikovanju ekonomske 
politike sodobne države je pravičnost in 
utemeljenost poseganja države v 
prerazporejanje družbenega proizvoda in v 
delovanje tržnega mehanizma.  
 Nedavno smo v Državnem zboru 
obravnavali podoben predlog sprememb 
dohodninske zakonodaje, kakor je današnji, ki bi 
davčne prihodke znižal za okrog 500 milijonov 
evrov. Tokratni predlog bi davčne prihodke 
znižal za okrog 330 milijonov evrov. Oba 
predloga pa imata skupno značilnost. 
Popolnoma nedefinirane in vrednostno 
neopredeljene substitucijske učinke. Tudi tokrat 
gredo rešitve v smeri zvišanja splošne olajšave 
in znižanja davčnih stopenj. Dodatno pa se 
predlaga zvišanje meja vseh dohodninskih 
razredov. 
 Gospe in gospodje, pričakovanje, da bo 
z znižanjem dohodnine povečana kupna moč 
prebivalstva in tako spodbujena potrošnja, s 
katero se bodo davčni prihodki nadomestili z 
večjimi prihodki od davka na dodano vrednost, 
je iluzorno in brez stvarne podlage. Tudi v 
primeru, današnjega predloga zakona je treba 
znova poudariti bistveno. Dohodnina je temeljni 
davčni vir financiranja lokalne samouprave. Po 
obsegu je tako velik in pomemben, da ga je 
nemogoče nadomestiti s katerimkoli drugim 
davčnim virom. Tisti, ki pravijo, da je kaj takega 
mogoče storiti z uvedbo davka na nepremičnine, 
s tem samo dokazujejo vseobsežno razkošje 
svoje nekompetentnosti. Povejmo torej 
neposredno. Zniževanje dohodnine pomeni z 

demagoškega stališča privlačno politično idejo, s 
stališča praktične politike pa je to neposreden 
napad na finančno avtonomijo lokalne 
samouprave, predvsem na načelo usklajenosti 
med finančnimi viri in pristojnostmi. Vemo, da se 
tega načela v Sloveniji ne spoštuje. Da smo šele 
pred kratkim stopili na pot, ki obeta, da vsaj 
srednjeročno lokalna samouprava ne bo več 
finančno »podkapacitirana«. In čisto nobenega 
razloga ni, da postavljene temelje že začnemo 
podirati. Težnja sodobnih davčnih sistemov je, 
ob kritju osnovnih funkcij države, zagotoviti 
spodbudo pospešenemu ekonomskemu razvoju 
in osnovno raven socialnih pravic državljanov. 
Tisto, kar pa je nujno, je racionalnost javnih 
izdatkov. Kajti tako lahko država obvladuje 
pritisk na dodatno davčno obremenitev, ki bi 
posredno lahko vplivala na slabšanje 
konkurenčne sposobnosti gospodarskih 
subjektov in na stabilnost razvoja.  
 Na podlagi vsega povedanega v 
Poslanski skupini Desus ne bomo glasovali za 
to, da je zakon o spremembi Zakona o 
dohodnini primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo dobi gospod Jože Tanko kot 
predlagatelj.  
 Izvolite.  
  
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo.  

 Menim, da tej vladi ni prav veliko za 
zaupati. Še pri tako preprosti zadevi, kot jo imate 
na prvi strani, mnenja, je prišlo do, kot je že 
nekdo izmed predstavljavcev stališč poslanskih 
skupin tukaj opozoril, do računske napake. Mi se 
srečujemo s predlogi Vlade, ki prinese izračune 
na dve decimalki, tukaj pa manjka v grobem na 
številki, kar se mi zdi, da če je šlo to čez toliko 
rok in čez tako pomemben resor, kot so finance 
in na koncu Vlada, da je to škandalozno, da se 
naredi napaka.  
 Drugo kar je, Vladi in vsem vam 
ostalim, ta zakon nima popolnoma nobene 
zveze z razbremenitvijo gospodarstva. Mi tega 
nismo predlagali. Ne vem sicer, zakaj je to Vlada 
zapisala v mnenje. Najbrž zato, da ste se 
nekatere poslanske skupine na to oprle. Mi tega 
nismo predlagali in naš predlog ni razbremenitev 
gospodarstva s tem predlogom, ampak 
razbremenitev davčnega, dohodninskega 
zavezanca, to se pravi, milijon in pol ljudi v tej 
državi, ki jim država izračuna dohodnino. Samo 
to je bil namen. In mešati razbremenitev 
gospodarstva s tem ukrepom, pomeni popolno 
neznanje. Popolno neznanje. Dohodnina še 
nikoli, moja dohodnina še nikoli ni bila tista, ki bi 
vplivala na razbremenitev gospodarstva. Lahko 
je večja ali manjša, vpliva pa samo na moj 
osebni ali pa dohodkovni položaj ali pa položaj 
moje družine. To je vse tisto, kar ste brali iz 
mnenja Vlade v stališčih poslanskih skupin, 
bedarije.  
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 Tukaj je gospod Polnar povedal, da ne 
bo tako, da bi imele družine ali pa posamezniki 
večji ostanek dohodka po tem našem predlogu, 
kot bi ga imeli po vladnem, to pomeni, da bi imeli 
nekaj več denarja vsak mesec in na koncu leta 
približno v povprečju 300, 350 evrov več. Če to 
ne pomeni popolnoma nič za porabo, zakaj pa 
potem ne dvignete dohodnine še tako, da bi za 
300 evrov plačali mi več državi. Boste s tem 
vplivali na vašo kupno moč ali ne? Najbrž tak 
pozitiven ukrep za tistega, ki se mu zgodi, in to 
je milijon in pol ljudi v tej državi, pomeni, da bo 
lahko več trošil več nabavljal ali pa varčeval, 
čisto vseeno, kam bo ta denar namenil. Sicer se 
lahko vi, ki imate tako radi javne finance in vsi v 
koaliciji, se dodatno še solidarnostno odpoveste 
po 300 ali 500 evrov za to, da bo ostal denar v 
proračunu Republike Slovenije. To naredite, če 
ste tako prepričani, da to ne bo imelo nobenega 
učinka. Naredite nasprotni primer pa boste 
videli, ali bo to vplivalo na kakšno vašo kupno 
moč ali ne.  
 Vse to, kar govorite o tem, je 
nepremišljeno in je po mojem tudi neracionalno, 
ne zdrži ene zdrave presoje, intelektualne 
presoje, kot je prej omenil Luka Mesec.  
 Kar zadeva te zgodbe glede SMC in 
napake v davčni reformi 2004–2008. Ni bilo 
nobene napake. V podobni situaciji, kot je zdaj, 
ko je bila velika gospodarska rast, ko so se 
zaradi razmer prihodki v proračun enormno 
povečevali, je tista vlada naredila pošten ukrep 
in tako kot sem v svoji predstavitvi povedal, se je 
potrudila in razdelila ugodnosti dobre 
gospodarske rasti med gospodarstvo, med 
dohodninske zavezance in med državo. Tako je 
pomenilo pač, da se je tisti kolač, ki je nastal 
zaradi dinamike, zaradi razvoja in tako naprej, 
razdelil na 3, približno 3 enakovredne dele. 
Pošteno. Situacija, v kateri smo zdaj, je približno 
podobna. Čeprav je napovedana gospodarska 
rast za prihodnje leto nekoliko manjša, bo prišlo 
spet do dodatno nove milijarde, zato ker je 
osnova višja, ker se gradi na procentno 
procentnem računu. To se bo zgodilo ponovno, 
samo po sebi, po inerciji. In mislimo, da je 
pošteno, da je pošteno, da se ta kolač tudi tako 
razdeli.  
 Ukinitev davka na izplačane plače, 
spoštovani kolegi, ni bila nobena napaka. Bili 
smo pravzaprav edina država v Evropi, ki je 
imela davek na izplačane plače. To je bila 
sistemska anomalija, imela je enako težko kot 
tista nalepka, ki ste jo morali kupovati pri 
registraciji avtomobila in jo nalepiti gor, noben 
ne ve zakaj. Nič se ni zgodilo in nobene, bom 
rekel, škode s tem ni bilo narejeno. Je bil pa 
velik problem, ker je za tisto vlado, ki je to 
naredila, prišla nesposobna vlada, vlada Boruta 
Pahorja, ki je dvignila, ki je čakala na francosko-
nemški vlak in ni sprejemala popolnoma nobenih 
ukrepov. Han to ve, gospod Židan to ve, ki je 
zdaj predsednik Državnega zbora, ni se 
ukrepalo popolnoma nič, kljub pozivom 
gospodarstva, kljub takim in drugačnim 

zadevam. Nič se ni naredilo na tem področju, 
nič, samo za milijardo ste dvignili odhodke pa 
zadolžitev dvignili. Pa poglejte tabelice, boste 
videli. To je bila napaka. Nič se ni naredilo. In 
kritizirati vlado, ki je sprejela ustrezne ukrepe za 
situacijo, v kateri je bila, in biti tiho vladi, ki ni 
sprejemala nobenih ukrepov v neki novi situaciji, 
medtem ko so vse druge vlade to sprejemale, je 
pač najmanj, kar je, intelektualno nepošteno, 
intelektualno nepošteno.  
 Zdaj pravite, dav tej državi sloni vse na 
solidarnosti, gospod Han, da sloni vse na 
solidarnosti. Na kateri solidarnosti to sloni? / 
oglašanje iz dvorane/ Ne na solidarnosti, ne na 
solidarnosti, gospod Han. Poglejte, kdo dobiva iz 
njega. Tisti, ki ni plačal nič. To ni solidarno. Tudi 
razčiščenje korupcije v zdravstvu ali bančništvu. 
To je solidarnost, to je solidarnost, ki si jo vi 
predstavljate? / oglašanje iz dvorane/ Ja to, vi 
ste solidarni s tistimi, ki so to naredili, te luknje v 
tem državnem proračunu in v državnem 
premoženju, ker se ne premaknejo zadeve 
popolnoma nič. Zdaj ste peto leto oblast, že prej 
ste bili oblast od leta 2012 naprej in se ne 
dogaja nič, nič se ne dogaja. Stvari stojijo, 
kriminal pokrit, zadeve zastarajo, gre pa za 
milijardne zneske dokapitalizacij in tako naprej. 
Solidarno?? Gospod Han, iz zdravstvene 
blagajne odteče zaradi preplačil materiala v 
zdravstvu in drugih zadev približno 300 do 400 
milijonov evrov letno, letno, letno. Kaj ste storili? 
Ministrico ste ščitili do nezavesti v tem 
Državnem zboru v prejšnjem mandatu, do 
nezavesti. Pravite, kje je denar. Tam je denar. 
Dali ste naknadno v zdravstveni sistem za 
sanacijo, pravite izgub, 130, 140 milijonov. 
Učinek? Novih 100 in toliko milijonov po nekaj 
mesecih dodatnih izgub. Nič se ni rešilo, zato 
ker mehanizem izčrpavanja funkcionira naprej. 
Nič se ni storilo. Pravite, od kje denar, da ni 
uravnotežen. 3 milijarde evrov imamo na 
razpolago. Še 2 milijarde 800 približno je v 
evropskem proračunu denarja za Slovenijo 
rezerviranega za črpanje za projekte. Dve 
tretjine tega časa smo porabili in izčrpali 15 %. 
Ima zvezo, zato ker ta denar bi lahko porabili za 
investicije in ne bi bilo treba zalagati z državnim 
denarjem investicijskih projektov v občinah, za 
državne ceste in tako naprej, za kanalizacije in 
za druge stvari. Seveda ima zvezo, to je 
investicijski denar. In namesto da država zalaga 
investicijski denar iz svojih virov in izčrpava 
svoje ljudi, bi lahko potegnili ta denar in z 
lahkoto znižali davčne obremenitve v razredih 
ne vem koliko odstotkov še dodatno zraven za 
toliko odstotnih točk. To je to. Pravite, ne vem, 
za ceno drugega tira, so prišli Američani na 
Mars. Pa če bi po teh metodah, ki jih obvladate, 
delali mi tako sondo, bi rabili 22, 23 letnih 
proračunov, pa še ne bi bilo dovolj. Poglejte, 
imamo veliko stvari v rokah, pa se stvari ne 
premaknejo in se nič ne zgodi. Virov kolikor 
hočeš. Virov kolikor hočeš. Vlada je z lahkoto 
našla 140 milijonov za migrante, zdajle razpisuje 
že drugič, mislim da, po sedem ali osem 
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milijonov za nabavo za migrante. Ni problema. 
Ko pa tukaj pridemo z nekim predlogom za svoje 
ljudi, za gasilce, ki naj bi verjetno stal milijon pa 
pol evrov, se pa ne da storiti nič. Nič. Ne 
sistemsko ne celovito, Vlada pripravlja, in tako 
naprej. Mislim, da je škandal, da te vlade, v 
kateri ste gospod Han po letu 2012, že sedem 
let samo premišljujejo, kaj bodo storile pa kako 
bi storile. Pa nič ni, pa nič ni. Poglejte, nič ni. 
Poglejte. Gospod Židan je bil podpredsednik 
Vlade, pa ni enkrat sprožil vprašanja črpanja 
evropskih sredstev v Državni zbor ali kjerkoli. Ne 
poznamo tega primera. Sklicevali smo seje in 
tako naprej, hodili so nižji uradniki na te seje, 
situacija je pa taka, kot smo jo zdaj odkrili – nič. 
In potem kritizirate opozicijo, ki nekaj predlaga. 
Zakaj so taki? Poglejte najprej po svojih. 
Izprašajte, naredite malo politične introspekcije, 
se pravi, pogleda vase, pa povejte, kaj ste vse 
zamudili in zamočili. To je pošteno. In za 
napake, ki ste jih storili v tem obdobju po letu 
2008, ni treba bremeniti nobenega državljana 
Republike Slovenije, ampak počrpajte iz fondov, 
kjer je denar parkiran.  
 Moram reči, da se mi zdijo taki primeri, 
ki jih navajate in argumenti za diskreditacijo 
predlogov opozicije, predvsem naših, se mi 
zdijo, da ne rečem, škandalozni.  
 Zdaj mi nismo predlagali v tem primeru 
istega zakona kot prejšnjič, je spremenjen. Tisti 
ki ste uspeli to pogledati, boste videli, da je 
drugačen. / oglašanje iz dvorane/ Je. Tudi 
nekatere druge kriterije ima. Nismo imeli zdaj 
notri upoštevanja KD, smo dodali neko drugo 
zadevo, dvig dohodninskih razredov in tako 
naprej. Se lahko posmehujete, ampak poglejte, 
prišel bo čas, ko bo treba o teh stvareh resno 
razmisliti. Tudi Vlada bo morala nekaj predlagati, 
saj se ne morate samo skrivati za tem, koliko 
boste vi orožili ljudi pa koliko boste zbrali v 
državnem proračunu. Pa še nekaj, gospod Han, 
vi, vaša vlada in te vlade, ki so bile zdaj, niso nič 
ustvarile. Nič. Vse je ustvarilo gospodarstvo pa 
ljudje, vse kar imate ali pa kar je zraslo, se prililo 
dodatnega v proračun. In naslednje leto se bo 
zgodilo isto, ker gospodarstvo funkcionira dokler 
bo še lahko tako uspešno izvažalo kot izvaža. 
Ja, poglejte, problem je samo v tem, da se po 
inerciji, ker so take stvari nastavljene, pri 
trošarinah, pri DDV in pri tem se to samo naliva 
v državni proračun. Saj veste, kdaj pridejo 
plačila. Pri plačah je obvezno, se trga, pri 
trošarinah je takoj, pri DDV je takoj ali pa s 
petnajstdnevnim zamikom in tako naprej, saj te 
stvari poznamo vse. In je nekorektno, da si 
lastite državni proračun kot vašo politično 
strankarsko lastnino. To ni vaše. To je od ljudi. 
In če so ljudje ustvarili preplačila v državni 
proračun, je prav, da dobijo nekaj teh preplačil 
nazaj. Saj se samo o tem pogovarjamo. In to ne 
refundacija, ampak za naprej se ta sistem 
postavlja.  
 Kar zadeva pa še kritike Levice glede 
intelektualne poštenosti, zdaj ne vem, če je 
ravno intelektualno pošteno, da ste v tem 

mandatu nedavno izpeljali povečanje prispevka 
za brezposelnost za 95 evrov na mesec. Kar 
pomeni približno tisoč 200 evrov na leto. In s 
tem postavili več kot 70 tisoč upokojencev v 
slabši položaj od teh, ki so brezposelni. Več kot 
75 tisoč upokojencev je takih. Več kot 20, 22 
tisoč je takih, ki imajo 20 do 30 let delovne dobe, 
pa nimajo toliko pokojnine, kot je nadomestilo za 
brezposelne, ki ste ga uzakonili. S tem, ko ste 
dvignili minimalno plačo – jaz sem glasoval za 
to, da se razume – ste dodatno povečali tistim, ki 
prejemajo minimalno plačo v tej državi, za 30 
tisoč. Glede teh intelektualnih zgodb in tako 
naprej. In jaz mislim, da je pri teh stvareh treba 
biti tudi malo razsoden, pošten do tistih, ki so 
ustvarili, do tistih, ki delajo – to so gospodarstvo 
in zaposleni – in mi se pač ukvarjamo zdaj samo 
s tistimi, ki imajo dohodnino.  
 Pa še nekaj. Če je bila intelektualna 
poštenost, potem bi, ko dajete te primerjave 
dohodninskih obdavčitev, morda dali za vzor 
Avstrijo. Tam je najnižji dohodninski razred 
obdavčen po stopnji nič. Nič. Pri nas je pa – 
koliko? 17 %. Se vam zdi to pošteno? Višji 
razred – najnižji davčni razred imajo v Avstriji, 
kot je naš, obdavčen z nič, po ničelni stopnji, pri 
nas je pa 17 %. / oglašanje iz dvorane/ Okej, 16. 
16. No zdaj, pa primerjajmo te relacije. Se vam 
zdi to pošteno? Da ne rečem, da je cena 
bencina v Avstriji 10 % nižja kot pri nas, najmanj. 
Da ne rečem, da so avstrijske vinjete za štirikrat 
toliko cest, kot jih imajo, nižje kot pri nas. Se 
vam zdi to pošteno? Intelektualno pošteno, če 
se vam to zdi? V Levici, v SD in v ostalih 
koalicijskih strankah. Mi imamo manj kot 700 
kilometrov avtocest, Avstrija 2 tisoč 200, pa je 
vinjeta v Avstriji cenejša kot pri nas. Zna kdo to 
razložiti? Gorivo v Avstriji cenejše kot pri nas. Se 
pravi, tudi ostali stroški življenja so v Avstriji nižji 
kot pri nas. Da ne rečemo, da so tudi stavbišča 
cenejša kot pri nas. Pojdite na Koroško. Zakaj 
pa, mislite, da pri nas gre 9 tisoč ljudi ven? Na 
leto. Ali pa 10 tisoč skoraj. In to ne na Hrvaško 
ne na Madžarsko in tako naprej, ampak v 
Avstrijo, kjer je »slaba« davčna politika in javni 
standard »izredno slab«, pa v Nemčijo, kjer je to 
»še slabše«. Najbrž. Zato gredo v Nemčijo, ker 
je tam »slabše«, kot pri nas. In tako naprej. Malo 
se vprašajte o politikah, ki jih vodite. Ta politika 
znižanje dohodninskih obremenitev za 
posameznike in gospodinjstva zagotovo ne bo 
pognalo dodatnih tisoč ali pa 2 tisoč ljudi čez 
mejo, ampak jih bo prej zadržalo. Zaenkrat 
toliko. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Sedaj prehajamo na splošno razpravo. 
Prvi ima besedo gospod Jože Lenart, pripravi pa 
se mag. Andrej Šircelj. 
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovani kolegice 

in kolegi! 
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 Včeraj je bilo v tej dvorani rečeno, da 
se Poslanska skupina Liste Marjana Šarca ne 
vključuje v razprave in da celo razprave 
ignoriramo. Poslanska skupina Liste Marjana 
Šarca na vsak predlog zakona pripravi stališče 
in stoji na strokovnih osnovah in realnih 
podlagah. To povemo odkrito in samozavestno 
in za tem tudi stojimo. Če pa ne razpravljamo v 
razpravi, je to iz razloga, ker ne vidimo razloga, 
da večkrat povemo eno in isto. Še posebej pa se 
ne oglašamo takrat, ko jasno povemo, da 
pripravljamo svoje predloge zakonov, ki 
kompleksno rešujejo vsebino, kot smo si jo 
zadali v koalicijski pogodbi. To je vsekakor 
pravica Vlade oziroma dolžnost.  
 Spoštovani, ko sem v teh mesecih 
sešteval zmanjšanje prihodkov na podlagi vaših 
predlogov za zmanjšanje DDV, predlog o 
Zakonu od davkov od dohodkov pravni oseb, 
Zakon o dohodnino in še kaj, sem nehal 
seštevati pri prekoračitvi milijarde. In v 
naslednjih dneh bom to vsekakor bolj natančno 
seštel, ker verjetno še ni konec. Na drugi strani 
pa bi želeli veliko dodatnih socialnih transferov 
in pomoči za številna področja. Ves čas 
opozarjate na fiskalno pravilo, ki ga menda ne 
dosegamo oziroma kršimo, ker smo v prvi vrsti 
dali za višjo minimalno plačo, za povprečnino, 
obdržali smo sedanje transferje. Torej, dali smo 
tja, kjer lahko na podlagi učinkov dobimo nazaj. 
Kolega Šircelj, vi ste, vaši kolegi so rekli, da ste 
največji strokovnjak v tem parlamentu za to 
področje. Jaz bi si želel, da bi midva skupaj šla 
do predstavnikov mednarodnega denarnega 
sklada, do predstavnikov OECD in da bi o teh 
zadevah, tako kot so bile zdajle predstavljene 
oziroma kot poteka, da bi tam te zadeve 
razčiščevali oziroma da bi videli, kdo ima potem 
prav. Kot človek iz gospodarstva se sprašujem, 
ali smo sploh resni v tem parlamentu ali živimo v 
dveh svetovih. Veste, morda je to všečno 
nekaterim, ki ne morejo razumeti celotne slike. 
Verjemite pa mi, da to ni všečno tistim, ki 
razumejo, da lahko deliš samo to in toliko, 
kolikor si ustvaril. Državljani, ki nas spremljajo, si 
bodo sami ustvarili realno sliko, druge tu ni. 
Pomembno je, da Vlada dela dalje po tempu, ki 
smo si ga zastavili. Veliko dela nas čaka in tudi 
odgovornosti.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jože Tanko kot predlagatelj. 
  
 Izvolite.  
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa.  

 Gospod poslanec je dejal, da je končal 
pri seštevanju pri milijardi. Mi smo predlagali 
zakon o vinu s finančnim učinkom nič, predlagali 
smo, malo prej ste ga obravnavali, zakon o 
gasilstvu, maksimalno 1,5 milijona evrov in tole, 
kar smo predlagali, znaša približno 320 milijonov 
evrov. Daleč od milijarde. Toliko glede 
korektnosti vaših navedb.  

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima mag. Andrej Šircelj, 
pripravi naj se gospod Robert Pavšič. 
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, predsednik, za besedo.  
 Seveda se bo morda slišalo za nekoga 
kontroverzno, ko na eni strani govorimo 
fiskalnem pravilu, po drugi strani pa govorimo 
seveda tudi o zniževanju davkov. Vsem tistim, ki 
morda dvomite v te zadeve, je treba predočiti še 
eno zakonitost pri davkih, pa morda tudi o tem s 
predstavniki IMF pa OECD, gospod Lenart, ni 
problema kadarkoli. Sem že velikokrat z njimi 
govoril, lahko še kdaj.  
 Povečevanje obremenitev dela – in pri 
nas, recimo, govorimo o povečevanju 
obremenitev s prispevki pa z dohodnino, da tako 
rečem –lahko pomeni manjši davčni priliv. 
Zakaj? Zaradi tega, ker enostavno v našem 
primeru pride do tega, da ni konkurence, ni 
novih investicij, ni delovnih mest in zaradi tega je 
manj davkov in prispevkov. O tem govori tako 
imenovana Lafferjeva krivulja. Da ti zviševanjem 
obremenitve zmanjšuješ finančni učinek, takole 
gre gor. Tukaj je teorija poponoma jasna glede 
tega in večkrat predočena in tukaj ni nobenih 
težav v zvezi s tem. Kar z drugimi besedami 
pomeni, vedno je treba najti nek optimum tudi 
glede tega, da se investira, povečuje delovna 
mesta in tako naprej. Ne samo povečuje število 
delovnih mest, ampak tudi kvaliteto delovnih 
mest in reši dohodke in seveda zaradi tega tudi 
večje davčne prilive ob nižjih stopnjah. To je pač 
zakonitost, ki se je zgodovinsko, lahko gledate 
skozi različne davčne sisteme in boste dejansko 
do tega nekako prišli, kje je zdaj tista meja. Pri 
obdavčitvi dela, smo, kot je tudi predstavnica 
Vlade rekla, na 6. mestu OECD, smo zelo 
visoko. In ta obdavčitev dela je eden izmed 
razlogov, da imamo odliv visokokvalificirane 
delovne sile v tujino. Prihaja pa k nam nizko 
kvalificirana delovna sila, za manjši denar in tako 
naprej in zaradi tega ustvarjamo manjšo dodano 
vrednost. Pa saj imate podatke, statistične 
podatke, 8 tisoč, 8 tisoč 500, lahko si pogledate, 
v katere države hodijo naši ljudje, s kakšno 
izobrazbo hodijo. Hodijo inženirji, računalničarji, 
zdravniki, medicinske sestre, skratka visoka 
izobrazba. In kaj dejansko mi dobimo. Ampak to 
nas dejansko pelje v nazadovanje. Primerjalno 
gledano z drugimi državami nas pelje to 
enostavno v nazadovanje. Toliko zdaj o teh 
splošnih zadevah glede davkov. Lahko seveda 
govorim, pa nimam toliko časa pa tudi ne bom 
toliko časa govoril. 
 Zdaj pa glede tega predloga. Glejte, na 
eni strani vi govorite o tem, da imamo 
gospodarsko rast in da morajo tudi delavci od 
tega nekaj imet. Glejte, s tem predlogom bodo 
delavci nekaj imeli, denarnega. To je isto ali pa 
podobno, kot da bi delavcem dali neko 
subvencijo. Zmeraj se je treba spraševat, ali 
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delavcem dati neko subvencijo ali pa 
nezaposlenim neko subvencijo ali pa povečat 
neke socialne prejemke in tako naprej ali pa 
spodbudit tiste, ki delajo, na drugačen način, da 
bodo enostavno imeli večjo neto plačo. Tista 
država ali družba, ki želi imeti manjši vpliv na 
posameznika, bo razbremenila ljudi previsokih 
davkov. Tista država, ki pa želi imeli velik vpliv 
na posameznika in ki hoče prerazdeljevati, bo 
pa najprej pobrala, potem pa delila. Tukaj je 
seveda to popolnoma jasno. 
 Tukaj ste vsi navajali nek podatek 
OECD, delež davkov v bruto družbenem 
proizvodu. 36 Slovenija, 38 OECD, približno 
take številke so. Ja. Gospe in gospodje, to so 
povprečja vseh davkov. In potem še Vlada 
napiše, kako je pa z obdavčitvijo delovne sile, da 
ta je pa pri nas previsoka. Ampak tega v 
poslanskih skupinah, vaši strokovni delavci ali 
sami, kdorkoli je to pisal, niste povedali. Ampak 
ta podatek je zavajajoč, ker govori o vseh davkih 
v BDP. BDP je že tako in tako problematična 
kategorija z več zornih kotov na eni strani, na 
drugi strani pa seveda vse davke daste noter, ne 
daste pa, kolikšna je obdavčitev dela. In 
obdavčitev dela je previsoka. Pa se lahko tukaj 
zdaj pogovarjamo o prispevkih pa se lahko 
pogovarjamo o dohodnini, namreč, to dvoje 
predstavlja obremenitev dela, da sem bolj 
strokoven, obdavčitev je samo dohodnina, 
obremenitev je pa širši izraz. In tukaj imamo 
dejansko problem in o tem problemu govorimo 
že ne vem koliko časa. Če želimo, da bodo 
ljudje nekaj imeli tudi od gospodarske rasti, od 
razvoja in tako naprej, jim dajmo enostavno 
večje plače. To pomeni ta predlog. Ja in gospod 
Han pravi, to dajete že ta petič in šestič in tako 
naprej. Ja, dali bomo še petkrat pa šestkrat. 
Mogoče se bo kaj prijelo. Jaz ne morem 
pomagati. Ne vem, ponavljanje je mati modrosti, 
je nekdo rekel. Da boste pač doumeli, da ne 
morete na eni strani govoriti o preveliki 
obremenitvi dela in nekonkurenčnosti zaradi 
tega, na drugi strani pa enostavno mižati pred 
nekimi predlogi. 
 Ko je dala predlog glede spremembe 
dohodnine Nova Slovenija in povečala splošno 
olajšavo na 7 tisoč, mislim, da je bil predlog okoli 
7 tisoč evrov, da se poveča splošna olajšava. 
Tukaj ni tega predloga, ampak je povečanje 
splošne olajšave na 3 tisoč 500. Takrat sem 
govoril o socialnem zornem kotu dohodnine, da 
se pri nas obdavčuje revščina, revščina v smislu, 
da imamo mejo revščine 7 tisoč, splošno 
olajšavo pa 3 tisoč 300 ali pa 3 tisoč 500. Z 
drugimi besedami, mi obdavčujemo tistega, ki 
ima manj kot 7 tisoč, kar je meja revščine. 
Glejte, to je, sem takrat povedal, neetično, 
nemoralno in tako naprej in to naj ne bi delala 
nobena država, to je splošna zakonitost, vzemite 
tako ali drugače, ki presega vsak finančni 
učinek. Avstrija ima to mejo 11 tisoč evrov, 11 
tisoč evrov je splošna olajšava v Avstriji. Druge 
države ravno tako vzamejo kot merilo splošne 
olajšave za vse mejo revščine, za vse se vzame, 

od revnega do bogatega, za vse. To, kar pravi 
Levica, da bo na eni strani seveda imel tisti, ki 
ima visoko plačo, od tega seveda več kot tisti, ki 
ima nižji davek. Ja, imamo progresijo, 
spoštovana Levica, imamo progresijo. In vi 
hočete imeti progresijo. Iz tega se morete 
zavedati, da je pač matematika eksaktna 
znanost in je pač višji odstotek od višje osnove 
dejansko tudi več davka, kakorkoli vzamete. Ali 
pa, če znižujete davek, potem manj davka. Če bi 
pa vi radi delili, pa bi rekli, ne, vsak mora dobiti 
100 ali pa vsak hoče dobiti 200 in tako naprej, to 
je čisti državniški dirigizem. To so se šli v nekem 
drugem sistemu, ki je na smetišču zgodovine. 
Jaz mislim, da je najboljše, da se to izbriše iz 
uma, tisti drugi sistem, čisto iz ideološkega 
zornega kota.  
 Mnenje Vlade, problem tega mnenja 
Vlade je, da dejansko to zavrača in pravi, 
prestrukturiranje. Zdaj pa vi meni, spoštovana 
državna sekretarka, povejte, orise tega 
prestrukturiranja davščin. Kaj boste naredili? Vi 
ste zadolženi za davke na Ministrstvu za 
finance. Kako boste vi prestrukturirali te davke, 
če mi lahko to poveste? Tudi, ne vem, a je to 
tako kot v koalicijski pogodbi, a lahko kaj 
natančnega poveste. Nekaj se govori o nekih 
različnih davkih, ki bodo prišli ven in tako naprej. 
Kaj boste naredili? Premier je govoril o 
povečanju davkov od dobička, minister za 
finance o davku na nepremičnine, nekdo drug je 
spet govoril o neki spremembi dohodnine. 
Ampak dajte, vi ste tista glavna oseba za davke 
na Ministrstvu za finance v tej vladi, vi kreirate 
davčno politiko in dajte nam ne natančno 
povedati, nič stopenj, samo kaj boste naredili. 
Povečali davek na premoženje, povečali davek 
na kapital, zmanjšali to? Glejte, to je 
prestrukturiranje, če vi govorite. Ampak dajte 
povedat, vi povejte, ne da jaz zdaj tukaj ugibam, 
pa govorim, kaj bi lahko bilo. Ne samo govoriti, 
ker glejte, tudi prejšnja ministrica Vraničar 
Ermanova je govorila o prestrukturiranju davkov. 
O prestrukturiranju davkov se pri nas v 
Državnem zboru govori že 2 leti. Zdaj pa bi vas 
prosil, če lahko poveste, kaj boste naredili s 
posameznimi vrstami davkov. Glejte, tiste, ki 
imamo, zelo na splošno, ni treba iti v davke 
občanov pa na tiste davke na vikende, tisto 
pustite pri miru, tisto je prevelika natančnost, da 
tako rečem. Kaj boste naredili z davkom od 
dobička, z dohodnino, s prispevki, s 
premoženjskimi davki, z davki na kapital, pa z 
DDV in s premoženjskimi davki v tem 
prestrukturiranju? A boste kakšnega ukinili? 
Dajte vsebino vašim besedam. To bi vas lepo 
prosil, če lahko daste tukaj in zdaj vsebino temu 
prestrukturiranju davkov. Jaz mislim, da ljudje ne 
vedo, kaj je prestrukturiranje davkov. Ljudem 
povejte, ni treba meni. Tako da ljudem dajte 
povedat. Kaj to pomeni za gospodarstvo? Ja, 
gospodarstvo bo seveda ob pogodbah, ki jih 
imajo z zaposlenimi, te pogodbe so v bruto in 
seveda bo še vedno plačevalo toliko in toliko v 
bruto znesku. To je pač nek predpogoj v skladu 
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s pogodbami in tako naprej. Vi ste napisali, da 
neposredno ne pomeni zmanjševanja, ampak 
posredno pa imajo lahko vpliv na zmanjševanja 
ali pa na povečevanje, če bodo večje plače. Mi 
privoščimo, da bodo večje plače. Vi pravite, ni to 
najpomembnejše, davki niso najpomembnejši za 
konkurenčnost. Pa dajte rangirati prosim, gospa 
državna sekretarka – to ste napisali v mnenju, 
samo to citiram –, dajte povedati, kaj pa je še 
bolj pomembno za konkurenčnost kot davki. Pa 
dajte mogoče nek vrstni red narediti, ali je to tisti 
vrstni red, ki ga daje Svetovna trgovinska 
organizacija ali je kakšen drug vrstni red, če 
lahko tukaj, vas prosim. Drugo vprašanje, če 
lahko navedete, kaj pa je tisto, kar je najbolj 
pomembno za gospodarstvo. Enostavnost 
poslovanja, recimo recite ali pa kaj podobnega, 
saj imamo veliko teh kriterijev. To bi vas tudi 
prosil, kako vi obravnavate, kateri so elementi 
konkurenčnosti gospodarstva, ker to vi v vašem 
mnenju seveda tukaj pišete. Tudi to, da vi 
pripravljate, nekje pravite, kompleksno reformo 
in tako naprej. Mislim, da gospod Lenart o 
kompleksnosti govori. Tudi jaz upam, tudi 
mislim, da bo gospa državna sekretarka vam 
pojasnila, kaj bo ta kompleksna reforma 
pomenila, katerekoli besede že tukaj uporabite, 
ampak dajte malo bolj biti natančni, to bi vas res 
prosil. Zaenkrat imam jaz toliko.  
 Rekel bi nekaj, to mnenje Vlade, ki ste 
ga tukaj napisali, poslanske skupine iz njega 
vzamejo samo tisto, kar jim paše. In to mnenje 
Vlade v določeni meri ni korektno, zaradi tega, 
ker je enostransko tudi v posredovanju 
statističnih podatkov, mednarodnih statističnih 
podatkov, in ne poveste, kaj pomeni delež 
davkov v BDP. Lahko daste tudi delež davka, 
delež dohodnine ali pa delež prispevkov za 
socialno zavarovanje v vseh davkih. Recimo to 
bi bil en pomemben podatke. Tudi OECD ga 
ima. Veliko bolj kot pa ta, ki ga vi zdaj tukaj 
navajate. Imate v statistiki OECD tudi ta 
podatek. To se bo pa pokazalo, koliko je 
obremenitev dela v tem primeru v Sloveniji v 
primerjavi z drugimi državami. Delež prispevkov 
in delež dohodnine v vseh davkih.  
 Jaz bi prosil še dodatnih pojasnil Vlade, 
če jih lahko dobim.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospod Robert Pavšič, 
pripravi pa naj se gospa Monika Gregorčič.  
 Izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsednik, za besedo.  
 Meni na pamet pri zadnjem vprašanju 
pade kar nekaj dejavnikov, ki vplivajo na 
konkurenčnost okolja, pa nimajo nobene zveze z 
davki, neposredne, to so znanje, odnos do 
okolja, fleksibilnost birokracije, logistika, ne pa 
poceni delovna sila, to nikoli ne prinese h 
konkurenčnosti okolja. Ampak to je samo moje 
mnenje.  

 Saj, zadnje par mesecev se vrtimo okoli 
iste vrele kaše in bomo pač odtekli še en krog, z 
veseljem bom sodeloval pri temu, ker se 
odpirajo meni nova obzorja in sem vam za to 
neizmerno hvaležen. Ampak me pa čudi tole da, 
tudi sami ste omenili, predlog Nove Slovenije, ki 
bi olajšave dvignil na 7 tisoč evrov, splošno 
olajšavo, vi zdajle bi dvignili na približno 3 tisoč 
500 evrov. Meni se zdi, da to zdaj v zadnjem 
času, ali se gremo licitacijo, kje bo zdaj to 
nekako se umestilo, ocenjujemo čez prst. Ne 
vem, meni se to ne zdi pošteno.  
 V argumentaciji smo slišali marsikaj, da 
imamo socialistični pristop. Mislim, da imamo 
socialni pristop, ki ga zagotavlja naša država 
oziroma naša Ustava. Moramo poskrbeti za to, 
da ostanemo socialna država, to pa nekaj stane. 
Da gre za bogatitev države, če ne zniža davkov. 
Mislim, da je ravno obratno, ta država daleč od 
tega, da bi bila bogata. Ima dobre ljudi, ima 
ogromno potenciala, ni pa bogata, saj to vidimo 
vsak dan, saj se vozimo po luknjastih cestah, 
policisti so podplačani, medicinske sestre so 
podplačane, skoraj celoten javni sektor je 
podplačan. In to je tisto, zdaj se s temi rahlimi 
viški poskuša te krivice odpraviti, ki jih je prinesla 
sicer globalna ekonomska kriza in finančna 
kriza, ampak to se zdaj poskuša nekako umiriti 
in spraviti v neko homogeno normalno okolje. 
 Govorimo o mnenju Vlade. Sto dni. Sto 
dni in v teh stotih dneh je pričakovanje, da bo 
celoten sistem, ki je povezan in izredno občutljiv, 
imeli zdaj tukaj spravljen v en fascikel z nešteto 
rešitvami. Ne, malo več časa potrebuje, ker ni 
čas zdaj za eksperimentiranje. Če bomo pa mi 
malo dvignili splošno davčno olajšavo, bo to 
prineslo večjo porabo, se bo ta denar vrnil nazaj. 
Ta ekonomska teorija obstaja, ampak ni bila še 
nikjer dokazana. In mislim, da Slovenija glede 
na stanje, v katerem je ta trenutek, ne more 
prenesti davčnega eksperimenta, ker 
potrebujemo predvsem stabilnost. In zato 
zagotavlja tako fiskalno pravilo kot tudi ta 
inštitucija in tudi ne nazadnje vi kot opozicija, je 
dobro, kontrola vlade mora biti, tega kar se 
izvaja in kar se predlaga in kar se dela. V stotih 
dneh pa je nemogoče pričakovati, da bo Vlada 
pripravila vse predloge davčnega 
prestrukturiranja, pa zdaj govorim na pamet, ki 
bo zajel tako kapital, delo, premoženje, 
nepremičnine v neko pravično prestrukturiranje, 
ne tako, da bo uravnilovka čez vse, pa da bo 
udarila tiste, ki so že tako ali tako najbolj pod 
udarom v tej državi. Zdravstvo, 3 milijarde bo šlo 
na leto v zdravstvo zato, da bomo imeli zdravo 
družbo, zato da bomo verjeli v naš zdravstveni 
sistem. To si zaslužimo vsi državljani in 
državljanke. In to je treba tudi plačati. Delovna 
zakonodaja je tudi povezana z vsem tem. 
Potrebuje korenite spremembe zato, da 
olajšamo tako vstop delavcem na trg dela kot 
tudi delodajalcem, ki v delovni zakonodaji 
srečajo ogromno anomalij, te je treba odpravljati, 
ampak spet ne rokohitrsko, ker hitre rešitve 
ponavadi prinesejo samo še večje težave. 
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Mogoče olajšanje za en kratek čas, ampak za 
dolgo pa ne gre. In potem na koncu še 
prestrukturiranje socialne politike. Ob vsem tem 
pa je treba upoštevati še, tako kot sem že 
omenil, fiskalno pravilo – ne smemo porabiti več 
kot imamo oziroma moramo še nekaj prihraniti.  
 Še par stvari sem si pripravil, pa ne 
bom, ker bi samo sprožil še večje polemike, pa 
dejansko nima smisla.  
 Kar sem pa želel še povedati, je to, da 
človek lahko govori, dokler se mu ne stemni 
pred očmi. Ampak jaz mislim, da je naša 
prihodnost svetla. Sem prepričan, če ne, ne bi 
tukaj sedel. Treba bo seveda trdo delati, treba 
bo preračunati, preigrati, preanalizirati vse te 
možne modele skupaj z vsemi, potem bomo pa 
lahko nosili neko kolektivno odgovornost za 
tisto, kar bomo sprejeli, in tudi posledice, 
predvsem politične. In če govorimo o politični 
introspekciji, pa se mi ne zdi vmesno, če ta ni 
recipročna. Mora biti obojestranska, drugače 
nima smisla. To sem želel povedati. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Replika.  

 Gospod poslanec, izvolite, imate čas za 
repliko.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, predsednik.  
 Jaz bi samo gospodu Pavšiču, ki je 
vsebinsko govoril tudi o tem, kar sem jaz govoril, 
pa me mogoče ni čisto dobro razumel. Še 
dodatno pojasnilo glede stotih dni, gospod 
Pavšič. Jaz vam zagotavljam, da Ministrstvo za 
finance ima vse to že pripravljeno in v predalih. 
Gospa državna sekretarka, ne spraševati in ne 
čakati, ko vam bodo rekli na Ministrstvu za 
finance, za to analizo rabimo pa pol leta, pa tri 
mesece, pa devet mesecev pa ne vem kaj, vse 
je že narejeno, vse je že v predalih, vse je že 
fajlih. Davek na nepremičnine narejen v 20 
variantah, samo stopnje postavite. Ne misliti, da 
je treba kaj tehničnega delati. Vse to se je delalo 
že 10, 15 let, vključno z učinki povečevanja, 
zmanjševanja stopenj za eno odstotno točko, 
dve olajšav in tako naprej. Gospod Pavšič, sto 
dni ne pomeni, da ste vi zdaj prišli in da ste 
začeli vse na novo in iz nič. Zagotavljam vam, 
jaz vam zagotavljam, da je vse že na ministrstvu 
narejeno bilo desetkrat in novelirano stokrat, 
petstokrat in ne vem kolikokrat. Samo vzemite 
pravi fajl ven in pravo varianto, tisto, ki jo boste 
politično skupaj spravili naprej, pa boste vse 
imeli. Toliko glede časa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Zdaj še gospod Jože Tanko kot 
predlagatelj. 
 Izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa. 

 Samo dve pojasnili. Gospod Pavšič, ta 
zakon nima popolnoma nobenega vpliva na 
zdravstveno blagajno, ker se prispevki tam ne 
spreminjajo nič. Toliko v vezi tega razumevanja.  

 In drugo, kar je. Zdaj, če Vlada ni 
predlagala nič, lahko poslanci. Saj ste tudi 
Zakon o vladi predlagali, pa Zakon o državni 
upravi. Vzemite si v roke, pripravite rešitev, pa 
vložite. Če lahko vlado sestavljate pa 
sekretarska mesta razširjate, boste tudi kakšen 
zakon o dohodnini pripravili. Če je za opozicijo 
to tako enostavno, kot nam očitate, je za vas še 
bolj, ker imate tudi vse baze podatkov online, ki 
jih mi nimamo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Imate repliko?  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za 

možnost, da to pojasnim. 
 Zdravstvo nima nobene zveze z 
dohodnino, proračun pa ima. In če zdravstvu 
zmanjka denarja, potem je odvisen tudi od 
proračuna in ne samo od zdravstvene blagajne. 
Lahko se zgodi takoj. Tako da vse skupaj je, 
govoril sem o celotnem sistemu. Celoten sistem 
je občutljiv in zajeva vse odhodke, ki jih ima 
država, in tudi vse prihodke, ki jih ima država. 
Samo v tem kontekstu sem omenil zdravstvo, ne 
pa da je neposredno povezano ali kakorkoli 
povezano z zdravstveno blagajno. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Predlagatelj, izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa. 

 Treba je biti natančen pri teh izražanjih. 
Zdravstvena blagajna ima popolnoma svoje 
neodvisne vire financiranja in Zakon o dohodnini 
oziroma znižanje davčnih dohodninskih stopenj 
ne vpliva nič na prilive zdravstvene blagajne. 
Nič. In tudi nič na prilive v pokojninsko blagajno, 
čisto nič. Samo zmanjša se priliv v državni 
proračun in ostane več prebivalcem. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Sedaj 

gremo naprej po vrstnem redu, ki je zelo 
razredčen. Besedo ima gospa Monika 
Gregorčič, pripravi pa se gospod Marko 
Pogačnik. 
 Izvolite. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Dober večer 

in hvala lepa za besedo. 
 Za začetek moje razprave je korektno 
povedati, da ima Predlog novele Zakona o 
dohodnini dobre rešitve, ki pa nikakor niso nove. 
Naj obudim spomin. Že pretekla vlada je izvedla 
tako imenovano delno davčno prestrukturiranje 
in davčno razbremenila del plač. Tako da smo 
vsi zaposleni v okviru tedanjih javnofinančnih 
zmožnosti prejeli višje plače. Bilo je vendarle 
nekako opazno, od nekje 10 do 50 evrov je bilo 
to povišanje. Očitek, da je prejšnja ministrica 
Vraničar Ermanova le govorila o tem 
prestrukturiranju in nič naredila, pač ne zdrži. 
Bilo je nekaj narejenega.  
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 Se pa strinjam, da je treba v tej smeri, v 
tej koaliciji, v tej vladi nadaljevati v tem mandatu, 
česar se ta koalicija vsekakor zaveda, kar smo 
tudi zapisali konec koncev v koalicijski 
sporazum. Naj samo preberem. Pod izzivom 
razbremenitev plač je naveden ukrep: »V skladu 
z javnofinančnimi možnostmi bomo znižali 
obremenitev plač z dohodnino ali z dvigom 
splošne dohodninske olajšave ali z morebitnimi 
posegi v dohodninsko lestvico in razrede, pri 
čemer bo predlog pripravljen na podlagi 
pripravljene strokovne analize celotnega 
dohodninskega sistema in z njim povezanih 
področij.« Naj tukaj povem, da je vaš predlog 
pripravljen dokaj široko, tako predlagate 
znižanje splošne dohodninske olajšave kot tudi 
posegate v dohodninsko lestvico in plačne, 
dohodninske razrede. Res pa je, da v koalicijski 
pogodbi ta ukrep ni časovno opredeljen. V prvih 
treh mesecih vlade smo se posvetili najbolj 
ranljivim družbenim skupinam, to se pravi, uredili 
smo socialno pomoč, dvignili minimalne plače. 
Jaz pa vsekakor pričakujem, da v letu 2019 
prihaja tisti čas, ko se mora Vlada, Ministrstvo za 
finance lotiti tudi tega izziva. Seveda pa mora 
problematiko nasloviti, da bo finančno vzdržna v 
smislu, da bodo finančne posledice takšne, da 
jih bo proračun prenesel. S tega vidika je 
uveljavitev zakona, kot ga, na primer, vi 
predlagate 1. 1. 2019, povsem nerealna. Bi pa 
bila realna časovnica. Zato tukaj predlog 
ministrstvu, da leto 2019 izkoristi za pripravo 
analiz, izračunov, morebitnih protiukrepov in tudi 
pogajanj z vsemi deležniki ter tudi za sprejem 
vseh aktov in za uveljavitev potrebnih aktov v 
letu 2020, morebiti tudi 2021, če bo potrebno, če 
bo ocena, da bo potrebna postopna uveljavitev.  
 Jaz bi se tukaj vseeno navezala še na 
očitek oziroma stališče, ki ga je izpostavila 
Poslanska skupina Levica, da takšen način 
zniževanja davčne obremenitve plač največ 
prinese tistim z višjimi plačami. Ja, res je. 
Ampak treba je vedeti, da – kot sem že 
poudarila – ta vlada je na začetku svojega 
mandata tudi z vašo pomočjo oziroma na vaš 
predlog že naslovila najbolj ranljive družbene 
skupine, uredili smo minimalno plačo, socialne 
pomoči, zdaj je pa čas, da v bistvu celotno 
prebivalstvo, vsi zaposleni nekako dobijo tudi 
višje plače. Ti, ki bodo deležni nekako večjega 
povišanja, niso le člani uprav, tisti, za vas sporni 
zaposleni, ampak so predvsem strokovnjaki, 
visoko izobraženi inženirji, informatiki, vsi, ki 
ustvarjajo visoko dodano vrednost in prispevajo 
h konkurenčnosti našega gospodarstva. Tudi na 
ta način bodo delodajalci lažje ohranili ta 
delovna mesta v Sloveniji ali pa celo privabili 
nova delovna mesta k nam. Toliko v pojasnilo. 
Zmanjšala se bo neke vrste uravnilovka, če 
temu lahko tako rečemo, in bodo ta delovna 
mesta bolj atraktivna postala. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  

 Sedaj pa je takole. Besedo imate 
gospod mag. Marko Pogačnik, kot predzadnja 
pa gospa Jerca Korče.  
Izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. 
 V Slovenski demokratski stranki smo 
vložili Predlog zakona o spremembi Zakona o 
dohodnini izključno zaradi enega razloga, in 
sicer da razbremenimo državljanke in državljane 
Republike Slovenije. V Slovenski demokratski 
stranki smo prepričani, da se gospodarska rast 
mora poznati tudi v žepih državljank in 
državljanov Republike Slovenije, in s tem na 
drugi strani tudi potencialno razbremenimo 
gospodarstvo. V Slovenski demokratski stranki 
smo prepričani, da se morajo plače državljank in 
državljanov Republike Slovenije dvigniti, 
povišati, vendar ne na račun dodatne 
obremenitve gospodarstva, temveč na račun 
znižanja davčnih obremenitev, ki so v Sloveniji 
previsoke.  
 Tisti, ki pravite, da davčne obremenitve 
v Sloveniji niso previsoke, me zanima izključno 
ena zadeva. Zakaj potem FURS pošilja 
delavcem migrantom, ki delajo v Avstriji, 
dodatne položnice? Izključno zaradi tega, ker so 
davčne obremenitve v Sloveniji višje kot v 
Avstriji in FURS terja plačilo razlike med tistim, 
kar so delavci, ki delajo v Avstriji, plačali v 
Avstriji, in tisto, kar morajo plačati še v Sloveniji. 
Če bi bila dohodninska lestvica v Sloveniji enaka 
kot v Avstriji, potem delavcem migrantom, ki 
delajo v Avstriji, ne bi bilo treba v Sloveniji 
plačati dodatnega davka. Jaz mislim, da je to 
vsem jasno, in dajte si to priznati.  
 Največji očitek je bil, znižujete s tem 
prihodke v proračun, to vrzimo stran, tega se ne 
gre. Glejte, spoštovana koalicija, če boste to 
politiko nadaljevali tudi v prihodnosti, se 
Slovenkam in Slovencem slabo piše. Kajti vi 
morate videti še malo dlje od enega drevesa, 
morate videti gozd. Ne morete vi reči, zdaj pa te 
spremembe ne moremo podpreti, ker znižuje,  
 bi rekel, proračunske prihodke. Res 
bodo na določenem nivoju manjši proračunski 
prihodki, vendar morate vi poskrbeti na drugi 
strani, da bodo prihodki višji. Ne samo na račun 
tega, da boste, bi rekel, iz meseca v mesec, iz 
leta v leto, dodatno obremenjevali državljanke in 
državljane Republike Slovenije. 3 milijarde 
evropskih sredstev leži na tleh, ki jih tako 
prejšnja vlada kot verjetno tudi sedanja ne zna 
pobrati. Po dveh mesecih menjamo ministra za 
kohezijo. 
 Davčni dolg, spoštovana državna 
sekretarka, 1,3 milijarde evra. Približno 15 % 
prihodkov slovenskega proračuna je davčnega 
dolga. Dajte vložiti nekaj napora samo pri 
evropskih sredstvih in pri zajezitvi davčnega 
dolga. Samo ne mi prijaviti številke, da se davčni 
dolg znižuje. Ker se ne, spoštovana državna 
sekretarka. Kvečjemu povečuje se. 
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Ta koalicija je pa podobna. Ista kot je bila 
prejšnja vlada. Dejansko imate vi vse zadeve 
pripravljene. Trošarinska politika je neustrezna. 
Zakaj je na primer tisoč litrov kurilnega olja v 
Celovcu 200 evrov ceneje kot v Ljubljani, Murski 
Soboti, Škofje Loki, Kranju, Kopru? Zakaj? 
Zaradi tega ker ima Slovenija bistveno višje 
trošarine kot Avstrija. Zakaj je liter nafte v Avstriji 
danes ceneje kot v Sloveniji? In državljanke in 
državljani Republike Slovenije, tisti, ki imajo 
možnost, gredo tankat v Avstrijo. In s tem polnijo 
avstrijski proračun, polnijo avstrijsko javno 
šolsko, avstrijsko zdravstvo. Dajmo narediti to 
obratno, tako kot je bilo včasih. Znižajmo 
trošarine in naredimo, bi rekel, zopet to ta 
turizem. Saj tisti, ki pride na bencinsko črpalko, 
ne natoči samo avtomobila, verjetno kupi še kaj 
drugega, pa gre mogoče še v restavracijo. Tukaj 
morate gledati malo širše. 
 Prejšnja vlada se je dostikrat hvalila, 
kaj vse so naredili. Nič niso naredili. Tisto, kar je 
ustvarilo gospodarstvo je prejšnja vlada pojedla 
in pa popila. 1,5 milijarde več davčnih prihodkov 
kot v letu 2014. To je soustvarilo gospodarstvo 
in državljanke in državljani Republike Slovenije. 
Kaj je ta vlada naredila? Hvalite se z znižanjem 
davčnega dolga. Ni res. Davčni dolg je nižji v 
strukturi bruto domačega proizvoda, ker je BDP 
na račun gospodarstva zrastel. Neto davčni dolg 
pa je bil ob koncu vlade Mira Cerarja višji kot v 
začetku vlade Mira Cerarja približno za 1 
milijardo. Kam ste dali ta denar? Kam ste dali, 
spoštovane in spoštovani, ta denar? 
 Jaz sem prepričan, da Slovenija 
potrebuje korenito davčno reformo. Treba je 
razbremeniti predvsem gospodarstvo in pa 
državljanke in državljane Republike Slovenije. 
Višje prihodke ustvarjajo samo nova delovna 
mesta. Nova delovna mesta polnijo žepe 
državljank in državljanov Republike Slovenije, 
polnijo zdravstveno blagajno, pokojninsko 
blagajno. In samo na ta način. Ne pa da vi 
obremenjujete gospodarstvo. Danes ne samo 
tisti, ki imajo to možnost, ki živijo ob meji z 
Avstrijo, gredo delat v Avstrijo, ampak smo v 
zadnjem obdobju lahko priča, da se vedno več 
podjetnikov in gospodarstvenikov odloča, da 
preselijo svoje podjetje v Avstrijo ali v Italijo. 
Izključno zaradi tega, ker jim te države ponujajo 
ugodnejše pogoje. 
 Spoštovana koalicija, jaz sem 
prepričan, da imate manevrskega prostora tukaj 
ogromno. Prav je, da se ustvarja tudi v enem 
delu socialna politika, vendar jaz sem prepričan, 
da boste vi s to socialno politiko, kot jo vi 
izvajate, pregnali delovne ljudi iz Slovenije. 
Danes je žalostno, da tisti, ki dela, ima približno 
iste prihodke kot tisti, ki ne dela. In to je ustvarila 
ta koalicija in pa prejšnja vlada.   
 Imate neustrezno politiko do 
podjetnikov in do delovnih ljudi. In tukaj je treba 
narediti spremembe. Sredstva so, kot sem že 
omenjal, evropska sredstva, davčni dolg in 
predvsem bo enkrat treba začeti razmišljati, da 
ne bomo imeli samo progresivno dohodninsko 

lestvico, ampak da se bomo morali na enem 
nivoju odločiti tudi za regresijo in s tem privabiti 
predvsem tiste ljudi, ki imajo več kapitala in višje 
prihodke. Zakaj je v Avstriji močan srednji 
razred? Izključno zaradi tega, ker imajo tam 
nekaj ekstremno bogatega prebivalstva, ki 
ustvarja tudi za srednji sloj. Srednji sloj pa 
vzdržuje potem ugodno socialno politiko. Danes 
pa tukaj v Sloveniji na račun levih vlad se ta 
srednji razred uničuje. Kdo v Sloveniji najbolj 
trpi? Tisti, ki ima povprečno plačo. Družina, ki 
ima tako imenovani dve povprečni plači. Ti niso 
upravičeni do nobenih ugodnosti, do nobenih 
socialnih transferjev in imajo najmanjše. Tukaj 
notri ubijate predvsem družine s povprečnimi 
prihodki.  
 Spoštovana državna sekretarka, vi ste 
napisali, da davčna zakonodaja nima ne vem 
kakšnega velikega vpliva. Poglejte, vsak 
podjetnik, vsak investitor, ko se odloča, v katero 
državo bo šel, bo najprej preveril, kakšna je 
davčna politika. In če je davčna politika 
neugodna, se bo odločil za drugo državo. To 
pomeni, da bo odpiral nova delovna mesta tam. 
Veliko držav tudi v naši okolici je v zadnjem 
obdobju znižalo davke. Tudi Hrvaška, tudi Švica. 
Avstrija je naredila temeljito davčno reformo v 
zadnjem letu in učinki te davčne reforme se 
poznajo predvsem v žepih državljank in 
državljanov Republike Avstrije, v novih delovnih 
mestih.  
 In še en primer, spoštovana državna 
sekretarka, davčna politika ni pomembna. Eden 
od razlogov, zakaj se je Cristiano Ronaldo 
odločil, da bo odšel iz Madrida v Torino, je tudi 
italijanska davčna zakonodaja. Rezident Italije 
za prihodke v tujini, ki jih ustvarja v tujini, plača 
lahko pavšal samo 100 tisoč evrov. V Španiji je 
pa ta obdavčitev bila 40 %. Tukaj je ta 
pomembna zadeva. Davčna politika prejšnje 
vlade in te vlade je neustrezna.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  
 Besedo imata gospa Jerca Korče, 
zadnji na trenutni listi pa je dr. Anže Logar.  
 Izvolite.  
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Najlepša hvala.  

 Spet imamo nek predlog, ki ga je 
nedolgo nazaj podobnega, malo drugačnega 
dala že Nova Slovenija. Ta vaš predlog prinaša 
326 milijonov manj v državni proračun. To je 
dejstvo, ki ga je podala Vlada v svojem mnenju. 
Se strinjamo, da je davčna razbremenitev 
potrebna, ampak v kontekstu nekega širšega 
družbenega dogovora. Še bolj pomembno od 
teh številk pa je to, da v širšem družbenem 
dogovoru končno že sprejmemo to, v kakšni 
družbi si mi želimo živeti, kakšno državo bomo 
mi razvijali. Če smo se odločili za solidarnostni 
model, in jaz upam, da smo se odločili za tak 
model, potem zniževanje davkov, in to, kar sem 
slišala v vaši razpravi, kako se Ronaldo seli 
zaradi tega, ker so davčno bolj ugodna okolja. A 



                                                                                                                          

  344  

si mi želimo družbo, v kateri bo nekdo lahko imel 
30 ferrarijev, nekdo pa ne za preživeti, si želimo 
tako družbo ali si želimo družbo, v kateri bomo 
ne delali uravnilovko, ampak bolj približevali 
zadeve. To se pravi, da ima delavec dostojno 
plačo in tudi direktor in tudi tisti, ki absolutno si 
zasluži višjo plačo, ampak ne enormno višje 
plače. Tako si nekako jaz predstavljam. Kvaliteta 
življenja v državi ni pogojena samo s tem, koliko 
nam pade v žep. Seveda če si na socialni 
pomoči, če si tako reven, da težko prideš skozi 
mesec, se strinjam, to res ne omogoča kvalitete 
življenja, ampak za ta srednji razred, o katerem 
govorite, pa ni samo to, koliko nam priteče v 
žep, ker država s tem financira marsikaj: javno 
šolstvo, javno zdravstvo, ceste, domove za 
ostarele itn. Mislim, da imamo v Sloveniji, čeprav 
govorite, da Slovenkam in Slovencem se slabo 
piše, evo, to sem si zapisala, ker me je najbolj 
zmotilo, Slovenkam in Slovencem se piše precej 
dobro. Če gledamo v globalu, če bomo znali 
vzpostaviti sistem in bomo popravili še določene 
pomanjkljivosti, lahko rečemo, da živimo dobro. 
Ne seveda vsi, imamo nekaj revežev in za tiste 
moramo mi delati in ustvarjati še močnejšo 
solidarnost. To je moje razmišljanje, pa vem, da 
se tukaj v nekem konceptualnem vidiku zelo 
razlikujemo, ampak jaz mislim, da kvaliteto 
življenja, ki jo moramo omogočiti državljanom, 
moramo financirati in je ne zmanjševati. Kje 
bomo vzeli teh 326 milijonov evrov, ki bi na ta 
račun šli ven? Kje jih bomo vzeli? Pri 
zobozdravstvenih storitvah? Pri tem, da bo treba 
porode plačevati? Jaz ne vem, kje bi vi jemali. 
Vedno se to sprašujemo. Ampak če mi 
odvzamemo nek priliv v proračun, se moramo 
zavedati, kje bomo vzeli, ali bo to z zmanjšanjem 
pravic naših državljanov, ki že tako ali drugače 
pravimo, da so prenizke. Pa sem mogoče toliko 
mlajša generacija. V začetku razprave sem 
poslušala nek tak politični pinkponk, kaj vse smo 
naredili, in so bile bančne luknje in je bilo pranje 
iranskega denarja in je bila afera TEŠ 6 in še 
mnogo afer, ki so bile v naši državi. Se strinjam, 
ampak za nazaj bomo težko popravili, razen s 
kazenskimi ovadbami in iskanjem odgovornosti. 
Tu se absolutno strinjam, ampak neke 
odškodninske odgovornosti za tiste ogromne 
zneske zgrešenih investicij v naši državi najbrž 
ne bomo nikoli dosegli. Zato je ključno, da 
vnaprej pazimo, ne da se vedno obmetavamo 
samo za nazaj, kaj je vlada kakšna naredila, 
česa kakšna vlada ni naredila. Dajmo malo bolj 
pogledati vnaprej. Jaz sem tudi v komunikaciji s 
finančnim ministrom, pa nisem ekonomist, pa 
sem daleč od številk, prišla do tega, da ima neko 
vizijo, kako vzpostaviti tudi razbremenitev plač. 
Tako da jaz pričakujem, da bomo na tem 
področju nekaj naredili, ampak nikakor in nikoli 
na račun tega, da bomo delali proračunski 
primanjkljaj, ki se bo rezultiral v tem, da našim 
državljanom manjšamo in kratimo neke 
pridobljene pravice. Hvala.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Pridobili ste si repliko, potem pa še 
predlagatelj.  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala.  
 Kolegica, ki je sedaj govorila, z vsem 
spoštovanjem do nje, ampak nima enega dne 
delovne dobe v gospodarstvu. Ko bo šla enkrat, 
bi rekel, spat s terjatvami, ko bo šla enkrat spat v 
gospodarstvo, potem bo verjetno lažje razumela 
te razprave, ki smo jih danes tukaj imeli. Jaz 
sem prepričan, da tisti, ki ustvarjajo, polnijo 
proračun. Jaz se bom zahvalil gospodarstvu, da 
mi daje plačo. Dejstvo pa je nekaj, 30 ferrarijev 
je bilo omenjenih. Jaz bi bil zelo vesel, da bi 
nekdo v Šenčurju imel, recimo, 30 ferrarjev, ker 
bi plačal zelo veliko davka v proračun, ker bi 
plačal davek na dodano vrednost v proračun. 
Jaz sem prepričan, da bi bil vrtec bistveno nižji v 
Šenčurju. Bogati vzdržujejo proračun. Mi ne 
smemo tem ljudem zapirati vrat. Mi moramo tem 
ljudem vrata odpreti, spoštovana. Tisti, ki troši, 
tisti, ki ustvarja plačuje davek. Izračunajte si, 
koliko podjetniki plačujejo davka v blagajno. Saj 
je prav, tisti, ki ne morejo, moramo mi ustvarjati 
socialno politiko. Ne moremo pa mi tukaj notri 
teh ljudi in reči, to je napačna politika. Vsi enaki, 
vsi revni, to je dejstvo, to smo že enkrat videli. 
Poglejmo si države, ki imajo močno socialno 
politiko. Imajo blazno rast gospodarstva in 
vsega. Gospodarstvo je tisto, ki ustvarja socialno 
politiko, ne obratno. In vi to zatirate. Izračunajte 
si, 30 ferrarijev, pa koliko davka je to. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Replika 

na repliko ne obstaja. Obstaja pa želja 
predlagatelja, da spregovori.  
 Izvolite.  
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa.  

 Ko govorite o širšem družbenem 
dogovoru, ste imeli priložnost na prejšnji seji, ko 
ste sprejemali nekatere spremembe zakonov, ki 
so imele za en del slovenske družbe velik vpliv, 
pa niste iskali nobenega širšega družbenega 
dogovora. Te parole vam pridejo v poštev in 
prav samo takrat, kadar mi kaj predlagamo.  
 Sedaj ko govorite o socialni državi, pa 
samo vprašanje: ali Avstrija ni socialna država? 
Je Nemčija socialna država ali ni socialna 
država? Avstrija, recimo, kar smo že prej 
povedali, in to lahko potrdi tudi državna 
sekretarka, ima za najnižji dohodninski razred 
ničelno stopnjo obdavčitve z dohodnino. Sedaj 
pa vas vprašam, katera je bolj socialna država, 
ali naša, ki te do 8 tisoč prihodkov obdavči s 16 
%, ali Avstrija, ki te do 11 tisoč obdavči z 0 %. 
Te parole so popolnoma deplasirane, ker se ne 
pozna niti širša slika niti vsebina niti način 
funkcioniranja ne ene ne druge države. Kar 
zadeva pa pridobljene pravice, mi moramo 
davčnemu zavezancu omogočiti, da izkoristi 
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boljšo obdavčitev ali pa boljšo rešitev. In če so 
dohodninski razredi in obdavčitve v teh razredih 
boljši od teh, ki jih mi predlagamo, jaz mislim, da 
ne bo imel nobeden od tistih, ki zdaj plačuje 
dohodnino, kakšne težave z bitko za pridobljene 
pravice. Razen etatisti, to se pravi tisti, ki 
zagovarjate neskončno močno državo. In takih, 
vidim, vas je v tem Državnem zboru skoraj 60. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 In beseda je vaša, dr. Anže Logar. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsednik.  
 Zdaj ob tej razpravi se jaz vprašam, kaj 
je bolje, da smo vsi revni, pa smo veseli, ker 
imamo socialno varnost, ker razlika med tem, če 
delaš ali pa če ne delaš, je relativno majhna, ali 
da smo vsi uspešni po svojih najboljših močeh. 
To sta dva zelo enostavna koncepta. Jaz vse 
prevečkrat dobivam občutek, da nekateri želite 
tekmovati v tekmi navzdol, da se vse izenači in 
da smo vsi revni, ampak za vse nas bo 
poskrbljeno. Medtem ko razvite evropske države 
tekmujejo predvsem v tem, kako s svojim 
davčnim sistemom in poslovnim okoljem narediti 
tak miks ukrepov, da bodo privabljali ljudi, da 
bodo čim bolj kreativni. Pa če jih nimajo dovolj 
doma, da se znanstveniki, razvojniki, napredniki, 
če jim tako rečem, odločijo, da pridejo v to 
državo. Slovenija je v tem zelo slaba. Poglejte, 
vsako leto odide 8 tisoč vrhunsko izobraženih 
ljudi na tuje. A veste, kakšen strošek je to za 
državo? Vi, ki ste egalisti, ki bi vsi tekmovali v 
tekmi za skupno revnost, se vprašajte vsako leto 
za 8 tisoč ljudi, ki so se izobraževali na 
fakultetah, pa potem verjetno tudi še na 
magisterijih in doktoratih, koliko je država 
plačala za njihovo izobrazbo. Vsako leto, leto za 
letom. In potem ta znesek, ki smo ga mi vsi 
davkoplačevalci plačali, in to znanje, ki je bilo na 
podlagi tega zneska ustvarjeno, gre potem v 
drugo državo in tam prinaša dobiček, ki ga 
zaradi nižjih davčnih stopenj več v žepe spravi 
tudi ta izobražen posameznik. Kdo je tu izgubil? 
Slovenija je tu izgubila. Vsi smo izgubili. Ko pa 
se pojavi nek predlog, naredimo bolj spodbudno 
davčno okolje tudi doma, se pa egalisti 
razburjate in pravite, »ne, imejmo vsi enako 
malo«. Koordinator Vlade je, mislim da dva dni 
nazaj, dejal tu pred Državnim zborom, da Levica 
definira barvo te vlade. V enem pogovoru za 
nacionalno televizijo je koordinator Vlade 
napovedal številne nove odhodke proračuna, ki 
jih bo Vlada potrdila, ker zavisi od glasov 
nadkoalicijske stranke Levica. Imate torej neko 
zgodbo, ki že vnaprej napoveduje nova 
javnofinančna bremena vseh nas, vsakega od 
nas. Tisti z nižjimi prihodki si jih bodo težje 
privoščili kot tisti z višjimi prihodki. Vi koalicijski 
poslanci skrajno leve vlade si jih boste lažje 
privoščili kot tisti, ki se težko prebijejo iz dneva v 
dan. Ko pa pride na mizo nek predlog, ki bi 

pomenil delno davčno prestrukturiranje, ste pa 
proti. Glejte, kaj Vlada zapiše v mnenju. Citiram: 
»Vlada se zaveda, da je obremenitev dela tisti 
dejavnik, ki med davčnimi ukrepi negativno 
vpliva na konkurenčnost« – o tem sem govoril – 
»kar nam dokazuje tudi študija OECD, iz katere 
je razvidno, da je obremenitev dela 
problematična vsaj iz dveh vidikov, in sicer 
pritiska na stroške dela in slabšanja 
mednarodne konkurenčnosti podjetij in s tem 
države ter lahko tudi tveganja za naraščanje 
sive ekonomije.« To je Ministrstvo za finance 
napisalo oziroma Vlada potrdila. Dali so pravo 
diagnozo. Povedali so, da to, kar počnete, ko še 
povečujete obremenitev dela, je slabo za 
konkurenčnost, za mednarodno konkurenčnost 
in tveganje za naraščanje sive ekonomije. Vse, 
za kar se vsi strinjamo, da je rak rana te države 
in da je treba urediti. In kaj je posledica te 
ugotovitve? Ne, mi smo proti. Ne, mi smo proti. 
Vlada še zapiše: »Največji delež k davčnemu 
primežu v Sloveniji prispevajo prispevki za 
socialno varnost.« Kaj ste naredili pred kratkim? 
Povečali ste. Tam lahko, na enem drugem 
področju pa – kaj pravite? Da ne morete.  
 Prej je kolegica Korče rekla, da imamo 
predlog na mizi, ki na račun zmanjšanja pravice 
ljudi nekaj dela. Zdaj pa meni povejte, kaj v tem 
predlogu je zmanjšanje pravic ljudi, če je glavni 
ukrep, da citiram predlog predlagatelja, torej 
nas, »znižanjem dohodninskih stopenj, 
zvišanjem splošne olajšave in zvišanjem mej 
dohodninskih razredov bi tako delavec s 
povprečno plačo dobil okoli 45 evrov več na 
mesec«. Vsak, ki dela s povprečno plačo, bi 
dobil 45 evrov več v svojo denarnico vsak 
mesec. Povejte mi, kje je tu zmanjšanje pravic. 
Naj se eden javi, pa mi pove, kje je zmanjšanje 
pravic. Ne vem, kako je za gospo Korče to 
zmanjšanje pravic, če ima vsak 45 evrov več v 
denarnici. In potem sam odloča, kaj bo s temi 45 
evri naredil: ali bo dal v tretji steber 
pokojninskega zavarovanja, ali si bo privoščil, ne 
vem, malo dražje obleke, ali bo rekel, ker zdaj 
imam 50 evrov več na mesec, si lahko privoščim 
višji kredit, ali bo se odločil za zamenjavo oken 
in se bo ekonomija zavrtela. Tako bo imel 
proizvajalec oken več naročil, bo zaradi večjega 
dobička dal svojim zaposlenim božičnico, bodo 
imeli ti zaposleni poleg 50 evrov več še dodatno 
božičnico in bodo rekli, da zdaj gredo pa lahko v 
terme. Pa bo imelo turistično podjetje dodaten 
priliv gostov. Bodo imeli zaposleni naslednje leto 
božičnico in se bo ekonomija zavrtela, tako kot 
se po navadi v teh stvareh zavrti. Boste pa tudi 
nekateri seveda dali te šolde v nogavice. Dobro. 
Ampak bodo ostali verjetno več zapravili.  
 Vlada, ne bom rekel vlada, predvsem 
koalicijski poslanci ste na podlagi vaše 
razprave,bom rekel, zelo pokroviteljski do 
davkoplačevalcev oziroma do tistih, ki delajo. Vi 
smatrate, da država, vlada, bistveno bolje ve, 
kako investirati denar, kot vsak posameznik. 
Torej vi bistveno bolje veste, če od vsakega od 
nas vzamete 50 evrov več, kaj boste s temi 50 
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evri naredili, kot vi sami, če dobite teh 50 evrov 
več v denarnico. Ni res. Vi najbolje veste, kaj je 
dobro za vas. In vi na ta način najbolje lahko za 
sebe poskrbite. 
 Glejte, brezposelnim ste pred kratkim 
dodali 100 evrov več nadomestila. Super, vsi 
podpišemo. Tistim z minimalno plačo ste dvignili, 
mislim, da po teh več krogih za 60 evrov več. 
Javnim uslužbencem ste dali za 306 milijonov 
evrov več. Nobene težave, še s tem se hvalite. 
Vsem, med katerimi so pa tudi javni uslužbenci, 
860 tisočim, ki pa delajo, ki ustvarjajo, pa v 
povprečju ne privoščite 50 evrov več na mesec. 
Še celo več! Govorite, da se ta povečanja delajo 
na račun manjšanja pravic drugih. Pa jaz ne 
vem, kdo vam to logiko sestavlja. Če po tej logiki 
človek vodi državo – jaz ne vem, kam pridemo, 
no.   
 Iz vaših razprav pa tudi iz mnenja 
Ministrstva za finance lahko potem mnenje ali pa 
razmišljanje te skrajno leve vlade v bistvu 
opišem s škarjami. Poglejte, vi ste vedno proti 
zniževanju proračunskih prihodkov. Vedno boste 
glasovali proti nečemu, kar bi pomenilo 
zniževanje proračunskih prihodkov. A priori bo to 
razlog in smo proti. Nočemo imeti manj v 
proračunu, hočemo vse davke pograbiti. 
Hočemo. Z nekim linearnim razmišljanjem, ki ne 
vkalkulira tega, da denar da denar, da 
ekonomija zavrti ekonomijo, in kadar ima človek 
dovolj denarja, ga verjetno manj da v nogavice 
kot takrat, ko ga ima malo. Ko se ekonomija 
obrača, se tudi lažje zapravlja, in takrat, ko se 
lažje zapravlja, se ekonomija obrača, in tako 
naprej, spirala gor, ne dol, za kar se vi borite.  
 Ste pa vedno za povečevanje 
proračunskih odhodkov. To pa ja. Če je pa nek 
ukrep, ki povečuje proračunske odhodke, to ste 
pa vedno za. Iz enega preprostega razloga, ker 
vam to daje moč nad tistimi, ki te proračunske 
odhodke koristijo. Več kot ima vlada za razdeliti, 
bolj pomembna se počuti. In da lahko več 
nagrabi iz denarnic davkoplačevalcev, mora 
zviševati davke. In ko zvišuje davke, ima več 
denarja, je pomembnejša in dobijo prave firme, 
dobijo prave skupine. Tiste, ki pa ustvarjajo, 
boste pa še malo stisnili. Zdaj smo tem dali, zdaj 
smo onim dali, vi pridete zadnji na vrsto. In 
nimate nobene težave, res, nobene težave, ko 
ustanovite nove ministre. Koalicijsko je treba 
razporediti, da se boste sešteli, ste ja 
šestčlanska koalicija. Nimate nobene težave, ko 
se imenuje šest novih državnih sekretarjev. 
Nobene težave. Treba je imeti državne 
sekretarje, ki bodo koordinirali državne 
sekretarje. In celo vi boste vložili, če se ne 
motim, ta zakon o vladi, vi poslanci, da boste to 
ustoličili. Ko pa pride do vprašanja, da se da 
ljudem več, da se bodo oni odločali – ne, to pa 
ne, češ, mi ne bomo dali, mi smo dali ton tej naši 
vladi in mi ne dopustimo, da bi ljudje sami 
zaživeli, da bi se sami odločali, kako zapraviti 
denar, ker mi bolje vemo od njih. In poglejte, če 
imamo pravo diagnozo, ki jo je dalo Ministrstvo 
za finance, da je največja rakrana obdavčitev 

dela, tako za konkurenčnost, za mednarodno 
konkurenčnost kot za sivo ekonomijo, če sama 
vlada ugotavlja, da je največji delež teh bremen 
za socialne prispevke in da je treba 
prestrukturirati, nam tukaj v koaliciji pravite, 
»dajmo v letu 2019 razmisliti, dajmo vse analize 
narediti, dajmo potem ugotoviti, zakaj tega ne 
bomo mogli narediti«.  
 Tukaj imate en primer, zelo enostaven, 
ki ne bo tako potraten, kot mislite, ko je še ravno 
pravi čas, čas nekega obdobja konjunkture, ki 
lahko to kolesje gospodarstva požene naprej, da 
ga podprete v prvem branju. Lahko ga potem 
tudi še amandmirate, kakorkoli, lahko tudi datum 
prolongirate, ampak ne za voljo neke ideologije, 
ki ubija konkurenčnost v tej državi, kot pravi 
Ministrstvo za finance, mednarodno 
konkurenčnost, spodbuja sivo ekonomijo. Ne 
zavoljo enega koalicijskega partnerja, ki je 
očitno proti, potem blokirati ta zakon v 
parlamentarni proceduri. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja.  
 Najprej dajem besedo predstavnici 
Vlade, državni sekretarki Nataliji Kovač Jereb.  
 Izvolite.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Najlepša hvala za 

besedo.  
 V zvezi z vprašanjem Vladi in 
Ministrstvu za finance glede davčnega 
prestrukturiranja. Vlada v prvi polovici leta 2019 
pripravlja nabor različnih ukrepov, ki bodo imeli 
za cilj davčno prestrukturiranje v smeri 
razbremenitve čim širšega kroga davčnih 
zavezancev. K temu davčnemu prestrukturiranju 
želimo pritegniti socialne partnerje in politične 
partnerje tudi z vsebinskimi predlogi, ker bomo 
šli v bistvu v prestrukturiranje razbremenitve 
dela. Mi se zavedamo, da so v bistvu stroški 
dela na strani delojemalcev preveč obremenjeni, 
vendar pa se mora potem, kadar se 
razbremenijo stroški dela na strani delojemalcev, 
poznati to tudi v denarnicah in na transakcijskih 
računih delavcev. Se pravi, če bomo na eni 
strani razbremenili stroške na strani 
delojemalcev, se bodo tudi znižali stroški dela 
delavcev pri gospodarskih družbah, in to naj bi 
se prelilo v prihodke na transakcijskih računih 
zaposlenih. 
Glede davčnih obremenitev pri davku od 
dohodkov pravnih oseb. Slovenija ima 
nominalno stopnjo pri davku od dohodkov 
pravnih oseb 19 %, efektivno pa, kakor smo mi 
izračunali 12,6 %. Na tej strani ima v bistvu 
država še nek prostor, da bi se mogoče povišale 
te stopnje pri davku od dohodkov pravnih oseb. 
Vprašanje je bilo tudi, če delamo še na davku na 
nepremičnine. Ministrstvo za finance na 
strokovnih podlagah davka na nepremičnine 
dela še naprej, s tem da je za pravilno davčno 
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osnovo pomembno, da so v bistvu podatki, ki 
izhajajo iz množičnega vrednotenja nepremičnin, 
pravilni, zato se glede podatkov usklajujemo še 
z Ministrstvom za okolje in prostor in 
Ministrstvom za infrastrukturo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj pa ima besedo še predstavnik 
predlagatelja gospod Jože Tanko. 
 Izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa! 

 Najprej moram reči, da sem razočaran, 
ker predstavniki vlade pridejo, preberejo pet 
minut na začetku, pa si potem vzamejo za 
zaključek nekaj minut in končajo. S tem je 
njihova vloga v zakonodajnem postopku v takih 
primerih končana. Jaz mislim, da je to neresno 
in neodgovorno. 
 Predlog zakona je bil tukaj, pričakoval 
sem, da se bo vlada, državna sekretarka, 
vključevala v razpravo, korigirala naše napake 
ali napačne navedbe, napačne poglede, pa 
seveda tudi drugih poslanskih skupin, predvsem 
koalicijskih, ker očitno med njimi nekateri več kot 
toliko, da kaj preberejo, se niti ne poglobijo v 
tematiko oziroma v predlog, ki ga imajo na 
dnevnem redu oziroma na mizi. 
Jaz sem, moram reči, da sem zelo razočaran 
nad komentarji, nad obrazložitvami, še posebej 
nad stališči poslanskih skupin. Edina svetla 
izjema tu v razpravi koalicije je bila Monika 
Gregorčič, ki je imela zelo korektno razpravo z 
dilemami in pomisleki. Ampak pač tako je. Tukaj 
smo. 
 Kar zadeva ta naš predlog. Jaz sem 
prej na začetku povedal, da se predlog uveljavlja 
s 1. 1. 2019, ne za nazaj, ampak za naprej. In 
povedal sem tudi, da bo za naprej tudi 
gospodarska rast tam 3 plus odstotke ali pa 
približno 3 odstotke in da bo to zato, ker gre 
procentno procentni račun naprej, dodatna 
milijarda evrov v državnem proračunu, če se bo 
s to dinamiko odvilo. 300 milijonov od tistega, 
kar bo nastalo prihodnje leto, bi bilo namenjeno 
za ta naš predlog zakona. To drži, gospa 
državna sekretarka? To stoji? Sedaj sprašujem, 
ali je to korekten predlog z vidika prispevka 
državljanov k gospodarski rasti. Podjetja so 
izvzeta iz tega predloga, s tem se nismo 
ukvarjali, ker je treba neke druge mehanizme 
uporabiti in je treba res imeti nek širši dogovor. 
Vendar v tem primeru ko sta partner samo 
dohodninski zavezanec in država, pa lahko to 
naredimo. Za to pa ne rabimo nobenih širših 
pogajanj in nobenih širših družbenih konsenzov. 
To sta samo dva partnerja, država, Ministrstvo 
za finance, Vlada, ki bdi nad izvrševanjem 
proračuna, in mi, ki odločamo o tem, kakšna bo 
davčna stopnja. Jaz sem prepričan, da je ta naš 
predlog za razmere, v katerih smo in kakšne 
bodo še prihodnje leto, zagotovo zelo korekten.  
 Da vas samo spomnim. Mi smo davčno 
reformo naredili leta 2006. Leta 2007 smo imeli 

iz dohodnine 919 milijonov evrov prihodkov, leta 
2009, ko je to na polno zagrabilo, pa milijardo 70 
milijonov. To se pravi, da je dohodnina kljub 
temu zrasla za 88 milijonov evrov. Bilo je 2007 
pobranega DDV 2 milijardi 910 milijonov, 2009 
pa 2 milijardi 840, to se pravi je padlo za 70 
milijonov. Ampak skupni saldo je bil še zmeraj 
plus 18 milijonov za državni proračun, kljub temu 
da smo sistemsko vse razbremenili. To potrjuje 
trditev, da nižji davki in več plačnikov pomeni 
večji učinek v masi za državni proračun, ker višji, 
kot so davki, več je sive ali črne ekonomije. To je 
logična posledica. To se je zgodilo povsod in 
tudi pri nas.  
 Debate okoli socialne države. Če bomo 
ljudem omogočili, da bodo imeli višji neto saldo 
med svojimi prihodki ali pa na svojih računih, se 
s tem krepi njihova socialna varnost. Ni treba 
državi nič delati za to, da bodo bolj socialno 
varni. Omogočiš jim, da imajo nekaj več denarja 
in s tem pokrijejo svoje potrebe. Socialna 
država, ki jo pa zagovarjate, je pa državna 
socialna država, etatizem, če temu tako rečem, 
pa pomeni, da je treba vse pobrati, potem vmes 
nastaviti deset tisoč ljudi, da se s tem ukvarjajo 
in potem to delijo po obrazih, obrazcih in tako 
naprej, kakor kje. Vmes se zgubi 30 % za plače, 
30 % izgine neznano kam, 30 % tistega pa tako 
kot v vsakem socializmu potem pride do tistih 
končnih namenov.  
 Jaz mislim, da ta koncept z visokimi 
davki ni dober. Obratno je mnogo boljše, mnogo 
bolj učinkovito, mnogo bolj ljudje skrbijo za sebe, 
za svojo družino, za razvoj svojega podjetja, tudi 
za svoje espeje in tako naprej, kakor v primeru, 
ko se vse to ne da in ne omogoča na tak način.  
 Kar zadeva pa vire, spoštovani, poleg 
gospodarske rasti, ki bo drugo leto prinesla 
dodatno milijardo v proračun, imate na 
Karavanken tunelu 18 milijonov, imate na 
drugem tiru 700 milijonov, imate v proračunu še 
cel kup balasta, za katerega sploh ne veste, za 
kaj gre denar, ampak je samo tam in se potem 
to izgublja za razne projekte, take ali drugačne, 
take in drugačne družbe. Veliko denarja je v 
proračunu, cel kup gluhih postavk, ki jih potem 
vlada prerazporeja za svoje namene, za svoje 
potrebe. Mislim, da kakšnih težav, da bi to 
naredili, nimate, da bi tudi tak predlog podprli.  
 Priporočam vam, da predlog podprete, 
da daste svoje predloge za drugo obravnavo, da 
da tudi Vlada svoje predloge in na koncu bomo 
naredili en primeren zakon za naše državljane. 
Milijon in pol je tistih, ki bodo imeli korist od tega 
zakona. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker je čas, določen za 
razpravo, še ostal, sprašujem, ali želite na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še razpravljati. Ker ni interesa, zaključujemo 
razpravo.  
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 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 3. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z 
glasovanji nadaljevali ob 19.45 minut. Hvala.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 19.15 in se 
je nadaljevala ob 19.45.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno 
sejo Državnega zbora.  
Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih 
odločitev, pri čemer bo zbor glasovanje opravil 
po naslednjem vrstnem redu: 6., 4., 7., 8., 10., 
11., 14., 12., 1., 27. in 24. točka dnevnega reda. 
Poslanke in poslance prosim, da preverite 
glasovalne naprave. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko dnevnega 
reda, to je druga obravnava Predloga zakona 
o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
čezmejnem izvajanju storitev v okviru 
rednega postopka.  

Glasovali bomo o naslednjem predlogu sklepa: 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o čezmejnem izvajanju storitev ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo.  
Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 44, proti 37.  
(Za je glasovalo 44.) (Proti 37.)  
Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato je 
zakonodajni postopek o predlogu zakona 
končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega 
reda, to je z obravnavo Predloga zakona o 
interventnih ukrepih pri ravnanju s 
komunalno odpadno embalažo in z 
odpadnimi nagrobnimi svečami po nujnem 
postopku.  
Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je 

odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo 
opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajev z dne 18. 12. 2018, ki je objavljen 
na e-klopi. 
Najprej prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, DeSUS in 
SAB k 16.b členu pod številko 1. In še opomba – 
če bo ta amandma sprejet, postane amandma 
Poslanske skupine SDS k istemu členu 
brezpredmeten.  
Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 57, proti 4.  
(Za je glasovalo 57.) (Proti 4.)  
Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
 
Ker je amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, 
SMC, DeSUS in SAB k 16.b členu pod številko 1 
sprejet, je postal amandma Poslanske skupine 

SDS k istemu členu pod številko 2 
brezpredmeten.  
S tem smo, spoštovane poslanke in poslanci, 
končali z glasovanjem o amandmajih in z drugo 
obravnavo predloga zakona v okviru nujnega 
postopka.  
Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel 
amandma k 16.b členu dopolnjenega predloga 
zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, 
ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje.  
 
Ker ni predlogov, prehajamo na tretjo 
obravnavo predloga zakona.  

Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo 
obravnavo ni bilo vloženih amandmajev.  
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, 
predlog zakona neusklajen.  
V imenu Poslanske skupine SDS dajem besedo 
gospodu Černaču.  
  
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem prisotnim! 
 V Poslanski skupini SDS smo včeraj 
povedali, da zakonu ne bomo nasprotovali, da 
smo ga pa pripravljeni podpreti, če bo sprejet 
amandma, ki govori o rokih, v katerih morajo 
izbrane osebe odpeljati odpadno embalažo 
oziroma sveče. Zato bi bilo treba vložiti 
amandma v tretjem branju, ker je pač taka 
formalna procedura. S tem se je javno včeraj 
strinjal tudi minister v razpravi o amandmajih.  
 Dovolite, da ga citiram. Minister Leben 
je rekel včeraj: »Zdaj pa še malo, kar se tiče teh 
30 dni v amandmaju. Jaz vas slišim, mi smo z 
ekipo to preigrali, stvar bi pila vodo, bi pa morali 
malo spremeniti. Ker gre za velike količine, ker 
gre za veliko denarja, bo objavljen evropski 
razpis …« In naprej, »tukaj je edina rešitev, da 
se strinjamo, da ko izberemo osebo za odvoz, 
da ji damo 30 dni časa, da se to odpelje. Mislim, 
da na tak način še pohitrimo postopek in da bi 
lahko nekje tukaj našli kompromis, seveda v 
ravnovesju, da bi bil ta zakon še v širšem 
kontekstu sprejet.«  
 Na podlagi teh besed sem jaz 
napovedal, da smo pripravljeni spremeniti ta 
amandma, tako da v določenem delu črtamo 
nadaljnje besedilo, ki je bilo vezano na odločitve 
inšpekcije, vendar so me kasneje kolegi iz LMŠ 
popoldne obvestili, da si je koalicija premislila in 
da take rešitve ni pripravljena sprejeti. Mislim, da 
je to slaba odločitev, ker ni nobenih rokov v 
zakonu. Mi smo ta amandma predlagali zaradi 
tega, ker so tisti, ki so bili na odboru prisotni, 
opozarjali na omejene skladiščne možnosti za to 
embalažo, in so opozorili, da ko bo enkrat 
inšpekcija svoje delo opravila, kar bo morala po 
zakonu storiti zelo hitro, v desetih dneh od 
uveljavitve zakona, ta embalaža ne bo smela 
nikamor, dokler ne bo izbran izvajalec, ki jo bo 
odpeljal. Vemo pa, da bodo prihajale nove 
količine embalaže in zna biti, da bo nastal 
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problem, ki bo mogoče še večji, kot je ta, s 
katerim se soočamo danes.  
 Verjamem, da tudi ta rok v celoti ne bi 
tega problema odpravil, bi pa vseeno prisilil k 
temu, da bi bile te odločitve in postopki hitrejši. 
To je bil tudi namen tega amandmaja.  
 Zdaj, ko tega ni, seveda tega zakona 
ne moremo podpreti, tako da bo koalicija sama 
ta zakon sprejela in prevzela odgovornost za 
vse kar bo iz tega naprej izhajalo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. S tem 
ugotavljam, da lahko preidemo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 52, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem tudi to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o gospodinjskem dodatku.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o 
gospodinjskem dodatku je primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 33, proti 44.  
 (Za je glasovalo 33.) (Proti 44.)  
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemnik.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
Zakona o starševskem varstvu in družinski 
prejemkih je primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 44.  
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da zbor predloga sklepa ni 
sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu 
zakona končan. S tem zaključujem to točko 
dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembi Zakona o 
vrtcih. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembi 
Zakona o vrtcih je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 33, proti 43.  
 (Za je glasovalo 33.)(Proti 43.) 
 S tem ugotavljam, da zbor 
predlaganega predloga sklepa ni sprejel, zato je 
zakonodajni postopek o predlogu zakona 

končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vinu. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o vinu je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 48.  
 (Za je glasovalo 35.)(Proti 48.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo se prekinjeno 14. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvah 
zakona o gasilstvu je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 45.  
 (Za je glasovalo 36.)(Proti 45.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
predloga sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni 
postopek o predlogu zakona končan. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah Zakona o 
dohodnini. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
Zakona o dohodnini je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 33, proti 50.  
 (Za je glasovalo 33.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
predloga sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni 
postopek o predlogu zakona končan. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na prekinjeno 1. točko 
dnevnega reda, to je na 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 18. decembra 
2018, ki je objavljen na e-klopi.  
 Prehajamo na odločanje o predlogih 
sklepov.  
 Prvi predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade Marjana Šarca na poslansko 
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vprašanje Ive Dimic v zvezi z otroško srčno 
kirurgijo in razmerami v zdravstvu. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 48.  
 (Za je glasovalo 35.)(Proti 48.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa sklep ni 
sprejet.  
 
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade Marjana Šarca na poslansko 
vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi 
z naseljevanjem tujcev. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 33, proti 48.  
 (Za je glasovalo 33.)(Proti 48.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet.  
 
 Predlog naslednjega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru predsednika Vlade Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z 
gradnjo druge cevi Karavanškega predora. 
  Glasujemo. Navzočih je 83 
poslank in poslancev, za je glasovalo 33, proti 
49. 
 (Za je glasovalo 33.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji: Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru predsednika 
Vlade Marjana Šarca na poslansko vprašanje 
gospoda Mihe Kordiša v zvezi z rebalansom 
proračuna za leto 2019 in izdatki za obrambo. 
Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 39, proti 44. 
 (Za je glasovalo 39.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za obrambo gospoda Karla Erjavca na 
poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z 
izplačili sofinanciranja izgradnje gasilskega 
centra v Postojni. 
Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 39, proti 43. 
 (Za je glasovalo 39.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor gospoda Jureta 
Lebna na poslansko vprašanje gospoda Borisa 
Doblekarja s problematiko degradiranih območij 
v Sloveniji. 
Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 41. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 41.) 
Ugotavljam, da predlog sklepa ni sprejet. 
 

 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za zdravje gospoda Sama Fakina na 
poslansko vprašanje gospe Anje Bah Žibert v 
zvezi z otroško in mladinsko ortodontijo. 
Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 37, proti 48. 
 (Za je glasovalo 37.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na 
poslansko vprašanje gospoda Jožefa Horvata v 
zvezi z razbremenitvijo davkoplačevalcev. 
Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 50. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 50.) 
Ugotavljam, da predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na 
poslansko vprašanje mag. Andreja Širclja v 
zvezi s spoštovanjem fiskalnih pravil. 
Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 49. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 49.) 
Ugotavljam, da predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Smo pri desetem predlogu sklepa: 
Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru ministrice za pravosodje 
gospe Andreje Katič na poslansko vprašanje 
gospoda Aleksandra Reberška v zvezi z 
odgovornostjo za pošteno sojenje. 
Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 49. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 

 11. predlog sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor gospoda Jureta 
Lebna na poslansko vprašanje gospoda Željka 
Ciglerja v zvezi s sanacijo onesnaženosti v 
Celjski kotlini. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 42. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 42.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Predlog številka 12: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na 
poslansko vprašanje gospoda Janija Ivanuše v 
zvezi s fiduciarnimi računi. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 43. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
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Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor gospoda Jureta 
Lebna na poslansko vprašanje gospoda Borisa 
Doblekarja v zvezi s stanjem na področju 
urejanja voda oziroma hudournikov v Sloveniji. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 42. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 42.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Prehajamo na predlog 14. sklepa: 
Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru ministra za izobraževanje, 
znanost in šport, dr. Jerneja Pikala na poslansko 
vprašanje gospoda Tomaža Lisca v zvezi z 
gradnjo in obnovo športne infrastrukture. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 44. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Predlog sklepa številka 15: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru ministra za zunanje zadeve dr. Mira 
Cerarja na poslansko vprašanje gospe Ljudmile 
Novak v zvezi s problematiko financiranja 
slovenskih tiskanih medijev v Italiji. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 37, proti 40. 
 (Za je glasovalo 37.) (Proti 40.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Prehajamo na predlog 16. sklepa: 
Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo 
mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje 
gospoda Boštjana Koražije v zvezi z 
doseganjem ciljev energetske obnove stavb v 
uporabi ožjega in širšega javnega sektorja. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 44. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za kulturo gospoda Dejana Prešička na 
poslansko vprašanje gospe Violete Tomić v 
zvezi z umetniškimi deli v lasti Nove Ljubljanske 
banke. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 43. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Smo pri 18. predlogu sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru ministra za okolje in prostor gospoda 
Jureta Lebna na poslansko vprašanje dr. Anžeta 

Logarja v zvezi s postavitvijo kanalizacijskih 
vodov na vodovarstvenih območjih. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 39, proti 42.  
 (Za je glasovalo 39.) (Proti 42.)  
 Ugotavljam, da predlog tega sklepa ni 
sprejet. 
 
 19. predlog sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za obrambo gospoda Karla Erjavca na 
poslansko vprašanje gospoda Žana Mahniča v 
zvezi z vizijo razvoja in opremljanjem Slovenske 
vojske.  
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 49.  
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 49.)  
 Ugotavljam, da predlog tega sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za okolje in prostor, gospoda Jureta 
Lebna na poslansko vprašanje gospoda Žana 
Mahniča v zvezi z odstrelom volkov. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 50.  
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 59.)  
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
  
 In zadnji, 21. predlog: Državni zbor bo 
na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na 
poslansko vprašanje gospoda Mihe Kordiša v 
zvezi z zamudami v centrih za socialno delo pri 
izdajanju odločb o otroških dodatkih, državnih 
štipendijah in znižanem plačilu vrtca ter siceršnji 
kadrovski podhranjenosti centrov za socialno 
delo. 
 Glasujemo. Navzočih je 85 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 42, proti 43.  
 (Za je glasovalo 42.) (Proti 43.)  
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet.  
 
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, zaključujem 1. točko 
dnevnega reda.  
 
 Če želite nekaj pavze, s tem, 
spoštovane poslanke in poslanci, nimam težav. 
Lahko licitiramo tudi na tri, če hočete.  
  
 S tem prehajamo na 27. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO SO MANDATNO-
VOLILNE ZADEVE.  
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško 
mesto okrajnega sodnika na Okrajnem 
sodišču v Kopru. Sodni svet je Državnemu 

zboru predložil predlog za izvolitev gospoda 
Mihe Špilarja v sodniško funkcijo na sodniško 
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mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v 
Kopru.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
dajem v imenu Sodnega sveta besedo gospe 
Alenki Klemenčič.  
 Gospa Klemenčič, izvolite.  
 
ALENKA KLEMENČIČ: Spoštovani gospod 

predsednik, poslanke in poslanci!  
 Razlog za razpis na mesto okrajnega 
sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru je v 
kadrovskih oslabitvah Okrajnega sodišča v 
Piranu, pričakovanem pripadu kazenskih zadev 
na območju sodnega okrožja Koper ter 
reorganizaciji dela. V letu 2017 je bila namreč 
okrajna sodnica, ki je na Okrajnem sodišču v 
Piranu edina reševala kazenske zadeve, 
imenovana na mesto okrožne sodnice. Tudi na 
Okrajnem sodišču v Kopru kazenske zadeve 
rešuje le ena sodnica, zato se bodo kazenske 
zadeve v okviru sodnega okrožja Koper reševale 
le na Okrajnem sodišču v Kopru, kjer bosta 
razporejena dva sodnika. Po odhodu sodnice z 
Okrajnega sodišča v Piranu je bil zato razpis še 
enega mesta okrajnega sodnika nujen.  
 Na razpisano mesto se je prijavilo 
trinajst kandidatov. Sodni svet je vodil izbirni 
postopek v treh fazah, pri čemer so si faze 
sledile zaporedno glede na izvid prejšnje faze. 
Prva faza je zajemala preverjanje izpolnjevanja 
razpisnih pogojev kandidatov. V drugi fazi je 
Sodni svet opravil oceno primernosti kandidatov. 
V tretji fazi pa je opravil razgovore z 
najprimernejšimi kandidati. Vsi kandidati so 
izpolnjevali razpisne pogoje. Sodni svet je na 2. 
seji sklenil, da na ustni razgovor povabi štiri 
kandidate. Po opravljenih razgovorih pa je na 3. 
seji soglasno sklenil, da se na razpisano prosto 
mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v 
Kopru izbere Miha Špilar in ga predlaga 
Državnemu zboru v izvolitev.  
 Miha Špilar je rojen leta 1986. Na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral 
let 2011, pravniški državni izpit pa je opravil leta 
2013. Dopolnjenih ima 7 let delovnih izkušenj, 
od tega več kot 5 let po opravljenem pravniškem 
državnem izpitu. V času študija je dosegel 
povprečno oceno 8,54, na pravniškem 
državnem izpitu pa 8,43. Njegova dosedanja 
poklicna pot je v celoti povezana s sodniškim 
delom, saj je bil štiri leta višji pravosodni 
svetovalec na Okrožnem sodišču v Kopru, od 1. 
1. 2018 dalje pa je zaposlen kot strokovni 
sodelavec na Višjem sodišču v Kopru. Sodeloval 
je pri odločanju zunajobravnavnih senatov. V 
prisotnosti sodnika je vodil predobravnavne 
naroke in glavne obravnave ter postopke zoper 
mladoletne storilce kaznivih dejanj. Pripravljal je 
osnutke sodnih odločb, samostojno je vodil 
preiskovalne postopke in sodeloval pri delu 
specializiranega oddelka Okrožnega sodišča v 
Kopru. Na Višjem sodišču v Kopru za vse 
sodnike na oddelku predstavlja zadeve na 
senatih in piše osnutke odločb pritožbenega 
sodišča.  

 Miha Špilar ima torej večletne izkušnje 
z delom na kazenskem področju na sodiščih 
različnih stopenj. Pridobil je izkušnje z delom s 
strankami in zelo dobro pozna delo sodišč. Iz 
mnenj sodnikov kazensko-preiskovalnega 
oddelka in specializiranega oddelka Okrožnega 
sodišča v Kopru je razvidno, da je pri 
dosedanjem delu pokazal visoke delovne 
sposobnosti, zelo obširno in zanesljivo 
strokovno znanje tako iz kazenskega prava kot 
tudi iz gospodarskega in civilnega prava. Pri 
svojem delu je izkazal odgovornost, zanesljivost 
in preudarnost. Izjemno pozitivno je kandidata 
ocenila tudi predsednica Okrožnega sodišča v 
Kopru.  
 Tudi na razgovoru s člani Sodnega 
sveta je kandidat pokazal veliko širino in 
poglobljenost strokovnega znanja iz kazenskega 
področja, bogate delovne izkušnje, 
komunikacijske spretnosti ter sposobnosti 
kritičnega in analitičnega razmišljanja, kar je 
Sodni svet prepričalo, da je Miha Špilar 
najprimernejši kandidat za razpisano sodniško 
mesto, zato ga predlaga Državnemu zboru v 
izvolitev na mesto okrajnega sodnika na 
Okrajnem sodišču v Kopru. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa Klemenčič, za vašo predstavitev.  
 Predlog je obravnavala kot pristojna 
Mandatno-volilna komisija kot matično delovno 
telo.  
 Besedo dajem predsedniku gospodu 
Ivanu Hršku.  
 Izvolite.  
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. 
 Mandatno-volilna komisija je na 5. seji 
13. decembra 2018 kot matično delovno telo 
obravnavala predlog za izvolitev v sodniško 
funkcijo na sodniško mesto okrajnega sodnika 
na Okrajnem sodišču v Kopru, ki ga je 
Državnemu zboru 5. decembra 2018 predložil 
Sodni svet. Ustava Republike Slovenije v 130. 
členu določa, da voli sodnike Državni zbor na 
predlog Sodnega sveta. V skladu s prvim 
odstavkom 20. člena Zakona o sodniški službi 
se šteje, da je z izvolitvijo v sodniško funkcijo 
sodnik imenovan na razpisano sodniško mesto.  
 Kot predstavnik predlagatelja je na seji 
Mandatno-volilne komisije sodeloval član 
Sodnega sveta mag. Emil Zakonjšek, ki je 
uvodoma povedal, da je izbirni postopek za 
prosto razpisano mesto potekal, kot je običajno 
pri kandidaturi za sodnike. Kratko predstavitev je 
zaključil z oceno, da je med prijavljenimi 
kandidati Miha Špilar najprimernejši kandidat za 
razpisano sodniško mesto.  
 V razpravi je članica Mandatno-volilne 
komisije izpostavila potrebo po konkretnejši 
pojasnitvi meril, po katerih Sodni svet izbere 
kandidata za sodniško mesto in ga predlaga v 
izvolitev Državnemu zboru. Državni zbor mora 
namreč na podlagi predloga Sodnega sveta 
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sprejeti pomembno odločitev, nima pa ustreznih 
informacij o kandidatih, ki so se uvrstili v ožji 
izbor in tako možnosti primerjave. Opozorila je 
še na veliko obremenjenost Sodnega sveta, ki je 
tudi razlog za nedavni odstop ene od članic 
Sodnega sveta, in izrazila zaskrbljenost, da je 
Sodni svet pri razgovorih s kandidati za 
sodniška mesta časovno zelo omejen in 
posledično težko celostno oceni kandidate.  
 Tekom razprave je bilo izraženo tudi 
mnenje, da bi bilo treba postopek izbire za 
sodniška mesta spremeniti. Predstavnik 
Sodnega sveta je dodatno pojasnil način izbora 
kandidata in povedal, da Sodni svet v največji 
meri, kolikor je le mogoče, preveri 
usposobljenost kandidatov za sodniška mesta 
ter da ima natančno izdelane kriterije, po katerih 
opravi izbor.  
 Mandatno-volilna komisija je po 
opravljeni razpravi sklenila Državnemu zboru 
predlagali, da v sodniško funkcijo na sodniško 
mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v 
Kopru izvoli Miha Špilarja. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na 
odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v 
sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajnega 
sodnika na Okrajnem sodišču v Kopru izvoli 
gospod Miha Špilar. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 45, proti 1. 
 (Za je glasovalo 45.) (Proti 1.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
  
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
imenovanje guvernerja – člana Sveta Banke 
Slovenije. 

 Predsednik Republike Slovenije, 
gospod Borut Pahor je 30. novembra 2018 
predlagal Državnemu zboru, da na prosto mesto 
guvernerja – člana Sveta Banke Slovenije, s 
katerega je bil 30. aprila 2018 razrešen 
dosedanji guverner Banke Slovenije gospod 
Boštjan Jazbec, imenuje mag. Boštjana Vasleta.  
 Besedo dajem generalni sekretarki v 
Uradu predsednika republike, gospe Nataši 
Kovač za dopolnilno obrazložitev predloga. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovani predsednik, 

poslanke, poslanci. 
 Predsednik Republike Slovenije se je 
odločil, da potem ko po prvem pozivu predlagani 
kandidat za guvernerja Banke Slovenije v 
Državnem zboru ni bil izvoljen, ponovi poziv za 
zbiranje predlogov možnih kandidatov. Sledil je 
namreč prepričanju, da je primerno in korektno 
kandidate praviloma izbirati izmed tistih, ki so se 
pripravljeni prijaviti na javni poziv. Na ponovljeni 
poziv je urad prejel 5 predlogov kandidatur: za 
prof. dr. Jožeta Damijana, mag. Evo Lorenčič, 
prof. dr. Igorja Mastena, Tomaža Toplaka in 
mag. Boštjana Vasleta.  

 Po temeljitem premisleku, več 
pogovorih in posvetovanjih s poslankami in 
poslanci, z vodji poslanskih skupin se je 
predsednik republike odločil, da Državnemu 
zboru v izvolitev predlaga za guvernerja mag. 
Boštjana Vasleta, ki je sicer magister 
ekonomskih znanosti in je magistriral s področja 
makroekonomije na Central European University 
v Budimpešti. Je dolgoletni direktor Urada za 
makroekonomske analize in razvoj in je 
sodeloval pri vseh ključnih ekonomskih izzivih 
zadnjih 15 let v Sloveniji: pri pripravi programa 
za znižanje inflacije, pripravi in izvedbi 
obsežnega programa strukturnih reform, pripravi 
ukrepov za odziv na gospodarsko in finančno 
krizo, kar vse je zahtevalo usklajeno delovanje 
vseh ekonomskih politik. Pridobil si je celovit 
pregled in poglobljeno razumevanje delovanja 
slovenske ekonomije in njene umeščenosti v 
evropsko in svetovno okolje. Koordiniral in 
izpeljal je nekaj ključnih in odmevnih projektov s 
področja razvojnih politik. Zaradi potreb po 
kompleksnejšem obvladovanju tveganj je znaten 
del svojega časa namenil analizi ekonomskih 
tveganj. Sodeloval je z vsemi ključnimi organi v 
Republiki Sloveniji kot tudi z mednarodnimi 
institucijami, s katerimi se sicer srečuje tudi 
Banka Slovenije, in je dobro seznanjen s 
pomembnimi deli mednarodnih aktivnosti Banke 
Slovenije. S svojim delom in sodelovanjem na 
številnih mednarodnih in domačih strokovnih 
konferencah je pridobil ugled neodvisnega 
strokovnjaka z osebno integriteto, ki svoje 
poglede oblikuje na podlagi argumentiranih 
stališč in analiz. Je član številnih odborov, 
mednarodnih institucij OECD, Evropske komisije 
ter član Evropske mreže fiskalnih svetov. Ima 
več kot 10-letne vodstvene izkušnje z vodenjem 
urada za makroekonomske analize in razvoj ter 
z vodenjem najzahtevnejših projektov v okviru 
urada.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! Današnje glasovanje bo odločilo, ali bo 
Banka Slovenije po skoraj osmih mesecih dobila 
novega guvernerja. Skupna odgovornost prav 
vseh, ki sodelujejo v postopku izvolitve, je, ali 
bomo uspeli zagotoviti nemoteno delovanje ene 
od osrednjih državnih institucij.  
 Predsednik republike je pri predlaganju 
kandidatov za to funkcijo o presoji izpolnjevanja 
visokih strokovnih zahtev in vodstvenih izkušenj 
v največji možni meri upošteval tudi želje in 
izražena pričakovanja poslank in poslancev. 
Tako glede odnosa do preteklih ravnanj kot 
prihodnjih usmeritev Banke Slovenije.  
Na podlagi posvetovanj je mogoče utemeljeno 
pričakovati, da kandidat uživa potrebno podporo 
za izvolite. Mag. Boštjan Vasle je kandidat, ki se 
je izkazal z visokimi moralnimi in etičnimi 
standardi. Ima potrebne strokovne in vodstvene 
izkušnje, kar vse je zagotovilo, da bo v primeru 
izvolitve opravljal funkcijo guvernerja Banke 
Slovenije strokovno, skrbno, učinkovito in da bo 
pri svojih odločitvah neodvisen. Hvala lepa. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospa Kovač, za vašo predstavitev.  
 Predlog je obravnavala Mandatno-
volilna komisija kot matično delovno telo.  
 Predsednik gospod Ivan Hršak, imate 
besedo.  
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik.  
 Mandatno-volilna komisija je na 5. seji 
kot matično delovno telo obravnavala predlog za 
imenovanje guvernerja člana Sveta Banke 
Slovenije, ki ga je Državnemu zboru 30. 
novembra 2018 posredoval predsednik 
Republike Slovenije. Predlogu je priložil tudi 
soglasje kandidata. Ustava Republike Slovenije 
v drugem odstavku 152. člena določa, da 
guvernerja centralne banke imenuje Državni 
zbor. Na podlagi 35. člena Zakona o Banki 
Slovenije imenuje guvernerja Državni zbor za 6 
let na predlog predsednika republike in je lahko 
ponovno imenovan.  
 Državni zbor mora v skladu s petim 
odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije o 
predlaganem kandidatu za člana Sveta Banke 
Slovenije glasovati v 30 dneh po predložitvi 
predloga. Glasovanje je tajno, predlagani 
kandidat pa je imenovan, če zanj glasuje večina 
vseh poslancev.  
 Seje se je udeležila gospa Nataša 
Kovač, generalna sekretarka v Uradu 
predsednika Republike Slovenije, ki je povzela 
ključne razloge za odločitev predsednika 
republike predlagati navedenega kandidata.  
 Mandatno-volilna komisija je nato brez 
razprave z 9 glasovi za in 2 glasovoma proti 
sklenila predlagati Državnemu zboru, da 
predlaganega kandidata mag. Boštjana Vasleta 
imenuje za guvernerja – člana Sveta Banke 
Slovenije.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj sledi predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
Besedo ima gospod Igor Zorčič v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra. 
Izvolite. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsednik, spoštovane ministrice in ministri, 
gospa Nataša Kovač! 
 Danes ponovno odločamo o 
imenovanju guvernerja Banke Slovenije. Prvi 
predlog predsednika republike smo imeli na 
mizah v začetku oktobra, a je tajno glasovanje 
pokazalo, da ni užival zadostne podpore, zato je 
predsednik pristopil k izvedbi ponovnega poziva 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov. Tudi 
tokrat se je na poziv predsednika republike 
prijavilo pet kandidatov.  
V Poslanski skupini Stranke modernega centra 
smo opravili razgovore z vsemi. To nam je 
omogočilo, da smo poleg njihovih formalnih 
izkušenj in kompetenc spoznali tudi njihove 

poglede na vodenje tako pomembne institucije. 
Po opravljenih predstavitvah smo prišli do 
odločitve, da v posvetovanjih pri predsedniku 
republike našo podporo izrazimo kandidatu mag. 
Boštjanu Vasletu. Zato nas na nek način veseli, 
da danes odločamo o podpori prav njegovemu 
imenovanju na mesto guvernerja, torej člana 
Sveta Banke Slovenije. 
Če omenim še ostale kandidate, lahko povem 
tudi to, da so se tudi ostali kandidati na 
predstavitvah dobro odrezali. Pa vendar smo na 
koncu po opravljenih ocenah ugotovili, da je 
izmed prijavljenih kandidatov najboljši kandidat 
mag. Boštjan Vasle. Kot smo opozorili v stališču 
poslanske skupine že meseca oktobra, ko smo 
odločali o tej zadevi, je Banka Slovenije že od 
konca aprila brez vodstva s polnimi pooblastili. V 
Poslanski skupini Stranke modernega centra se 
zavzemamo za to, da ta institucija čim prej dobi 
prvega moža in se tako začne aktivno spopadati 
z izzivi, ki jo čakajo v bližnji prihodnosti. Tudi v 
predstavitvah kandidatov so se prav vsi strinjali, 
da so pred bankami, glede na prognoze 
ohlajanja gospodarske rasti, pomembne 
odločitve. Tudi zaradi tega je prav, da Banka 
Slovenije z guvernerjem na čelu učinkovito 
opravlja svojo nadzorstveno funkcijo. Temu v 
preteklosti ni bilo vedno tako, zato si želimo in 
tudi pričakujemo, to smo tudi izrazili, da se bo 
novi guverner te odgovorne vloge zavedal. 
Hkrati pričakujemo, da si ne bo zatiskal oči pred 
sumi nepravilnosti v preteklosti, sam pa, da bo 
deloval transparentno in da bo Banka Slovenije 
konstruktivno sodelovala tudi z drugimi organi, 
seveda v okviru svojih in njihovih pristojnosti. Le 
tako bo lahko okrepil ogled Banke Slovenije 
pred slovensko javnostjo. 
Kot rečeno uvodoma, bomo kandidata podprli. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Luka Mesec, v imenu 
Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav! 
 Marsikdo misli, da je guverner Banke 
Slovenije samo še neka tehnokratska funkcija. 
Monetarno oblast smo namreč predali Evropski 
centralni banki, torej naj bi bila po mnenju ali pa 
prepričanju mnogih Banka Slovenije zgolj še pač 
nek urad, neke vrste Umar. Temu ni tako. In na 
to jasno kaže zadnje desetletje, desetletje krize. 
 Prvič, tudi po zaslugi Banke Slovenije 
je bilo pregrevanje gospodarstva hujše, kot bi 
lahko bilo. Pod guvernerjem Kranjcem v letih 
2007 in v 2008 ni bil storjen niti en ukrep, da bi 
pregrevanje gospodarstva pred krizo zaustavljal, 
zaradi česar je bila kriza silnejša, kot bi bila, 
podjetja in banke pa so bile bolj zadolžene kot bi 
bile, če bi Banka Slovenije ukrepala. 
 Drugič, guverner Kranjec je naredil 
drugo napako sredi krize, ko se je leta 2010, ko 
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so se začeli kazati prvi znaki ukrepanja, odločil, 
da pa bo pa zdaj vendarle dvignil zahteve za 
kapitalsko ustreznost bank, zaradi česar so 
banke začele stiskati že tako prezadolžena 
podjetja in tudi po zaslugi Banke Slovenije je 
Slovenija zdrsnila v drugo recesijo. 
 In tretjič, Banka Slovenije je odgovorna 
za bančno luknjo, kakšno smo potem plačali vsi 
državljanke in državljani. Leta 2009 je dr. 
Ribnikar, ena izmed največjih avtoritet 
slovenskega bančništva, ki je odstopil zaradi 
nestrinjanja s Kranjčevo politiko, ocenil, da je 
bančna luknja velika nekje okrog 500 milijonov 
evrov. Kasneje, leta 2013 na zaprti seji 
Državnega zbora je Banka Slovenije z 
guvernerjem Jazbecem na čelu ocenjevala, da 
je bančna luknja maksimalno velika 1,4 milijarde 
evrov. To je bilo april 2013. Pol leta kasneje smo 
pristali na 5 milijardah. Guverner Jazbec s tem ni 
imel težav. 
 Kandidat, o katerem bomo glasovali 
danes, jih tudi nima. Pravi, da so bile sanacije 
bank uspešne, ker danes so banke v dobri 
kondiciji in da gre pri preiskovanju zlorab za 
nazaj zgolj za vprašanje sodne prakse. 
Pozablja, da je bila razlika med aprilom in 
decembrom 2013 velika kar 3 milijarde in pol. 
Pozablja, da so bili kriteriji, po katerih se je 
slovenske banke ocenjevalo, popolnoma 
deplasirani, 10-odstotni padec BDP, 25-odstotna 
pocenitev delnic, skoraj tretjinsko znižanje 
vrednosti nepremičnin. Nič od tega se niti 
približno ni zgodilo. 
 V nasprotju s kandidatom gospod 
Velimir Bole ugotavlja, da je bilo ravnanje Banke 
Slovenije, ki je operativno vodila sanacijo takrat, 
ustavno sporno in makroekonomsko 
neupravičeno. 
 Kandidat za guvernerja, o katerem 
bomo glasovali danes, se postavlja v vrsto tistih 
guvernerjev, ki smo jih imeli v zadnjih desetih 
letih, ki so soodgovorni za bančno krizo, kakršna 
je bila in za njeno reševanje,ki pri tem ne vidijo 
nobenega problema in so prepričani, da je 
konjak z Marijem Draghijem v Evropski centralni 
banki v slovenskem nacionalnem interesu. 
Dejstva kažejo drugače.  
 To je prvi razlog, zakaj bomo v Levici 
glasovali proti. Drugi razlog je osebni. Kdor 
spremlja politično-ekonomska stališča gospoda 
Vasleta, ki se sicer predstavlja kot nek nevtralen 
ekonomski strokovnjak, lahko zelo hitro ugotovi, 
da zagotavlja določen tip politike, nizke davke, 
fleksibilizacijo trga dela. Na zadnji okrogli mizi, 
ko je bil še direktor Umarja, kjer so se 
pogovarjali o plačah, ni povabil niti enega 
predstavnika delavcev ali pa sindikatov, kot da 
se plače njih sploh ne tičejo. Se pravi, ima 
pogleda na ekonomijo zgolj z vidika kapitala. In 
tretji razlog,, nima nikakršnih izkušenj v 
bančništvu. In tukaj zaključujem s tem, kar sem 
začel. Banka Slovenije ni Umar, ni Urad s 
štiridesetimi zaposlenimi, ampak je največja 
banka pri nas, njena bilanca znaša 15,6 milijard 
evrov, od tega 7,1 milijardo investira v tujino. In 

vprašanje je, če to lahko zaupamo človeku, ki v 
bančništvu ni oddelal niti dneva. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Gospa Maša Kociper v imenu 
Poslanske skupine SAB.  
 Izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci!  
 Kot smo povedali že v prvem krogu 
izbire kandidata za guvernerja Banke Slovenije, 
jemljemo v Stranki Alenke Bratušek to 
kandidaturo, to mesto izjemno resno. Še 
predobro se namreč spominjamo leta 2013, ko 
je bila država tik pred bankrotom, nekaj 
mesecev pred tem, da bi zmanjkalo denarja tako 
za pokojnine kot za plače javnih uslužbencev, 
kamor sodijo zdravniki, medicinske sestre, 
učitelji itn. Čeprav smo tudi v tem drugem krogu 
prvotno podpirali drugega strokovnjaka, pa smo 
sedaj prepričani, da je tudi dr. Boštjan Vasle 
dobra izbira. Je namreč vrhunski strokovnjak na 
svojem področju. O njegovi ustreznosti pa 
nedvomno priča tudi njegov življenjepis. Po 
diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je leta 
1997 v Budimpešti magistriral prav s področja 
cen in denarne politike. Že od leta 2000 je 
zaposlen v Uradu Republike Slovenije za 
makroekonomske analize in razvoj, kjer je 
sodeloval pri pripravi sprememb usmeritev 
ekonomskih politik, ki so privedle do znižanja 
inflacije in poznejšega uspešnega prevzema 
evra. Za njim so uspešni projekti s področja 
razvojnih politik, sodeloval je pri pripravi in 
izvedbi programa strukturnih reform, po zaslugi 
katerih je Slovenija dohitela razvitejše članice 
Evropske unije. Na čelu Umarja je preživel tako 
mirne kot bolj turbolentne čase, večkrat pa 
številni izpostavljajo, da je vsaj nekaj moral 
delati prav, saj je preživel pet vlad in štiri 
premierje. Morda pa je delal zgolj strokovno. Dr. 
Vasle je moral v svoji delovni preteklosti 
sprejemati številne pomembne odločitve in biti 
vodja neodvisne in strokovne ištitucije. Prav tako 
se je ves čas svojega dela ukvarjal z 
najrazličnejšimi in tematsko raznolikimi 
ekonomskimi vprašanji in, kot kaže, nanje tudi 
uspešno odgovarjal. Verjamemo, da bo znal te 
raznolike izkušnje preslikati tudi v svoje 
delovanje v Banki Slovenije, pridobljene 
kompetence in poznavanje slovenske ekonomije 
pa izkoristiti za suvereno vodenje te pomembne 
inštitucije. Dr. Vasle se zaveda, da se bo morala 
centralna banka, ki jo bo vodil v primeru 
zadostne podpore, pripraviti na ohlajanje 
gospodarstva. Na to se bodo morale v svojih 
okvirih odzvati prav vse ekonomske politike, še 
posebej pomemben pa bo pravočasen in 
ustrezen odziv bančne politike, ki je v pristojnosti 
Banke Slovenije.  
 Banka Slovenije je pomembna 
neodvisna in strokovna inštitucija in voditi jo 
mora kandidat, ki lahko s svojo strokovnostjo, 
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argumenti, držo in analitičnostjo prispeva k 
temu, da takšna tudi ostane. Pri delu mora znati 
oblikovati daljnosežne načrte in biti tudi malo 
vizionarja ter znati določene zadeve tudi 
predvideti. Imeti mora jasna in trdna stališča ter 
jih znati tudi zagovarjati. V tem smislu smo v 
Stranki Alenke Bratušek tudi prepričani, da ni 
prav nič narobe, če je guverner Banke Slovenije 
tudi nekoliko bolj konservativen v razmišljanju, 
predvsem pa previden in zadržan pri javnem 
izražanju svojega mnenja, ki ima lahko močan 
vpliv. Pomembno je, da je skrben in morda celo 
nekoliko birokratsko natančen pri sprejemanju 
poročil in analiz, ki bodo omogočile, da bo 
Banka Slovenije kot regulator ustrezno bdela 
nad slovenskim bančnim sistemom in preprečila 
anomalije, ki smo jim bili priča v preteklosti.  
 Bodočega guvernerja torej čakajo 
številni izzivi in niti ne lahke naloge. Pred vrati je, 
kot je bilo omenjeno, umirjanje gospodarske 
rasti, pa brexit, težave v Italiji in podobno. Na 
vse to bo treba odgovoriti. S tega vidika 
pozdravljamo tudi to, da je, vsaj po našem 
vedenju, dr. Vasle politično neopredeljena 
osebnost in se ne bo ozirala na mišljenja teh ali 
drugih. Do presoj in odločitev Banke Slovenije v 
preteklosti je izkazal pozitivno stališče, pri tem 
pa opozarja na pomembnost seznanitve s 
stališči, ki so odgovorne vodile do določenih 
odločitev takrat in v tistem okolju. Vnaprej se 
torej ne opredeljuje. Ne pusti se zapeljati 
populizmu in določenim prevladujočim mnenjem 
in tudi ne kaže s prstom na krivce, dokler se 
zadeve resnično ne razčistijo.  
 Čeprav smo torej podpirali nekoga 
drugega, menimo, da je odločitev sedaj dobra in 
ima dr. Vasle ustrezne kompetence, ni 
obremenjen s preteklostjo, zato ga bomo v 
Stranki Alenke Bratušek tudi podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 In kot zadnji gospod Franc Jurša, 
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. 
 Izvolite, gospod poslanec, zadnja je 
vaša. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Predsednik, hvala 

za besedo. Vsem prav lep pozdrav oziroma, 
bolje rečeno, dober večer!  
 Po odhodu guvernerja Banke Slovenije 
gospoda Boštjana Jazbeca je kadrovska 
praznina na mestu guvernerja Banke Slovenije. 
Nujno je, da Banka Slovenije čim prej nadaljuje 
z upravljanjem svojih primarnih funkcij, in to z 
ustreznim vodstvom na čelu. Banka Slovenije 
namreč ni zgolj samo nacionalna banka. Je del 
evroobmočja, Evropske centralne banke in 
sodeluje pri kreiranju evropske monetarne 
politike. Da bi Slovenija predolgo ostala izven 
tega procesa na račun notranjih nesoglasij ali 
zaradi nezmožnosti imenovanja ustreznega 
vodstva, ni sprejemljivo. Guverner Banke 
Slovenije je tudi član sveta Evropske banke. 

Tako Slovenija do imenovanja novega 
guvernerja nima besede ob glasovanjih, kar pa 
je za Slovenijo ključnega pomena. Guvernerja 
potrebujemo, to je naša poslanska naloga, ki jo 
danes moramo opraviti. Kadrovsko podhranjena 
oziroma nepopolna teh funkcij ne more 
kakovostno opravljati. V nadaljevanju ni treba 
posebej omenjati, da mora Banka Slovenije 
vrniti ugled v finančnem svetu.  
 Pri prejšnjem predlogu predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja kandidat za 
guvernerja Banke Slovenije dr. Primož Dolenc ni 
dobil zadostne podpore v Državnem zboru. V 
tem trenutku imamo pred seboj novo ime, to je 
gospod Boštjan Vasle. V drugem preizkusu 
imenovanja guvernerja sta se nam predstavila 
dva možna kandidata, ki bi lahko dobila 
zadostno podporo Državnega zbora. Vsak od 
njiju nam je prikazal svoj pogled na trenutno 
bančno situacijo, na reševanje bančne 
problematike, pojasnili so nam ustroj in notranje 
delovanje same institucije in vidik sodelovanja 
med Banko Slovenije na eni strani ter ministrstvi 
in Državnim zborom. Ključno je sodelovanje in 
krepitev zaupanja, ne pa njegovo razdiranje in 
samovoljno delovanje. Živimo v državi, v kateri 
je kljub velikemu napredku še vedno čutiti 
posledice ukrepov gospodarske in finančne 
krize. Prav tako tudi še ni pozabljena bančna 
sanacija, ki je terjala vrtoglave zneske 
davkoplačevalskega denarja na račun naših 
ljudi. Zaradi vsega tega smo v naši poslanski 
skupini prepričani, da mora imeti nov guverner 
široko podporo Državnega zbora.  
 V Poslanski skupini Desus smo 
mnenja, da gospodu Vasletu na podlagi njegovih 
dolgoletnih izkušenj z vodenjem ene izjemno 
pomembnih državnih inštitucij ter njegovega 
odgovornega pristopa k reševanju omenjenih 
težav lahko zaupamo vodenje Banke Slovenije. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin. Prijavljenih k razpravi 
ni.  
 Prehajamo na izvedbo glasovanja o 
predlogu za imenovanje guvernerja, člana Sveta 
Banke Slovenije. V skladu s petim odstavkom 
37. člena Zakona o Banki Slovenije Državni zbor 
o imenovanju guvernerja in člana Sveta Banke 
Slovenije odloča s tajnim glasovanjem. Hvala.  
 V skladu s prvim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora vodi tajno 
glasovanje komisija, ki jo sestavlja predsedujoči 
ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. 
Poslanske skupine so mi že posredovale 
predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. 
To so: gospod Franc Breznik, gospa Andreja 
Zabret, gospa Janja Sluga in gospod Blaž 
Pavlin. Član te komisije sem tudi jaz kot 
predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala 
tudi namestnica generalne sekretarke gospa 
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Jerneja Bergoč. Ali kdo takšnemu predlogu 
nasprotuje? Ne. Hvala. 
 S tem ste omogočili, da prihajamo na 
glasovanje.   
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 78, proti 1.  
 (Za je glasovalo 78.) (Proti 1.)  
 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 petim odstavkom 37. člena 
Zakona o Banki Slovenije bo predlagani 
kandidat za guvernerja, člana Sveta Banke 
Slovenije imenovan, če bo zanj 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.  
 Spoštovani poslanke, poslanci, 
obveščam vas, da se bo glasovanje pričelo ob 
20.55 in bo trajalo do 21.10. Po končanem 
glasovanju prosim poslanki in poslanca, ki mi 
boste pomagali pri glasovanju, da se zberete v 
sobi 2017.  
 
 Prekinjam to točko dnevnega reda in 3. 
sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 21.25. 
Hvala.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 20.50 in se 
je nadaljevala ob 21.25.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Lep 
pozdrav tudi Vladi! 
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora in 
obravnavo prekinjene 27. točke, to je s 
Predlogom za imenovanje guvernerja – člana 
Sveta Banke Slovenije. 
 Prebiram zapisnik o ugotovitvi izida 
glasovanja o imenovanju mag. Boštjana Vasleta, 
za guvernerja – člana Sveta Banke Slovenije: 
Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora 
dne 19. decembra 2018. Razdeljenih je bilo 85 
glasovnic in oddanih je bilo 85 glasovnic. 
Neveljavnih je bilo 6 glasovnic, veljavnih je bilo 

79 glasovnic. Za je glasovalo 51 poslank in 
poslancev, proti je glasovalo 28 poslank in 
poslancev.  
 Na podlagi izida glasovanja je mag. 
Boštjan Vasle z večino glasov vseh poslancev 
imenovan za guvernerja, člana Sveta Banke 
Slovenije. 
 Guvernerju čestitam in mu želim 
uspešno delo. 
 
S tem spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci, prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o imenovanju predsednice in dveh 
članov Upravnega 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. Obveščam vas, da prijavljenih k 
razpravi ni in s tem prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa, s katerim se v Upravni odbor 
Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za dobo 
štirih let za predsednico imenuje mag. Marjeta 
Lipec, za člana pa Gregor Korene in dr. Miha 
Skvarč. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 71, proti 6. 
 (Za je glasovalo 71.) (Proti 6.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o imenovanju članice Slovenske 
nacionalne komisije za Unesco.  

 Predlog sklepa je v obravnavo zboru 
predložila Mandatno-volilna komisija.  
 Besedo dajem predsedniku gospodu 
Ivan Hršku.  
 Izvolite.  
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Spoštovani predsednik 
Vlade, ministri, državni sekretarji, spoštovani 
kolegice in kolegi! 
 Sklep o ustanovitvi in določitvi nalog 
Slovenske nacionalne komisije za Unesco v 3. 
členu določa sestavo Slovenske nacionalne 
komisije za Unesco, in sicer imenuje svojega 
predstavnika na podlagi prvega odstavka 
navedenega člena tudi Državni zbor za dobo 
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.  
 Državni zbor je 21. novembra 2014 za 
člana komisije predstavnika Državnega zbora 
imenoval poslanca dr. Dragana Matića. Mandat 
članov komisije se izteče v januarju 2019, zato 
mora Državni zbor imenovati novega člana. 
Mandatno-volilna komisija je na podlagi sklepa, 
sprejetega na 4. seji 15. novembra 2018, 
pozvala poslanske skupine, da ji posredujejo 
predloge kandidatov za članico oziroma člana 
Slovenske nacionalne komisije za Unesco. V 
roku je prejela dva predloga, in sicer predlog 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
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stranke in predlog Poslanske skupine Lista 
Marjana Šarca.  
 Na 5. seji 13. decembra 2018 je 
Mandatno-volilna komisija izmed predlogov dveh 
kandidatk z glasovanjem določila za kandidatko 
Nino Maurovič in jo vključila 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.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa, s katerim se v Slovensko 
nacionalno komisijo za Unesco za članico za 
dobo 4 let imenuje gospa Nina Maurovič.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 44, proti 23.  
(Za je glasovalo 44.) (Proti 23.)  
Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. 
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
imenovanje članice Nadzornega sveta 
Slovenskega državnega holdinga.  

Predlog za imenovanje članice Nadzornega 
sveta Slovenskega državnega holdinga je 
Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Želi besedo predstavnik Vlade, državni 
sekretar gospod Metod Dragonja? Ne. Hvala. 
Predlog je obravnavala Mandatno-volilna 
komisija kot matično delovno telo. Želi besedo 
predsednik gospod Ivan Hršak?  
Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem 
ostalim. 
 Mandatno-volilna komisija je na 5. seji 
13. decembra 2018 ter na prvem in drugem 
nadaljevanju 5. seje 18. decembra 2018 kot 
matično delovno telo obravnavala predlog za 
imenovanje članice Nadzornega sveta 
Slovenskega državnega holdinga, ki ga je 
Državnemu zboru 6. decembra 2018 predložila 
Vlada. 
 V skladu s prvim odstavkom 39. člena 
Zakona o Slovenskem državnem holdingu 
sestavlja nadzorni svet SDH pet članov. Na 
podlagi prvega odstavka 40. člena navedenega 
zakona vse člane nadzornega sveta SDH 
imenuje Državni zbor na predlog Vlade. Državni 
zbor daje soglasje k celotnemu predlogu Vlade 
in ga ne more spreminjati. Drugi odstavek 40. 
člena še določa, da je član Nadzornega sveta 
SDH izvoljen za pet let z možnostjo enkratne 
ponovne izvolitve.  
 Vlada Državnemu zboru predlaga, da v 
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, 
d. d., za mandatno obdobje petih let imenuje 
gospo, ki mu je z imenovanjem za ministra 
prenehala funkcija člana Nadzornega sveta 
SDH. Za predlagano kandidatko so bile 
posredovane utemeljitve oziroma predstavitve 
njenega dosedanjega poklicnega in strokovnega 

dela. Kandidatka pa je skladno z drugim 
odstavkom 59. člena Zakona o Slovenskem 
državnem holdingu Državnemu zboru predložila 
izjavo o okoliščinah nasprotij interesov.  
 Na seji Mandatno-volilne komisije sta 
kot predstavnika predlagatelja sodelovala 
minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in 
državni sekretar Metod Dragonja. V uvodnih 
obrazložitvah sta predstavila postopek izbora 
kandidatov na nivoju strokovne komisije in na 
Ministrstvu za finance, kot to izhaja tudi iz 
predloga Vlade. V razpravi so nekatere članice 
in člani Mandatno-volilne komisije izpostavili 
stališče, da bi moral predlagatelj v obrazložitvi 
predloga utemeljiti svoje odločitev o izboru 
najprimernejše kandidatke, ki jo predlaga 
Državnemu zboru v imenovanje. Iz predloga 
Vlade namreč niso razvidni kriteriji in razlogi, na 
podlagi katerih je bila izmed treh kandidatov, ki 
jih je strokovna komisija uvrstila v ožji izbor 
strokovno ustreznih kandidatov, izbrana 
predlagana kandidatka in ne druga dva 
kandidata. Mandatno-volilna komisija je zato 
sprejela sklep, s katerim je zaprosila Vlado, da 
gradivo, ki je podlaga za obravnavo te točke, 
dopolni v skladu s predlogi, izraženimi v 
razpravi. Iz navedenega razloga je Mandatno-
volilna komisija obravnavo zadeve prekinila do 
predložitve dopolnitve obrazložitve predloga za 
imenovanje člana Nadzornega sveta 
Slovenskega državnega holdinga, ki jo je Vlada 
predložila 14. decembra 2018. Del prvega 
nadaljevanja seje je potekal brez navzočnosti 
javnosti, na kateri je minister za finance dr. 
Andrej Bertoncelj podrobneje predstavil potek 
postopkov izbora na nivoju strokovne komisije, iz 
katerega je Ministrstvo za finance izključeno, ter 
razloge in kriterije, na podlagi katerih je izbor 
kandidatke opravil sam. Minister je pri 
oblikovanju svojega končnega predloga Vlade 
upošteval vse kriterije, ki jih je predvideval razpis 
in jih je ocenjevala strokovna komisija ter 
kompetenčni profil in sestavo organa kot celote, 
tako da bodo mogoče potrebne nadgraditve in 
izboljšave v delovanje SDH.  
 Mandatno-volilna komisija je po 
opravljeni razpravi sprejela sklep, s katerim 
predlaga Državnemu zboru, da za članico 
Nadzornega sveta Slovenskega državnega 
holdinga za dobo petih let imenuje gospo 
Karmen Dietner.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  
 Želite besedo predstavniki poslanskih 
skupin? Ne.  
 Prehajamo na razpravo. Želi besedo 
kdo od poslank ali poslancev? Ugotavljam, da 
ne. S tem, spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci, prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se za članico Nadzornega 
sveta Slovenskega državnega holdinga za dobo 
pet let imenuje gospa Karmen Dietner.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 48, proti 30. 
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 (Za je glasovalo 48.) (Proti 30.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 24. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga kandidata za ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Za ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo, se imenuje dr. Iztok Purič. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 45, proti 30. 
 (Za je glasovalo 45.) (Proti 30.) 
 Ugotavljam, da je dr. Iztok Purič 
imenovan za ministra brez resorja, pristojnega 
za razvoj, strateške projekte in kohezijo. 
 
  Ministru Vlade iskreno čestitam k 
imenovanju in mu želim uspešno opravljanje 
dolžnosti. Prosim novoimenovanega ministra dr. 
Iztoka Puriča, da se nam pridruži ter da v skladu 
s 113. členom Ustave Republike Slovenije 
priseže pred Državnim zborom. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. IZTOK PURIČ: Prisegam, da bom spoštoval 

ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z 
vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo 
Slovenije. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani minister, še enkrat vam čestitam k 
imenovanju.  
 / aplavz/ 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, ker je gospod Marko Bandelli prenehal 
opravljati tekoče posle ministra za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo, z današnjim dnem 
v skladu s 14. členoma Zakona o poslancih 
ponovno opravlja funkcijo poslanca.  
 In drugič, v skladu s 14. členom Zakona 
o poslancih preneha opravljati funkcijo poslanec 
gospod Andrej Šušmelj, ki jo je opravljal 
namesto poslanca gospoda Marka Bandellija v 
času, ko je le-ta opravlja funkcijo ministra. Ob 
tem se gospodu Andreju Šušmelju, poslancu, 
lepo zahvaljujem za opravljeno delo v Državnem 
zboru.  
 Na podlagi 33. in 200. člena Poslovnika 
se Državni zbor seznani še z naslednjim 
sklepom: »Ugotovi se, da je gospodu Andreju 
Šušmelju, ki mu je prenehala poslanska funkcija, 
prenehala funkcija podpredsednika Odbora za 
kulturo.« 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda in prekinjam 3. sejo Državnega zbora, ki jo 
nadaljujemo jutri ob 10. uri.  
 Lahko noč! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 19. 
DECEMBRA 2018 OB 21.39 IN SE JE 

NADALJEVALA 20. DECEMBRA 2018 OB 10. 
URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane gospe poslanke, spoštovani 
gospodje poslanci, pričenjamo nadaljevanje 
tretje seje Državnega zbora. Obveščen sem, da 
se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje 
poslanke in poslanci: gospa Janja Sluga do 
16.30 ure, gospod Igor Zorčič od 15. do 20. ure, 
gospod Željko Cigler od 10.30 ure dalje, gospod 
Luka Mesec od 13. do 16. ure, gospod Dušan 
Šiško od 12. ure dalje, gospod Jani Ivanuša od 
14. ure dalje, gospa Lidija Ivanuša od 15.30 ure 
dalje, gospod Samo Bevk od 21. ure dalje, dr. 
Matej Tašner Vatovec, gospod Boštjan Koražija 
do 12. ure in gospod Soniboj Knežak od 16. do 
19. ure. Vse prisotne vljudno pozdravljam.  
 
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, prehajamo na 25. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
AKTA O ODREDITVI PARLAMENTARNE 
PREISKAVE IZVAJANJA PROGRAMA 
OTROŠKE KARDIOLOGIJE TER 
NERACIONALNIH IN NEZAKONITIH NABAV 
MEDICINSKE OPREME IN ZDRAVSTVENEGA 
MATERIALA NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI 
RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI Z NAMENOM 
OBLIKOVANJA PREDLOGOV ZA 
SPREMEMBO ZAKONODAJE IN ZA DRUGE 
ODLOČITVE DRŽAVNEGA ZBORA IZ 
NJEGOVE PRISTOJNOSTI TER ZA 
UGOTOVITEV IN OCENO DEJANSKEGA 
STANJA ZA UGOTOVITEV POLITIČNE IN 
DRUGIH ODGOVORNOSTI NOSILCEV 
JAVNIH FUNKCIJ V ZDRAVSTVENIH 
USTANOVAH NA SEKUNDARNI IN 
TERCIARNI RAVNI V REPUBLIKI SLOVENIJI.  

 Zahtevo za uvedbo parlamentarne 
preiskav je na podlagi 93. člena Ustave 
Republike Slovenije Državnemu zboru predložila 
skupina 36 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem. 
 Za dopolnilno obrazložitev dajem 
besedo predstavnici predlagatelja gospe Jelki 
Godec. Gospa poslanka, beseda je vaša. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala za besedo. 

Spoštovani poslanci! 
 V Sloveniji želimo kakovostno in 
konkurenčno zdravstvo, želimo zdravstvo, ki 
pacienta postavlja v ospredje oziroma v središče 
obravnave in mu zagotavlja celostno oskrbo. V 
javnem interesu je nesporno predvsem to, da se 
zagotavlja 24-urno zdravstveno varstvo vsem 
prebivalcem Slovenije, le-to se lahko nemoteno 
izvaja, če v zdravstvu ni prisotne korupcije, če 
vodstveni kadri ne delujejo mimo pravil dobrega 
gospodarjenja, ampak v dobro bolnikov. 
 Problematika neučinkovitosti 
zdravstvenega sistema se kaže na več različnih 
segmentih, najbolj pa izstopa v nepravilni 
organizaciji mreže zdravstvenih storitev ali – če 
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ožje gledamo – nepravilnosti organizacij 
zdravstvene dejavnosti in v izkoristku 
davkoplačevalskega denarja, namenjenega za 
zdravstvo. Klasičen primer neprimerne, 
netransparentne, kakorkoli želite, organizacije 
zdravstvene dejavnosti je primer delovanja 
programa otroške kardiologije v Republiki 
Sloveniji. Z ekonomskega vidika pa lahko 
rečemo, da je učinkovito zdravstvo tisto, ki 
razpoložljiva finančna sredstva in druga sredstva 
uporabi z največjim možnim izplenom za zdravje 
ljudi oziroma za javno zdravstvo. Neučinkovitost 
se kaže v nakupu dražjih naprav, ki ne dajejo 
tistega izplena, ki bi ga bolniki želeli oziroma tudi 
zdravstveno osebje. Neučinkovitost se kaže tudi 
v tem, da denar ne sledi bolniku, kot radi 
rečemo. Vse omenjeno se kaže tudi v 
slovenskem zdravstvenem sistemu. 
 Zadnjih nekaj vlad ni uspelo slediti 
spremembam na področju zdravstva, 
demografskih spremembam, vedno večjim 
zahtevam pacientov in zdravnikov po kakovostni 
zdravstveni obravnavi in zdravstveni oskrbi. 
Pojavljale so se in se še vedno pojavljajo 
anomalije, ki kažejo na to, da kot pravimo, kot 
sem že dejala, denar ne sledi bolniku. Vzroke 
gre iskati tudi v neodgovornih dejanjih nosilcev 
javnih funkcij, ki kljub opozorilom zdravniških 
služb, pacientov, različnih kazalnikov 
slovenskega zdravstva, ugotovitvam 
Računskega sodišča, Komisiji za preprečevanje 
korupcije, mednarodnim strokovnim nadzorom, 
slovenskim strokovnim nadzorom niso ukrepali 
pa celo namerno zatiskali oči pred korupcijo, 
nepravilnostmi pri nabavah, nepravilnostih na 
področju upravljanja z medicinsko opremo na 
področju zdravstvenih dejavnosti, posebej še v 
programu otroške kardiologije. 
 Zato v Slovenski demokratski stranki, v 
Novi Sloveniji in v Slovenski nacionalni stranki 
danes predlagamo Državnemu zboru Republike 
Slovenije odreditev parlamentarne preiskave 
izvajanja programa otroške kardiologije ter 
nesmotrnosti in nezakonitih nabav ter 
upravljanja z medicinsko opremo in 
zdravstvenim materialom na sekundarni in 
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. Namen preiskovalne komisije je 
ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij in drugih odgovornih nosilcev javnih 
funkcij v zdravstvenih ustanovah na sekundarni 
in terciarni ravni Republike Slovenije na 
področju izvajanja otroške kardiologije in na 
drugi strani na področju nabav medicinske 
opreme in zdravstvenega materiala ter 
upravljanja z medicinsko opremo. 
 V preteklem mandatu smo že imeli 
preiskovalno komisijo, ki je odkrivala 
nepravilnosti na enem ozkem segmentu nabav, 
in sicer na področju žilnih opornic. Mineva leto 
dni od sprejema vmesnega poročila in kmalu 
tudi več kot pol leta od sprejema zaključnega 
poročila. In ne boste verjeli, mineva 5 let, odkar 
se je Nacionalni preiskovalni urad začel ukvarjati 
s področjem nabav žilnih opornic in z 

nepravilnostmi na tem področju. Izplen 
preiskovalne komisije Državnega zbora je, da so 
začeli premiki na področju nabav, znižale so se 
cene tega materiala in o nepravilnosti je bila 
obveščana slovenska javnost, se pravi, tako 
Nacionalni preiskovalni organ, Specializirano 
državno tožilstvo, mednarodna skupnost. Če bi 
koalicija – takratna in sedanja, ker ni velike 
razlike – sledila preiskovalni komisiji in 
zaključku, bi danes v Državnem zboru kot izplen 
preiskovalne komisije iz prejšnjega mandata 
imeli tudi spremembo zakonodaje na področju 
javnega naročanja, na področju odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij, na področju vodenja 
bolnišnic. Žal tega še nismo dočakali. Besedo so 
velike, vendar dejanj ni. Ni dejanj s strani 
koalicije, Vlade, ni dejanj s strani Nacionalnega 
preiskovalnega organa in Specializiranega 
državnega tožilstva. 
 Nekje po letu dni od vmesnega poročila 
pristojni organi, žal, svojega dela niso opravili 
niti z oceno dobro. Če bi pristojni organi delovali 
efektivno, če bi bili danes v normalni pravni 
državi, nove preiskovalke v Državnem zboru ne 
bi potrebovali. Tako pa lahko ugotovimo, da se 
na področju nabav v slovenskih bolnišnicah 
dogaja marsikaj in se je dogajalo marsikaj in se 
še dogaja. Različni obvodi pri nabavah, 
nespoštovanje zakonodaje na področju nabav, 
negospodarno poslovanje in upravljanje z 
medicinsko opremo, nepreglednost pri nabavah 
drage medicinske opreme in še vse to in kaj več 
lahko preberete v poročilu Računskega sodišča, 
ki je bilo izdano 30. januarja 2018. Poročilo z 
naslovom Pravilnost nabave medicinske opreme 
in zdravstvenega materiala ter učinkovitost 
pridobivanja in upravljanja z medicinsko opremo 
v UKC Ljubljana je zajelo področje nabav v tej 
ustanovi od leta 2014–2015. Ugotovljeno je bilo, 
da UKC Ljubljana pri naročanju zdravstvenega 
materiala in medicinske opreme dobaviteljev 
zdravstvenega materiala v vrednosti za 70 
milijonov evrov ter dobaviteljev medicinske 
opreme v vrednosti za 120 tisoč evrov ni izbral 
na podlagi predhodno izvedenih postopkov 
javnega naročanja. Dobro ste slišali; 70 
milijonov v dveh letih, UKC Ljubljana za ta denar 
ni izbral izvajalca po predhodno izvedenih 
postopkih javnega naročanja! Podobno smo 
ugotavljali na preiskovalni komisiji od leta 2006 
naprej, dokazovali s papirji, z gradivom, z dokazi 
koruptivnih dejanj, izjav prič. Nikomur v koaliciji, 
ki je bila tudi v prejšnji vladi, se ni zdelo vredno, 
da bi karkoli ukrenil. Celo probleme smo imeli na 
komisiji s sklepčnostjo in na koncu s 
potrjevanjem poročila, ki naj bi bilo preveč 
konkretno za določene osebe in sploh neugodno 
za marsikoga. Torej, danes predlagamo, da se z 
delom na tem področju nadaljuje, da se 
nadaljuje preiskovanje tistega, kar je bilo 
zaznano že v prejšnji preiskovalni komisiji in v 
poročilu Računskega sodišča. 
 Predlagamo tudi preiskavo na področju 
upravljanja z medicinsko opremo. Tudi to je 
področje, kjer se je denar netransparentno 



                                                                                                                          

  361  

porabljal. Po poročilu Računskega sodišča UKC 
Ljubljana ni imel vzpostavljenega ustreznega 
sistema za spremljanje iztrošenosti medicinske 
opreme kot podlage za učinkovito načrtovanje 
novih nabav. Da ne govorimo o donirani opremi, 
kjer se ni vedelo, ali jo bolnišnica sploh 
potrebuje. Ob tem bi bilo dobro spomniti se 
oziroma si tudi preberite revizijsko poročilo 
Računskega sodišča Republike Slovenije iz leta 
2015, ko je revidiralo neučinkovitost poslovanja 
Ministrstva za zdravje pri upravljanju z 
medicinsko opremo s poudarkom na dragi 
medicinski opremi v obdobju od 2007 do 2015. 
Učinkovitost upravljanja z medicinsko opremo v 
teh letih se na ministrstvu od prve revizije 2007 
ni bistveno spremenila, ugotavlja Računsko 
sodišče. Ministrstvo še vedno ni ugotovilo 
dejanskega stanja na področju medicinske 
opreme, še vedno ne zagotavlja točnosti in 
ažurnosti vseh podatkov ter po mnenju 
Računskega sodišča nekaterih podatkov ne 
uporablja v zadostni meri. Torej, Računsko 
sodišče ugotavlja tudi, da vse bolnišnice še 
vedno ne vodijo ustreznih evidenc ter nimajo 
izdelanih kriterijev za ugotavljanje prioritet 
nakupov medicinske opreme ter kratkoročnih in 
dolgoročnih načrtov nakupov medicinske 
opreme. Na področju nabav in upravljanja z 
medicinsko opremo lahko iščemo kazensko 
odgovornost za negospodarno in 
netransparentno delovanje nabave ter 
upravljanje na ministrstvih, pa tudi v vodstvih 
bolnišnic. 
 Kot že na začetku rečeno, se 
problematika neučinkovitosti zdravstvenega 
sistema kaže tudi v nepravilni organizaciji mreže 
zdravstvenih storitev ali ,ožje gledano, v 
nepravilnosti organizacije zdravstvenih 
dejavnosti. Kot primer navajamo organizacijo 
zdravstvene dejavnosti programa delovanja 
otroške kardiologije v Sloveniji. Na tem področju 
lahko zaskrbijo izjave bivše ministrice Milojke 
Kolar Celarc in bivšega predsednika Vlade dr. 
Mira Cerarja, ki sta nam ves čas zatrjevala, da 
se program otroške kardiologije izvaja več kot 
zadovoljivo, varno in predvsem v dobro bolnikov. 
Skrbi lahko odklonilno stališče bivše državne 
sekretarke Ministrstva za zdravje dr. Ane 
Medved, ki se na podlagi predloga zdravnikov, ki 
še vedno delujejo v programu otroške 
kardiologije, in na predlog Zdravniške zbornice 
ni odločila oziroma je zatrjevala, da se 
Ministrstvo za zdravje ne bo odločilo za 
ugotavljanje odgovornosti v UKC Ljubljana za 
slabo stanje v programu otroške kardiologije. 
Skrbi pa tudi nedavna izjava sedanjega ministra 
Sama Fakina, ki je dejal, da pretirano ukvarjanje 
s preteklostjo lahko škodi sedanjemu programu. 
Dejal je, citiram: »Smo v izjemno občutljivi fazi 
izbiranja strokovnjakov, program je kompleksen 
in težak, nenehna ali prevelika pozornost lahko 
zavre delovanje programa.« Zakaj skrbi 
ukvarjanje s preteklostjo in iskanje odgovornosti, 
to se sprašujemo tudi predlagatelji. Zato, ker če 
ne rešimo slabih zadev iz preteklosti v smislu 

odgovornosti posameznikov, ki so po 
mednarodnem poročilu o ugotovitvah Komisije 
za preprečevanje korupcije, strokovnih nadzorih, 
izjavah posameznikov na ministrstvu pogledali 
vstran, potem tudi novi program oziroma načrti 
novega programa ne bodo uspeli.  
 Zadeva z otroško kardiologijo se je 
pred javnostjo bolj konkretno pojavila v letu 
2013. Januarja 2013 je namreč notranji 
strokovni nadzor pokazal več sistemskih 
pomanjkljivosti. Navedenih je bilo 16 priporočil 
za izboljšanje pri odkrivanju in obravnavi otrok s 
prirojenimi srčnimi napakami v UKC Ljubljana. 
Že tedanji minister za zdravje Tomaž Gantar je v 
poročilu UKC Ljubljana glede programa izrazil 
nezadovoljstvo in menil, da je vzrok za slabo 
stanje v osebnih interesih nekaterih, ki so 
vključeni v to zgodbo. Maja 2013 je Komisija za 
preprečevanje korupcije izdala ugotovitve v 
zadevi suma koruptivnega ravnanja odgovornih 
oseb v UKC Ljubljana pri izvajanju tega 
programa. V teh ugotovitvah so zapisali, da sta 
mag. Darinka Miklavčič kot odgovorna oseba v 
UKC v času 2007–2009 in mag. Simon Vrhunc v 
letu 2010 kršila dolžno ravnanje najmanj s tem, 
ko sta s tujim zdravnikom sklenila tri avtorske 
pogodbe za delo, ki ga ni bilo mogoče šteti kot 
avtorsko delo. Oba navedena naj bi po 
ugotovitvah KPK tudi vedela, da tuji zdravnik 
nima ustrezne licence in dovoljenje za delo, 
vendar sta kljub temu dopustila, da je v UKC 
Ljubljana opravljal delo. Za ta dejanja nikoli 
nihče kazensko ali drugače ni odgovarjal. 
Zdravniška zbornica je v juliju 2013 na podlagi 
zahteve takratnega ministra za zdravje Tomaža 
Gantarja odredila mednarodni nadzor za 
delovanje tega programa od 2007 do 2014. V 
omenjenem poročilu je mednarodna komisija 
zapisala več ključnih ugotovitev, predvsem pa 
to, da program odstopa od mednarodno 
objavljenih smernic in standardov oskrbe v srčni 
kirurgiji z vprašljivimi rezultati kirurških posegov. 
Uprava UKC Ljubljana, Ministrstvo za zdravje je 
bilo večkrat obveščeno o odstopanjih od 
mednarodnih smernic in standardov oskrbe v 
otroški kardiologiji. Ukrepov za izboljšanje tega 
programa ozirom za upravljanje, vodenje v tem 
programu vsaj do zaključka mednarodnega 
poročila ni bilo. V 2014 do 2017 so se zadeve 
dodatno zapletle tudi z odhodi več zdravnikov iz 
UKC Ljubljana, zapletle so se z ustanovitvijo 
novega javnega zavoda Nacionalnega inštituta, 
ki ga je ustanovila prejšnja vlada. Ta inštitutu je 
klavrno končal po letu dni, bivša vlada pa mu je 
tik pred svojim odhodom, torej odhodom vlade 
namenila milijon 700 za delovanje, kljub temu da 
ta inštitut ni imel ne opreme ne kadra, imel je le 
direktorja in nadzorni svet. V 2017 smo bili priča 
tudi poskusu odstavitve dr. Rajka Kenda, 
takratnega strokovnega direktorja Pediatrične 
klinike Ljubljana, za katerega je takratno vodstvo 
UKC Ljubljana podalo predlog za razrešitev 
zaradi objektivne odgovornosti za stanje na 
kliniki in tudi v tem programu. Po posredovanju 
Milojke Kolar Celarc je bilo to umaknjeno. 
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 Kar nekaj zadev se je dogajalo tudi na 
področju otroške kardiologije, več o tem potem v 
razpravi zaradi časa. Podpisniki zahteve 
pričakujemo plodno, konstruktivno in zavzeto 
delo v preiskovalni komisiji vseh parlamentarnih 
strank, kajti če res želimo izboljšati sistem v 
Sloveniji, je treba zadeve prečistiti korupcije, 
osebnih interesov in lobijev, ki ščitijo nesporno 
tiste, ki ovirajo razvoj zdravstva, ki postavljajo 
svoje interese pred interesi državljanov, v službi 
v katerih so. 
 Vseskozi ponavljamo to, da je treba 
zdravstvo očistiti korupcije, poiskati odgovornosti 
za nazaj, če želimo slovensko zdravstvo naprej 
peljati po evropskih smernicah. Hvala.  
 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev.  
 Sedaj, spoštovane poslanke in 
poslanci, prehajamo na predstavitve stališč 
poslanskih skupin. 
 Kot prvi imate besedo gospod Jože 
Lenart, Poslanska skupina Lista Marjana Šarca. 
Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsednik za besedo. Spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 Podana zahteva za parlamentarno 
preiskavo izvajanja programa otroške 
kardiologije ter nesmotrnih in nezakonitih nabav 
ter upravljanja z medicinsko opremo in 
zdravstvenim materialom na sekundarni in 
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji z namenom oblikovanja predlogov za 
spremembo zakonodaje in za druge odločitve 
Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za 
ugotovitev in oceno dejanskega stanja za 
ugotovitev politične in drugih odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah 
na sekundarni in terciarni ravni v Republiki 
Sloveniji je vsekakor posledica dolgoletnih 
zapletov in organizacijskih težav v zdravstvu. Že 
nekaj vlad zapored je neuspešno pristopilo k 
zdravstveni reformi. Nakazani so bili številni 
pristopi reorganizacij, izpeljalo se je na tisoče 
delovnih sestankov na ravni zdravstva, 
ministrstva, Vlade, Državnega zbora, napisanih 
je bilo na stotine člankov razprav, kolumn. 
Vključeni so bili številni domači in tuji 
strokovnjaki, vendar žal še nismo našli tiste 
prave formule, s katero bi dosegli vzdržno 
dolgoročno zdravstvo, v katerega bi verjeli in bi 
nam zagotavljalo vse pravice, ki izhajajo iz 
našega, v tem svetu edinstvenega javnega 
zdravstva. 
 Številni strokovnjaki, ki so bili pri nas na 
vljudnem obisku ali povabljeni k strokovnem 
sodelovanju, nam priznavajo, da smo edinstveni 
in da moramo to ohraniti, seveda pa smo bili pri 
tem udeleženi določenih dobronamernih 
opozoril. Prav tako je naše strokovno zdravstvo 
na visoki ravni, ki se na posameznih področjih 
enakovredno kosa s samim svetovnim vrhom. 

Prav tako smo lahko ponosni na naše nemalo 
število strokovnjakov, ki so uspeli v svetu. Dobro 
so nam znane težave na Oddelku otroške srčne 
kirurgije v okviru Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana, ki so se vlekle kot jara kača 
desetletja. Program otroške srčne kirurgije je bil 
nekoč spoštovan program za zdravljenje otrok s 
prirojenimi srčnimi napakami. O tem, kaj se je 
dogajalo na tem tako občutljivem oddelku, da se 
je morala v to vključiti vsa javnost in tudi politika, 
imamo različna mnenja tako državljani, poslanci, 
politiki kot tudi strokovnjaki, ki smo v to vpleteni. 
Prav iz tega verjetno izhaja namera priznanega 
strokovnjaka profesorja Igorja Gregoriča, da je 
aktivno vstopil na pomoč pri ustanovitvi 
samostojnega Nacionalnega inštituta za otroške 
srčne bolezni, poudarjam, v nekem delu po 
vzoru sistema, ki je ustaljena praksa v tujini, v 
Ameriki. Prav tu pa smo verjetno naleteli na 
neusklajenost našega edinstvenega sistema 
tako imenovanega javnega zdravstva. Odkrito si 
priznajmo, da smo zamajali ponos 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana; 
ponos posameznikov, ki jim nikakor ni bilo 
sprejemljivo, da bi priznali neuspeh delovanja 
otroške srčne kirurgije v okviru Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana in da bi sedaj to 
potekalo v samostojnem inštitutu, v nekem 
smislu izven sistema naše organizacije javnega 
zdravstva, s tujimi strokovnjaki, z 
nagrajevanjem, ki odstopa od naše plačne 
politike. Ja, tudi to je bilo prisotno. 
 Poudariti moramo naslednje. Tako 
organizacija Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana kot organizacija Nacionalnega inštituta 
za otroške srčne bolezni sta imeli ključne 
pomanjkljivosti, in to v prvi vrsti kritično 
pomanjkanje strokovnega kadra, ki je ključno za 
to področje, pomanjkanje ostalega 
medicinskega osebja, pomanjkanje tehnične 
opreme. Tako eni kot drugi so bili odvisni od 
tujih strokovnjakov, ki niso v celoti izpolnjevali 
potrebnih kriterijev na več področjih. In še 
naslednje, ni bila zagotovljena kritična masa 
malih srčnih bolnikov, ki bi lahko upravičevala 
samostojni oddelek ali inštitut za otroške srčne 
bolnike s prirojeno srčno napako. 
 Slovensko zdravstvo ima visok čut za 
zdravstvo, do pacientov, do pravic, ki izhajajo iz 
našega edinstvenega javnega zdravstva. V 
ospredju mora biti vedno pacient, še posebej, če 
je to otrok. Žal pa se nismo nikoli ozirali na 
ekonomiko in vzdržnost poslovanja in prav to je 
ključni problem našega zdravstva, za katerega 
moramo v čim krajšem možnem času poiskati 
ustrezne ukrepe. Seveda smo v preteklosti 
naleteli na nesprejemljiva odstopanja pri 
neracionalnih naročilih in nabavah medicinske 
opreme in zdravstvenega materiala, kar je 
absolutno nesprejemljivo za sodobno 
demokratično družbo in tudi sicer. Pri tem 
moramo pohvaliti parlamentarno komisijo, ki je v 
prejšnjem mandatu pod vodstvom poslanke 
Jelke Godec opravila pomembno delo in razkrila 
marsikatero nepravilnost in tudi osebno 
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okoriščanje na tem področju. Ne samo, da je 
odkrila in opozorila na nepravilnosti, dejansko jih 
je komisija s svojim delom v večjem delu tudi 
odpravila. To še ne pomeni, da je v zdravstvu 
vse črno, tako kot v populističnih novinarskih 
člankih, in tudi v tem parlamentu nam tovrstne 
prakse niso tuje, radi pišemo in razpravljamo. S 
populizmom »vse črno« delamo veliko krivico 
vsem dobrim in uspešnim zdravstvenim 
delavcem, ki nesebično in z velikimi napori 
opravljajo svoje delo, kot z ambulantami celo do 
70 pacientov dnevno, z dodatnim delom po 16 
ur in več dnevno, kar je celo osnovno kršenje 
človekovih pravic, če se tako izrazimo. S 
takšnim načinom dela kršimo številna pravila na 
področju zdravstva, kot so predpisani standardi 
zdravljenja, pravica do enakovredne obravnave, 
da ne govorimo o nemogočem strokovnem delu, 
ki zdravnike in zdravstvene time postavlja v 
nevarnost napak, o odgovornosti, stresu in še bi 
lahko naštevali.  
 Spoštovane kolegice in kolegi! Ne 
smemo se čuditi, da nas zdravstveni delavci 
zapuščajo, da odhajajo v tujino, kjer so pogoji 
dela in organizacija dela v optimalnih okvirih. 
Spoštovani, če ne bomo več pozornosti 
namenjali primarnemu zdravstvu, bomo izgubljali 
kilometre, ki jih bomo potem primorani reševati 
po milimetrih z velikimi stroški, vendar se bojim, 
da bo to reševanje marsikdaj celo že prepozno. 
 Vlada in minister za zdravje Samo 
Fakin sta takoj začela ukrepati in analizirati 
obstoječe stanje od zavoda do zavoda, kar 
prinaša realno sliko dobrega in slabega dela. 
Nakazani so prvi ključni ukrepi. Otroška srčna 
kirurgija se bo nadalje razvijala v okviru 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana po 
sistemu javnega zdravstva. Postavljeni so trdni 
okviri za doseganje ciljev, ki bodo doseženi v 
nekaj letih. Uvedba nujnih morbidity konferenc in 
poročanja o njih Ministrstvu za zdravje, obvezno 
poročanje v evropsko podatkovno zbirko otrok s 
srčnimi napakami – še vedno bomo odvisni od 
tujih strokovnjakov. V tem času bomo 
usposabljali domače kadre, zahtevnejše male 
bolnike bomo v prehodnem obdobju še vedno 
vozili na posege v tujino. Obrnili smo se na 
Hrvaško, Bosno in Hercegovino, da dosežemo 
kritično maso nad 300 mladih pacientov, ki bo 
omogočila racionalnost tako organiziranega 
oddelka. Naslednje, poudarek na upravljanju 
javnih zavodov po sistemu gospodarstva, 
poudarek na odgovornosti uprav in nadzornih 
svetov, ekonomiki, dobrih orodij za upravljanje, 
učinkovitih integracijskih informacijskih sistemih, 
nagrajevanju in še bi lahko naštevali.  
 Tu bi izpostavil nekaj dejstev. Kot prvo 
dejstvo. Državljan Slovenije ima na razpolago iz 
zdravstvene blagajne cirka 2 tisoč 700 evrov 
letno, državljan Avstrije ali Nemčije ima na 
razpolago iz zdravstvene blagajne cirka 5 tisoč 
evrov. To so dejstva, iz katerih moramo izhajati 
in temu moramo naš standard racionalno 
prilagoditi.  

 Drugo dejstvo. Državljan Slovenije 
obišče v povprečju zdravnika 4,5-krat letno, 
državljan Švice obišče v povprečju zdravnika 
0,6-krat letno. Dovolil si bom to še enkrat 
ponoviti: državljan Slovenije obišče v povprečju 
zdravnika 4,5-krat letno, državljan Švice obišče v 
povprečju zdravnika 0,6-krat letno. Kaj menimo, 
kaj je temu vzrok? Smo Slovenci toliko bolj 
bolni? Ali menimo, da je to v naših razvadah, v 
izkoriščanju pravic javnega zdravstva, v odnosu 
do javnega denarja, v nespoštovanju do 
zdravstvenih delavcev, tudi pritiskih delodajalcev 
do zaposlenih, ker nam ni treba plačati nobene 
participacije, ker nam vse pripada in tako dalje. 
 Tretje dejstvo. Pomembna je dobra 
strokovna preventivna obravnava pacienta. V 
polni ambulanti do 70 pacientov je nemogoče, 
da bo zdravnik in zdravstveni tim dobro opravil 
svoje delo in v petih minutah postavil pravo 
diagnozo pacientu. Tako zdravnik, na primer, na 
primarni ravni napoti pacienta k specialistu, ki se 
po nekaj mesecih čakalne dobe vrne nazaj z 
ugotovitvijo, da ni bil napoten k pravemu 
specialistu, in potem se ponovi oziroma ponavlja 
ta postopek. 
 Naslednje. V pripravi je celovit predlog 
primarne zdravstvene dejavnosti, ki bo na 
sistemski ravni zagotovil boljše pogoje dela, na 
primarni ravni zmanjšal obremenitve obstoječih 
timov in nagrajeval večji obseg storitev in delal v 
odročnih krajih. Izvedli bomo tudi ukrepe, ki 
bodo naredili specializacije in družinske 
medicine bolj atraktivne. Prav tako se 
pripravljajo posegi v spremembe dolgotrajne 
oskrbe. 
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca menimo, da je vloga parlamentarne 
preiskave, če bo do nje prišlo, dobrodošla, saj 
bo prispevala k celovitemu pristopu zdravstvene 
reforme.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jani Prednik v imenu 
Poslanske skupine Socialnih demokratov, 
izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani 

predsednik, kolegice in kolegi! 
 Danes bo Državni zbor na zahtevo 
skupine poslank in poslancev SDS, NSi ter SNS 
odredil ustanovitev preiskovalne komisije, ki bo 
preiskovala preteklo izvajanje programa otroške 
kardiologije ter nabav medicinske opreme in 
zdravstvenega materiala. Iz prikaza kronologije 
težav na ljubljanskem univerzitetnem kliničnem 
centru pri izvajanju programa otroške 
kardiologije, ki so jo v zahtevi za preiskavo 
orisali predlagatelji, je razbrati, da bo ta del 
preiskave časovno osredotočeno na obdobje od 
leta 2007 do vključno letošnjega leta. Glede 
preiskovanja domnevnih nepravilnosti pri nabavi 
medicinske opreme in zdravstvenega materiala 
pa se predlagatelji osredotočajo na izsledke 
revizijskega poročila Računskega sodišča o 
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UKC Ljubljana za leti 2014 in 2015 ter na 
izsledke parlamentarne preiskovalne komisije, ki 
je v minulem mandatu ugotavljala nepravilnosti v 
slovenskem zdravstvenem sistemu na področju 
prodaje in nakupe žilnih opornic. Najbrž ni 
nobenega dvoma o tem, da je do različnih 
zapletov, anomalij, korupcijskih tveganj in drugih 
nepravilnosti v preteklem obdobju prihajalo, najsi 
bo pri izvajanju programa otroške kardiologije 
kot tudi pri nabavi medicinske opreme ter 
zdravstvenega materiala. Ali pri tem govorimo o 
posameznih nepravilnostih ali o nepravilnostih 
na sistemski ravni, je drugo vprašanje, ki terja 
natančno proučitev, zato se o tem ne kaže 
izrekati vnaprej ali pavšalno. Dejstvo je, da je 
bilo omenjenim problematikam namenjeno dokaj 
obsežno medijsko poročanje, ne nazadnje tudi v 
obliki raziskovalno novinarskega dela. Če k temu 
dodamo še vsebinske razprave in odločitve 
Državnega zbora na sejah delovnih teles, na 
plenarnih zasedanjih ter izsledke ugotovitev 
preiskovalne komisije, ki je delovala v preteklem 
mandatu, potem se Državni zbor težko izogne 
odgovornosti, da v okviru svojih pristojnosti 
opravi preiskavo na izpostavljenih segmentih 
zdravstvenega sistema. 
 Socialni demokrati bomo v preiskovalni 
komisiji tvorno sodelovali, tako smo ravnali v 
preteklosti in bomo tudi v bodoče. Se nam pa zdi 
prav, da na tem mestu opozorimo na dve stvari. 
  Prvič, natančno smo proučili mnenje 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora k 
vloženi zahtevi za parlamentarno preiskavo. V 
tem mnenju so navedena resna opozorila, ki se 
tako ali drugače nanašajo na pristojnosti 
parlamentarne preiskovalne komisije, ki mora biti 
prvenstveno osredotočena na ugotavljanje 
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij. 
Morebitna prekoračitev pooblastil pri delovanju 
komisije, najsibo zaradi nezadostno določenega 
oziroma določljivega predmeta preiskave ali 
zaradi ugotavljanja odškodninske ali kazenske 
odgovornosti kogarkoli oziroma drugačnega 
poseganja v pristojnosti drugih državnih organov 
ali zaradi ugotavljanja politične odgovornosti 
nekoga, ki ni nosilec javnih funkcij, bi to 
pomenilo nezakonito delo komisije. Morebitna 
nezakonita dejanja pa bi lahko škodila ne le pri 
parlamentarni preiskavi, ampak tudi drugim 
potencialnim oblikam preiskave oziroma nadzora 
organov, ki pa imajo ustrezna zakonska 
pooblastila, česar pa si Socialni demokrati 
nikakor ne želimo. 
 Drugič, vemo, da bo ta preiskovalna 
komisija natančno proučevala tudi perečo 
problematiko izvajanja programa otroške 
kardiologije. Gre za zelo občutljivo tematiko, kjer 
je veliko čustev, osebnih stisk in žal tudi 
nesrečnih zgodb, kjer po naši oceni ne sme biti 
prostora za politično demagogijo in morebitni 
populizem. 
 Pričakujemo, da bo preiskovalna 
komisija zmogla delovati na način, ki bo šel v 
smeri pomoči pri vzpostavitvi programa 

kakovostnega in varnega zdravljenja bolezni 
srca in prirojenih srčnih napak pri otrocih. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Mojca Žnidarič v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra. 
Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Spoštovani! 
 Na zahtevo SDS, NSi in SNS danes 
razpravljamo o ustanovitvi parlamentarne 
preiskovalne komisije, delo katere se bo 
osredotočilo na razmere na področju otroške 
srčne kirurgije ter na nabavo medicinske opreme 
in zdravstvenega materiala. O kaotičnem stanju 
na področju otroške srčne kirurgije že kar nekaj 
let poročajo mediji. Otroška srčna kirurgija pa je 
večkrat tudi že zavzela pomembno vlogo na 
političnem parketu. O sami problematiki nabave 
in upravljanja z medicinsko opremo in 
zdravstvenega materiala, brez zdravil, pa se je 
začelo razpravljati v začetku letošnjega leta, ko 
je Računsko sodišče objavilo revizijsko poročilo 
o pravilnosti izvedenih postopkov pri nabavi 
medicinske opreme in zdravstvenega materiala 
v UKC Ljubljana med leti 2014 in 2015. 
 V SMC pozdravljamo ustanovitev 
preiskovalne komisije, v njen bomo tudi aktivno 
sodelovali. Namreč, želimo si, da z delom 
komisije pridemo do epiloga teh zgodb, ki so 
skozi leta dodobra zaznamovale naš zdravstveni 
sistem pod različnimi ministri. Verjamemo, da v 
SMC nismo edini, ki nam je v interesu ugotoviti 
dejansko stanje, ki bo podlaga za ugotovitev 
politične in druge odgovornosti. Upamo, da smo 
takšnega mnenja vsi poslanci in da bomo vsi po 
svojih najboljših močeh prispevali k temu, da 
tisti, ki so za nastalo situacijo odgovorni, tudi 
odgovarjajo. Preprečiti moramo, da se bodo 
prakse, za katere vemo, da so nedovoljene, 
nadaljevale. Zdi se namreč, da naša največja 
bolnišnica svoja nedovoljena dejanja opravičuje 
s tem, da bi drugačno ravnanje lahko resno 
ogrožalo življenja pacientov. To izhaja tako iz 
ugotovitev KPK v zadevi suma koruptivnega 
ravnanja odgovornih oseb UKC Ljubljana pri 
izvajanju pediatričnega kardiokirurškega 
programa kot tudi iz nedavne izjave nekdanjega 
direktorja UKC Ljubljana, ki je svojo funkcijo 
opravljal v obdobju od leta 2013 do 2015, v 
zvezi z nepravilnostmi pri nabavi in upravljanju z 
medicinsko opremo. Naši največji bolnišnici se 
sploh ne zdi sporno, da se že leta poslužuje 
nedovoljenih praks, pri čemer jih vedno znova 
utemeljujejo z istim argumentom. Navajam, »če 
bi strogo sledili vsem postopkom, bi lahko tvegali 
poslabšanje zdravstvenega stanja pacienta ali 
celo ogrožali življenje«. Strinjamo se, da je prva 
skrb zdravstvenega sistema kakovostna oskrba 
pacientov, vendar pa smo prepričani, da se 
takšno oskrbo mora v prvi vrsti zagotoviti znotraj 
postavljenih pravil, postopkov in predpisov. 
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 Dejstvo, da smo v začetku tega 
mandata po nujnem postopku sprejeli 
spremembe Zakona o zdravniški službi, s 
katerimi smo na področju otroške kardiologije 
olajšali zaposlitve strokovnjakov iz držav zunaj 
EU, dokazujejo, da če obstaja dovolj politične 
volje, smo se zmožni dogovoriti in iskati rešitve v 
dobro vseh. Verjamem, da smo vsi poslanci 
dobro seznanjeni s samo kronologijo dogodkov, 
ki so v zadnjih letih zaznamovali področje 
otroške srčne kirurgije v Sloveniji, odhodi 
zdravnikov, sodelovanje s tujimi kirurgi, izredni 
strokovni nadzor, ugotovitve KPK in tako dalje. 
Pomembno vlogo pri tem so odigrali tudi mediji. 
Žalosti pa nas, da ključne vloge niso odigrali 
tisti, ki so za rešitev nastalega kaosa najbolj 
odgovorni – stroka. Sama problematika otroške 
srčne kirurgije je eskalirala do te mere, da je 
postala prvovrstna politična tema, ki se jo 
pogosto tudi zlorablja za nabiranje političnih 
točk. V Državnem zboru smo – ali ste – poslanci 
že večkrat o tem razpravljali, pri čemer pa danes 
vidimo, da razprave v ničemer ne pripomorejo k 
temu, da bi ta zgodba končno dobila epilog; in to 
v prvi vrsti in predvsem v dobro naših otrok. 
 V SMC vidimo rešitev predvsem v tem, 
da stroka sama poskuša najti dogovor, da se 
končno uskladi in doreče dokončno rešitev. V 
SMC smo to vedno znova poudarjali, saj 
menimo, da Državni zbor nikoli ni bil najbolj 
primerno mesto za te razprave. Ne glede na to, 
da bi radi opozorili, da iz poročila izrednega 
strokovnega nadzornega, ki je bilo opravljen leta 
2015, izhaja, da je strategija novega 
slovenskega centra za odličnost s prirojenimi 
srčnimi boleznimi ali pa razpustitev te dejavnosti 
v celoti odvisna od Vlade in Ministrstva za 
zdravje. Kot vse kaže, je trenutna odločitev o 
prihodnosti otroške srčne kirurgije v Sloveniji na 
eni strani rezultat razdeljene stroke in na drugi 
strani rezultat pomanjkanja politične volje, da se 
sledi začrtani poti. Pri čemer pa tudi Zdravniška 
zbornica, žal ni odigrala svoje vloge. Neurejene 
razmere na področju otroške srčne kirurgije v 
smislu organiziranosti niso edini izziv, s katerimi 
se srečujemo v slovenskem zdravstvenem 
sistemu, je pa otroška srčna kirurgija vsekakor 
nekaj, kar se nas še posebej dotakne – in prav 
je tako! Najmlajšim bolnikom moramo zagotoviti 
ustrezno zdravljenje. 
 Samo po sebi je zgovorno revizijsko 
poročilo Računskega sodišča, v katerem je 
ugotovljeno, da naša največja zdravstvena 
ustanova ni dober gospodar. Enostavno ne 
moremo dovoliti, da se z davkoplačevalskim 
denarjem ravna na tak način. Spomnimo; lani 
novembra je 15 bolnišnic, ki so se zaradi 
akumuliranih izgub iz preteklih letih let znašle v 
sanaciji, prejelo slabih 136 milijonov evrov 
dodatnih sredstev. Medtem ko na eni strani 
zdravstvu namenjamo dodaten denar, pa po 
drugi strani dopuščamo neracionalno in 
negospodarno rabo sredstev. Veliko pove tudi 
podatek, da je v prvem četrtletju letošnjega leta 

19 slovenskih bolnišnic poslovalo z izgubo, 
skupna izguba je znašala 14,1 milijona evrov. 
 Pri problematiki neučinkovitega in 
negospodarnega ravnanja pri naročanju in 
upravljanju z medicinsko opremo in 
zdravstvenimi pripomočki gre za logično 
nadaljevanje dela Preiskovalne komisije o 
ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem 
sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih 
opornic iz prejšnjega mandata. V SMC smo tudi 
takrat pozdravili ustanovitev preiskovalne 
komisije in pri njenem delu tudi aktivno 
sodelovali, vendar pa končnega poročila z 
bistvenimi ugotovitvami nismo podprli. Zakaj? Iz 
takšnih ali drugačnih političnih razlogov je bilo 
namreč osrednje sporočilo to, da je za stanje 
odgovorna tedanja ministrica za zdravje, čeprav 
so preplačila žilnih opornic svoj višek dosegla v 
času neke druge vlade. Nekako pričakujemo, da 
bodo tudi tokrat kritike letele predvsem na bivšo 
ministrico za zdravje, čeprav je bilo v mandatu 
prejšnje vlade narejenih kar nekaj pomembnih 
korakov prav na področju javnega naročanja. 
Vzpostavljen je bil centralni sistem javnega 
naročanja, vzpostavljena je bila tudi zbirka 
podatkov Intravizor, ki nudi podatke o cenah 
zdravil in medicinskih pripomočkov. 
 V okviru delovanja v preiskovalni 
komisiji bomo odločno nastopili proti temu, da se 
davkoplačevalski denar porablja nesmotrno, če 
bi ta sredstva lahko namenili na primer za 
izobraževanje domačih srčnih kirurgov ali pa za, 
kar vsi radi poudarjamo, skrajševanje čakalnih 
vrst. 
 V SMC namreč nimamo nobenega 
namena, še manj pa razloga, da bi razkritje 
slabih praks ovirali. Želimo pa si, da se 
preiskovalna komisija tekom svojega delovanja 
ne bi zlorabljala v politične namene, tudi 
politične samopromocije, kar se je žal izkazalo 
pri preiskovalni komisiji glede žilnih opornic, ki jo 
je v prejšnjem mandatu vodila kolegica Godec. 
Na koncu bi nam namreč vsem moral biti cilj, da 
se na podlagi ugotovitev preiskovalnih komisij 
nekaj v tej državi izboljša. Kje prej kot na 
področju zdravstva, ki je ključno za dobrobit 
naših državljank in državljanov, tudi najmlajših? 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Za vami ima besedo dr. Franc Trček v 
imenu Poslanske skupine Levica. Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem 
skupaj! 
 Moram reči, da po tem, kar sem 
odposlušal do zdaj, imam malo težave začeti s 
tem našim stališčem. Onkraj vsega tega bom 
povedal, da smo se v poslanski skupini v torek 
srečali z ministrom za zdravje, imeli nek resen 
pogovor – 100 dni miru je mimo – in po tri četrt 
ure sem mu rekel: 800 milijonov. Skratka, imam 
težave v imenu Poslanske skupine Levica, ker je 
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ta preiskovalka, za katero smo vedeli, da bo v 
neki taki obliki prišla, po eno strani preozko, po 
drugi strani pa preveč razpršeno postavljena. 
Zadnje leto predhodnega mandata sem se 
ukvarjal z naslednjo točko dnevnega reda, bom 
o tem govoril. Ta mandat se ukvarjam primarno, 
130 % lahko rečem, v glavnem s to tematiko. 
 Otroška srčna kirurgija ali pediatrična 
kardiokirurgija je zelo ozka specializacija znotraj 
kirurgije. Sami kirurgi rečejo, da moraš za to 
imeti roko. Ali smo mi strokovnjaki za to, ali smo 
mi strokovnjaki za 20 gramov otroškega srca, če 
se tako izrazim? Ne vem, kaj bomo mi tukaj 
političnega odkrili, politično odgovornost. Sama 
predlagateljica je rekla, da od leta 2006 naprej, 
Računsko sodišče se je ukvarjalo z obdobjem 
od 2007 do 2015. Verjetno ni osebe v Sloveniji, 
ki zadnji stavek ali odstavek, ki ga je Jelka 
izrekla, ne bi podprla, ampak če mi hočemo 
poštimati področje zdravstva, seveda moramo iti 
v neke nove politike, ker stare politike – upal bi 
si reči že od tiste Bajukove vlade leta 2000, ko 
se je vedelo, da imamo probleme v bistvu s 
specializacijami in sistematizacijami naprej, ste 
del tega političnega problema. 
 Ta stališča, ki sem jih prej poslušal, bi 
si nekdo mislil, da sta SMC in SDS stranki, ki sta 
s tem mandatom prišla v Državni zbor, pa v 
bistvu nista. Evo, da preberem malo. Nadzorna 
komisija je leta 2015 ugotovila, da se je program 
otroške srčne kirurgije že v obdobju 2007 do 
2014 izvajal tako, da je ogrožal varnost bolnikov. 
V tem času je bil SDS dvakrat na oblasti. Do leta 
2009 sta Klinični center vodili direktorica in 
strokovna direktorica, ki jo je imenovala prva 
Janševa vlada. KPK je ugotovil, kot tudi sami 
prilagate predlagatelji v dokumentaciji, da je 
neka gospa Miklavčič kršila dolžno ravnanje v 
obdobju 1. 10. 2007–11. 8. 2009. Naloga politika 
– jaz se strinjam s temi govorci pred mano – je 
seveda tudi odgovornost. Ta svet je trenutno 
sam po sebi dovolj ali preveč nor in naša naloga 
ni, da mi tukaj delamo nekaj, čemur rečemo v 
Beli krajini hala buka, ampak dejansko, da 
pustimo to neko ozko specifiko, da se res uredi. 
In številni pozabljamo, da smo mi izobrazili nekaj 
vrhunskih ljudi za to področje, tudi dali v njih 
zneske, ki presegajo zneske tega inštitutka, ki je 
bil – upam si trditi – na tak način, kot je 
zamišljen, – bom kar rekel – norost, ki sedaj 
zdravijo v glavnem nemške otroke. Vsi, ki smo 
se v to zgodbo poglobili, vemo, da je tukaj 
vprašanje ljudi, ne odnosov in penezov. 
 Res ne vem, kaj naj bi tukaj Državni 
zbor raziskoval, razen tega, da v bistvu je 
Državni zbor nastavljal določene ljudi na pozicijo 
UKC, ki bi se morali s tem ukvarjati. Po drugi 
strani pa imamo to preiskovalko nekako 
preširoko zastavljeno in se malo bojim, da se bo 
samo pabrekovalo. Če hočemo pa mi resno iti 
gledat cel diapazon slovenskega javnega 
zdravstva, tako koncesijskega pa tudi, da nam 
javno zdravstvo prehaja v čisto zasebništvo, kot 
se sedaj nekaj dogaja v Celju, potem bi pa se 
moralo oziroma se bomo morali članice in člani 

te preiskovalke za mesec dni najprej zapreti v 
zdravstveno zavarovalnico in delati po 15 ur na 
dan resno analizo. 
 Problem našega zdravstva je tudi v tem 
– za razliko od štajerskega KAGes na avstrijski 
strani –, da nima resnega informacijskega 
sistema. Imamo na tisti strani e-pacienta, 
nimamo pa resnega informacijskega sistema, da 
bi v neki presečni točki vedeli, kje smo in kako in 
zakaj smo do tam prišli. Gospod Šarec je 
omenjal zadnjič nekako, da moramo to narediti, 
minister ravno ni jasen toliko o tem izjavljanju. 
Sistema sta nekje po obsegu primerljiva; oni so 
za to dali okrog 40 milijonov, a veste. Dokler 
tega ne bomo imeli, se bomo nekako težko zelo 
resno pogovarjali, kaj se nam dogaja. Zakaj tega 
po četrt stoletja še nimamo? Ker številnim očitno 
situacija, takšna, kot je, odgovarja! Nekdo je 
omenjal stroke. Jaz sem analitični družboslovec, 
a veste. Stroke niso neki monoliti. Isto kot, a 
veste, se reče za politiko, da vsi so enaki. Ja, 
ne! Nismo vsi enaki. Recimo, ideološko je 
kolega Jani, ki ga cenim, malo drugačen kot jaz 
– na primer. Zgodba, če se pogovarjamo, mi bi 
se morali pogovarjati o zdravju. 
 Nekdo je omenjal, kolikokrat greš v 
Švici k zdravniku, kolikokrat greš pri nas k 
zdravniku. Mogoče bi se morali vprašati, jaz ne 
bi tako preko palca rekel, da smo vsi – ne vem, 
nekdo bi lahko razumel – hipohondri. Mogoče je 
pa pri nas dosti več ljudi zgaranih in se 
pogovarjamo o gospodarskem razvojnem 
modelu ali, če hočete, o strategiji pametne 
specializacije Slovenije, kar me gospod 
Počivalšek v preteklem mandatu ni ravno 
poslušal ali mi prisluhnil. Imamo Računsko 
sodišče, imamo KPK. Dobro, KPK je, upam si 
trditi, namenoma nekoliko razsut. S številnih 
revizij Računskega sodišča – to pa moramo 
delati potem ob analizi o zdravstvenem 
zavarovanju –, ki vseeno imajo informatiko 
kolikor toliko, nam zelo jasno kažejo, kam 
moramo iti v spremembi zakonodaje. Mi se 
moramo nujno poigrati z nekim 53. členom 
enega zelo pomembnega zakona – poigrati sem 
rekel malo zanalašč, na zelo odgovoren način. 
 Malo me moti, da tukaj v tem predlogu 
tudi ni izpostavljena primarna raven, ki je 
bistvena. Ko sva se s kolegom Žižo, ki je 
zdravnik, za razliko od nas, pogovarjala, sva se 
strinjala s tem, da imamo mi to piramido malo na 
glavo obrnjeno. To je tudi neka tema, ki se ji 
bomo morali posvetiti. 
 800 milijonov sem vam prej omenil. 800 
milijonov je seštevek obvezno, dodatno, 
dopolnilno – kako ga imenujemo –, dolgotrajna 
oskrba, investicije. To je neka tema, s katero bi 
se moral parlament in tudi matično delovno telo 
v prečenju tudi z ministrstvom za finance, z 
ministrstvom za delo, socialo in predvsem enake 
možnosti ukvarjati. Ukvarjati se bomo morali tudi 
s specializacijo bolnišnic. Seveda večina nas, 
razen če se kdo odloči, da gre v penzion, hoče 
biti še enkrat izvoljen, smo iz nekih lokalnih, 
regionalnih okolij, ampak naša odgovornost je, 
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da tudi včasih gledamo onkraj tega. Pa se lahko 
tukaj pogovarjamo o urgencah ali se bomo pa 
morali pogovarjati tudi o specializaciji bolnišnic, 
da se bo nekje nekaj zaprlo, pa drugje mogoče 
kaj odprlo ali povečalo. To ne pomeni, da ljudje 
ne bojo imeli dela. To pomeni, da bojo nekako 
drugače razporejeni. 
 Resno bo treba seveda tudi zastaviti 
odgovornost in nadzor v tej smeri, minister nekaj 
dela, bojo v kratkem neki zakoni zunaj, vsaj tako 
je obljubljeno; ampak nevarno je pa tudi govoriti 
o zdravstvu kot o gospodarskih družbah. Javno 
zdravstvo ni privatna firma, občina tudi ni 
privatna firma, kar se zelo nekako rado govori. 
 To komisijo bomo imeli, v imenu Levice 
bom jaz v njej sodeloval. Upam pa, da bomo 
toliko odgovorni, da ne bomo nabirali političnih 
točk. Spomnim se, tukaj gledam kolega, ki smo 
delali preiskovalko, ki nosi ime Janijeva, pa sem 
enkrat zgolj na preiskovalki omenil, da mi v 
Levici imamo to in to stališče, pa me je 
predsednik ustavil: »Čakaj, to je preiskovalka.« 
Upam, da bo verjetno Jelka tudi to preiskovalko 
tako vodila, čeprav sam osebno menim, da 
bomo imeli hipertrofijo preiskovalk v tem 
mandatu, plus ob velikih matičnih delovnih 
telesih se bojim, da bomo prišli v neki trenutek, 
kot je, recimo, ta, ko imamo tretjino Državnega 
zbora bolnega, da ne bomo mogli imeti v bistvu 
sklepčnosti. 
 Ampak dobro, gre za nek del 
parlamentarne procedure, s katero se bomo 
morali ukvarjati. Upam pa, da ne na način tega, 
da bomo mi – kaj bom rekel – neka dodatna 
komercialna televizija, ki si bo dvigovala 
gledanost, ne pa iskala vsebinske rešitve in 
seveda tudi nujno spremembo zakonodaje. 
 Seveda pa tisti, ki se bomo ukvarjali s 
to preiskovalko, se bomo morali pa zelo resno v 
to tematiko poglobiti, ker teh »kavanskih« ali 
»pol gostilna« filozofiranj pa imam v Državnem 
zboru peto leto že izdatno overdozo. Hvala za 
besedo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Naslednje ste gospod Blaž Pavlin v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsednik, kolegice in kolegi!  
 Poslanci Nove Slovenije - krščanski 
demokrati smo sopodpisali zahtevo za 
ustanovitev preiskovalne komisije zagotovitev 
nepravilnosti in politične odgovornosti na otroški 
srčni kirurgiji v UKC Ljubljana ter neracionalnih 
in nezakonitih nabav medicinske opreme in 
zdravstvenega materiala na sekundarni in 
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. 
 Da je otroška srčna kirurgija doživela 
tako žalosten epilog, je krivda predvsem 
preteklih vodstev UKC, ministrov in žal tudi 

nekaterih zdravnikov predvsem zaradi slabih 
medsebojnih odnosov. V NSi smo kritični tudi do 
Zdravniške zbornice, ker je ves čas tiščala glavo 
v pesek. Politika tega problema sama ne more 
rešiti, lahko pa ga reši le s sodelovanjem 
zdravnikov, medicinskega osebja in ministra. V 
NSi si prizadevamo za javno, dostopno in 
učinkovito urejeno zdravstvo. Učinkovito 
zdravstvo pa je tisto, ki razpoložljiva finančna 
sredstva uporabi z največjim možnim izplenom 
za zdravje ljudi. Neučinkovitost pa se na drugi 
strani kažejo v nakupih dražjih naprav, slabem 
upravljanju medicinske opreme in v 
negospodarnosti pri nabavah zdravstvenega 
materiala, v nepravilni organizaciji mreže 
zdravstvene dejavnosti, ko za več denarja 
pacienti čakajo v čakalnih vrstah na določen 
specialistični pregled. 
 Klasični primer neprimerne organizacije 
zdravstvene dejavnosti je zagotovo primer 
delovanja programa otroške kardiologije v 
Sloveniji. V okviru programa otroške kardiologije 
naj bi prihajalo do pomanjkanja sodelovanja 
med posameznimi oddelki, kar se je razširilo tudi 
na zdravstveno osebje. Nastale razmere so 
poskušali reševati s tujimi kirurgi, vendar zaradi 
neurejenih razmer in nejasnih razmerij med UKC 
in Nacionalnim inštitutom za otroške srčne 
bolezni se je celo pokazalo, da so bili nekateri 
strokovnjaki in uspešni tuji zdravniki celo 
zlorabljeni. 
 Ali si je politika privoščila preveč? 
Preiskava bo med drugim ugotavljala morebitne 
odgovornosti nekdanjih in sedanjih nosilcev 
javnih funkcij v pristojnih institucijah, kjer je 
povečano tveganje za zdravje in življenje otrok 
zaradi suma opustitve dolžnega ravnanja, 
iskanja odgovornosti po neizvedenih strokovnih 
nadzorih v programu zdravljenja otrok s 
prirojeno srčno napako ter ozadja, zakaj je prišlo 
do množičnega odhoda strokovnega kadra s 
področja zdravstvene dejavnosti zdravljenja 
otrok s prirojeno srčno napako. Seveda se je 
potrebno zavedati, da je bila že pred vsemi temi 
aferami otroška srčna kirurgija na strokovno 
nižjem nivoju kot v razvitih državah. Izučiti 
kardiokirurge je desetletni projekt. V tem 
trenutku je potrebno vzpostaviti pogoje, v katerih 
bi zdravniki lahko delali in se dodatno 
izobraževali ter izpopolnjevali. 
 V NSi pričakujemo, da bo preiskovalna 
komisija lahko nemoteno opravila preiskovalno 
delo in bodo akterji za to nacionalno sramoto 
ustrezno kaznovani.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Branko Simonovič v imenu 
Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Izvolite.  
 
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospod predsednik. Spoštovane 
poslanke in poslanci! 
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 O programju otroške kardiokirurgije je 
bilo v tem parlamentu izrečenih že ogromno 
besed. Slišali smo marsikaj mnogo obtoževanj, 
nekaj pranja umazanega perila, obljube o tem, 
kako bo zdaj pa čisto vse drugače in bo za 
otroke preskrbljeno in tako naprej. Obljubljam 
smo skorajda vsi nasedli, saj smo naivno 
pričakovali, da tiste, ki so jih izrekli, vodi iskrena 
skrb za dobrobit in varnost otrok, bolnih na srcu, 
in da bodo zmogli preseči medsebojna 
nesoglasja in boj za prevlado, dokazovanje, po 
domače povedano, kdo je večji car. Ceno za boj 
egov pa plačujejo otroci, nekateri celo s svojimi 
življenji, in prestrašeni starši, ki v situaciji, ko bi 
rabili največjo strokovno podporo, ostanejo brez 
informacij, brez podpore in na koncu mnogi celo 
brez svojih največjih zakladov – otrok.  
 V Poslanski skupini Desus smo verjeli v 
uspeh novoustanovljenega inštituta, saj so bila z 
njim povezana mednarodno ugledna imena 
otroških srčnih kirurgov, pa vendar zopet nič ni 
bilo iz tega. Še več medsebojnih obračunavanj 
in še več brezplodnih debat v Državnem zboru. 
Tako program otroške srčne kirurgije še vedno 
ostaja v UKC, kjer v preteklosti zadeva ni 
funkcionirala, mogoče bo v prihodnosti, ne 
vemo, ampak žal to ni področje, kjer bi lahko 
eksperimentirali, ali bo skrb za dobrobit otrok 
tokrat postavljena na prvo mesto ali pa bo še 
vedno prevladovala bitka med napihnjeni egi, 
skrbjo za ugled neke ustanove in boj za prestiž 
in ne nazadnje bitka za denar. Nekje daleč zadaj 
na repu prioritet pa pride skrb za otroke. 
 Preiskovalno komisijo, ki se bo 
ustanovila zaradi zahteve opozicije, je bilo ne 
nazadnje moč pričakovati. Nekatere teme 
političnega obračunavanja so že izzvenele, 
otroška srčna kirurgija pa očitno predstavlja 
odličen poligon za takšna obračunavanja: na 
zdravniški ravni za obračun egov, na politični 
ravni za pridobivanje političnih točk pri volivcih. 
Dosedanje izkušnje kažejo, da parlamentarne 
preiskave vse prepogosto predstavljajo le 
brezzobega tigra, ki dlje od medsebojnega 
političnega obračunavanja pred kamerami 
največkrat ne pripeljejo. Že Winston Churchill je 
dolgo nazaj dejal: "Če ne želiš rešiti problema, 
ustanovi komisijo." Slovenska zgodba s 
preiskovalnimi komisijami več kot potrjuje 
njegove besede. Postavlja se tudi vprašanje, ali 
lahko s takšno preiskavo v resnici ugotovimo 
politično odgovornost nosilcev javnih funkcij v 
zdravstvenih ustanovah na sekundarni in 
terciarni ravni Republike Slovenije. Kajti v 
poslanski skupini Desus se nam je ob 
spremljanju celotnega dogajanja okoli 
programov otroške srčne kirurgije zdelo, da gre 
bolj za trg napihnjenih egov kot za politično 
zgodbo. Politična zgodba je ta program postal 
takrat, ko je postal del nabiranja političnih točk. 
Zato bi rekli, da prav mi, poslanci, nosimo 
politično odgovornost za cel nered na tem 
programu, saj smo ga s svojim vmešavanjem 
naredili bolj ranljivega in izpostavljenega za 

nadaljevanje medsebojnih obračunavanj. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti v 
imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani 

predsednik, hvala za besedo. Bom opravičil 
Zmaga, ima tiskovno konferenco, tako bom jaz 
predstavil stališče.  
 V slovenskem zdravstvu smo priče 
katastrofalnim razmeram na področju zdravljenja 
otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Težave so 
prisotne že več kot deset let. Najprej se je začel 
program reševati na način, da je prišel 
strokovnjak iz Bratislave, nato iz Izraela. Po 
pozivih zaradi nedelovanja omenjenega 
programa s strani več državnih institucij je 
Zdravniška zbornica Slovenije za strokovni 
nadzor vključila mednarodne strokovnjake. 
Ugotovitve so bile – kadrovske pomanjkljivosti. 
Mnenje strokovnjakov je bilo, da je zdravljenje 
otrok resno ogroženo. Zaradi nenehnih težav se 
je prejšnja vlada odločila, da kot samostojni 
center ustanovi Nacionalni inštitut za otroške 
srčne bolezni. Po besedah državne sekretarke 
dr. Ane Medved je bilo delovanje NIOSB 
optimalno načrtovano in tudi v celoti pripravljeno 
na delovanje s 1. junijem 2018. Pri delovanju 
NIOSB naj bi se zapletlo že pri prenosu opreme 
in kadrov iz UKC Ljubljana na NIOSB, UKC 
Ljubljana in NIOSB sta ostala vsak na svojem 
bregu, Vlada kot ustanoviteljica obeh zavodov 
pa nima rešitev za nastalo situacijo.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke bomo podprli predlog, 
vendar pa imamo določene pomisleke. 
Nedvomno se nam zdi, da je predlagani rok treh 
mesecev absolutno predolg rok ob upoštevanju 
zatečene akutne situacije. Problemi trajajo že 
vrsto let, niso novi, zaradi tega bi akcijski načrt 
moral biti pripravljen že na mizi novega ministra. 
V prejeti dokumentaciji pa so določeni podatki, ki 
nas v Poslanski skupini Slovenske nacionalne 
stranke skrbijo. In sicer je Vlada s sklepom o 
ustanovitvi zagotovila zagonska sredstva za 
vzpostavitev javnega zavoda v višini 165 tisoč 
631 evrov in nato še dodatna sredstva v višini 
milijon 703 tisoč 273 evrov. Situacija je 
zaskrbljujoča, ker gre, prvič, za zagonska 
sredstva, drugič pa za dodatna sredstva. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Kot zadnja bo stališče predstavila v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke gospa Nada Brinovšek.  
 
NADA BRINOVŠEK (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav in dober dan vsem skupaj! 
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 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke že od leta 2015, ko je bilo 
v javnosti predstavljeno to mednarodno poročilo 
izrednega strokovnega nadzora nad izvajanjem 
programa otroške srčne kirurgije v UKC 
Ljubljana, opozarjamo predvsem Ministrstvo za 
zdravje na agonijo, ki se je in ki se še dogaja na 
tem programu. 
 Zakaj pravim agonijo? Glejte, UKC 
Ljubljana je bil nekdaj zelo spoštovan center za 
zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi napakami. 
Znake ranljivosti je otroška srčna kirurgija začela 
kazati leta 2004 zaradi odhoda takratnega vodje 
programa otroške srčne kirurgije, ki je bil v 
tistem času edini usposobljen otroški srčni 
kirurg. V UKC Ljubljana zato leta 2004 zaposlijo 
otroškega srčnega kirurga iz Bratislave, ki pa je 
že decembra 2007 zaradi slabih medsebojnih 
odnosov UKC tudi zapustil. Po odhodu češkega 
kirurga v decembru 2007 UKC Ljubljana sklene 
avtorsko pogodbo z izraelskim kirurgom, ki ni 
imel slovenske licence za delo. Januarja 2012 
javnost zelo razburi podatek, da je UKC 
Ljubljana temu tujemu izraelskemu otroškemu 
srčnemu kirurgu v štirih letih za operacije na 
podlagi avtorske pogodbe izplačal skoraj 1,3 
milijone evrov za delo, ki ga je opravljal samo 3 
do 6 dni na mesec. Se pravi, za 3 do 6 dni na 
mesec za štiri leta 1,3 milijone evrov. 
 Odnosi med zdravniki so postajali vse 
slabši, zato je bila januarja 2012 zaradi notranjih 
sporov odrejena mediacija, ki pa ni uspela. 
Septembra 2012 UKC Ljubljana zapusti tudi 
slovenski zdravnik, ki se je izobraževal pod 
okriljem tega tujega izraelskega srčnega kirurga, 
ker se mu je, vsaj po njegovih besedah, 
onemogočalo strokovno delo in izobraževanje. 
Januarja 2013 sledi notranji strokovni nadzor 
zaradi smrtnega primera. Na ugotovitve tega 
strokovnega nadzora ni reagiral nihče. Maja 
2013 je KPK ugotovila, da je UKC kršil veljavno 
zakonodajo glede izplačanih avtorskih 
honorarjev izraelskemu zdravniku, ki ni imel 
slovenske licence. Zopet ni reagiral nihče. Leta 
2014 Zdravniška zbornica imenuje mednarodno 
komisijo za izredni strokovni nadzor za izvajanje 
zdravniške dejavnosti otroške srčne kirurgije, in 
sicer od leta 2007 do 2014. Mednarodna 
nadzorna komisija, ki je opravila izredni 
strokovni nadzor, je v povzetku svojega poročila 
julija 2015 zapisala, da je bila varnost otroških 
srčnih bolnikov v Sloveniji v obdobju od 2007 do 
2014 resno ogrožena in da so problemi, ki pa so 
se kopičili od leta 2007 dalje, vplivali na izide 
zdravljenja in na katastrofalne odnose med 
samimi zaposlenimi. 
 Ker odgovorni na UKC Ljubljana in 
Ministrstvu za zdravje niso reagirali na poročilo 
notranjega strokovnega nadzora iz januarja 
2013, na poročilo Komisije za preprečevanje 
korupcije iz maja 2013, niti na mednarodno 
poročilo o izrednem strokovnem nadzoru z dne 
25. julija 2015, smo torej v Slovenski 
demokratski stranki tako v letu 2015, 2016 in 
2017 Ministrstvo za zdravje opozarjali na to 

problematiko, seveda s sklicem izrednih sej 
Odbora za zdravstvo. Naš namen je bil opozoriti 
pristojne na nemogoče razmere, ki so se iz leta 
v leto slabšale. Predlagali smo vrsto sklepov in 
pa vrsto priporočil. Seveda ni treba posebej 
poudarjati, da so bili vsi ti naši predlogi sklepov 
na sejah Odbora za zdravstvo in pa na sejah 
Državnega zbora od leta 2015 dalje, ki so šli v 
smeri, da se razišče odgovornost za nastalo 
situacijo ter da se pripravijo ukrepi za izboljšanje 
stanja na otroški srčni kirurgiji, s strani koalicije v 
prejšnjem mandatu vedno zavrnjeni. 
 Na dan so prihajale nove in nove 
informacije o nevzdržnih razmerah na Pediatrični 
kliniki, na Oddelku za srčno kardiokirurgijo, na 
Oddelku za otroško kirurgijo in intenzivno 
terapijo v sklopu Kirurške klinike. V začetku leta 
2917 je takratna strokovna direktorica UKC 
Ljubljana na podlagi izrednega strokovnega 
nadzora predlagala razrešitev strokovnega 
direktorja Pediatrične klinike. Kriv naj bi bil za 
slabe delovnega razmere na kliniki, ki so vodile 
do določenih številnih zapletov, a v ta postopek 
se je vmešala in posegla Milojka Kolar Celarc in 
direktor Pediatrične klinike ni bil razrešen ali 
poklican na odgovornost. Da se je politika 
oziroma bivša ministrica za zdravje Milojka Kolar 
Celarc vmešavala v kadrovanje na UKC 
Ljubljana, javno opisuje bivša strokovna 
direktorica UKC Ljubljana na posvetu Vpliv 
politike na vodenje in upravljanje javnih 
zdravstvenih zavodov, ki je bil 11. decembra 
tukaj v Ljubljani. Na posvetu bivša strokovna 
direktorica UKC Ljubljana v zvezi s političnim 
kadrovanjem Milojke Kolar Celarc opisuje, kako 
so njej in generalnemu direktorju UKC Ljubljana 
na Ministrstvu za zdravje prali – ponavljam, prali 
– možgane in jima preprečili razrešitev 
strokovnega direktorja pediatrične klinike, ki naj 
bi bil po njenem mnenju objektivno odgovoren 
za številne zaplete na Pediatrični kliniki. Pa bom 
povzela besede strokovne direktorice na tem 
posvetu. Citiram: »Po dogodku, se pravi po 
pranju možganov na ministrstvu, je generalni 
direktor UKC Ljubljana umaknil predlog za 
razrešitev strokovnega direktorja Pediatrične 
klinike. Junija pa smo ponovno zahtevali odstop 
direktorja Pediatrične klinike. Takrat pa se je 
začela vsesplošna psihološka in drugačna 
vojna. Že naslednji dan je ministrica za zdravje 
zahtevala odstop generalnega direktorja in 
strokovne direktorice.« Konec citata. 
 Nehote se zastavlja vprašanje, zakaj je 
ministrica za vsako ceno branila strokovnega 
direktorja Pediatrične klinike in zakaj sta morala 
oditi generalni direktor UKC in strokovna 
direktorica, saj sta na probleme vendarle 
opozarjala. Ko smo v Slovenski demokratski 
stranki na sejah matičnega odbora opozarjali in 
predlagali v zvezi s to problematiko določene 
sklepe, nas je bivša ministrica vseskozi na vsaki 
seji, seveda kadar je le prišla na to sejo, 
prepričevala, da ji nalagamo naloge, ki niso v 
pristojnosti nje kot ministrice za zdravje niti 
Vlade. Ampak poglejte ga šmenta! V decembru 
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2017 po skoraj treh letih opozarjanja sta Vlada 
in pa bivša ministrica za zdravje le poštudirala, 
da sta nekako odgovorna oziroma pristojna za 
reševanje te problematike. Vlada tako s sklepom 
12. 12. 2017 ustanovi Nacionalni inštitut za 
otroške srčne bolezni, ki naj bi začel delovati 1. 
maja 2018. Torej se je Vlada odločila in 
ustanovila še en javni zavod, se pravi Nacionalni 
inštitut za izvajanje programa za otroške srčne 
bolezni, čeprav se je ta program že izvajal 
znotraj UKC Ljubljana, katerega ustanoviteljica 
je bila prav tako Vlada. A ta novoustanovljen 
zavod ni prinesel rešitev. Še bolj je vse zapleten. 
Stanje na področju izvajanja programov otroške 
srčne bolezni na UKC Ljubljana se je vse bolj 
slabšalo. Odhajali so kardiologi, kirurgi, 
intenzivisti in medicinske sestre. Skratka, vsi ti 
zdravniki, ki so ob koncu leta 2017 in v začetku 
leta 2018 odšli, so odšli – tako so navajali, kar 
smo lahko brali v medijih – zaradi slabih 
medsebojnih odnosov in slabih delovnih 
pogojev. Novi inštitut pa tako rekoč ni dobil 
domačih strokovnjakov, se pravi domačih 
zdravnikov. Tuji strokovnjaki, ki so prihajali v 
Ljubljano, so slabe medsebojne odnose med 
zdravniki na UKC Ljubljana in Nacionalnim 
inštitutom le še povečevali. 
 V maju 2018 smo v Poslanski skupini 
Slovenske demokratske stranke ponovno 
zahtevali sklic seje Odbora za zdravstvo z 
naslovom Razmere na področju zdravljenja 
otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Generalni 
direktor UKC Ljubljana je na tej seji povedal, da 
je problem, ki se pojavlja na otroški srčni 
kardiokirurgiji, intenzivi in na kirurgiji, nacionalni 
problem. Nacionalni problem! Bivša sekretarka 
na Ministrstvu za zdravje Ana Medved pa je bila 
drugačnega mnenja in je na tej seji povedala, 
bom citirala: "Danes bom kratka. Zakaj? 
Ocenjujem, da je današnja seja nepotrebna, če 
ne celo škodljiva. Zavedati bi se morali, da se z 
razpihovanjem neresničnih informacij dela 
škoda." Konec citata. Torej smo v Slovenski 
demokratski stranki in vsi, ki smo takrat 
razpravljali, delali škodo. In ko smo jo 
povprašali, zakaj je Vlada ustanovila Nacionalni 
inštitut, je odgovorila, bom tudi tokrat citirala: 
"Zakaj? Ker se težave vlečejo že več kot 10 let 
in ker težav ni rešila mediacija med zaposlenimi, 
ki je stala 31 tisoč evrov in je trajala dve leti. 
Medčloveški odnosi so bili slabi, potekal ni niti 
prenos nujnih strokovnih informacij o pacientih 
med zdravniki, kar je za varno in kakovostno 
zdravljenje nujno potrebno. Zato so z oddelka 
odhajali tako zdravniki kot medicinske sestre in 
ostalo osebje. Torej, treba je začeti zidati hišo 
na novih temeljih." Konec citata. Zdaj po njenem 
mnenju je bilo torej potrebno zgraditi novo hišo, 
namesto da bi tiste, ki so odgovorni za nastale 
razmere, poklicali na odgovornost. Vzrok teh 
težav je bil in je še človeški faktor in ne hiša. 
Poglejte, to je tako, kot da bi v neki veliki hiši 
živela družina, ki se na veliko prepira, ima 
različne interese in se med seboj ne spoštuje, 
potem se pa ta družina naenkrat odloči, zdaj 

bomo naredili pa novo hišo, se preselili in zdaj 
se bomo pa razumeli med seboj in življenje bo 
šlo srečno naprej. Kdor je verjel takrat državni 
sekretarki Ani Medved, je pač to njegova stvar. 
 Torej se je Vlada v prejšnjem mandatu 
odločila za zidavo nove hiše, ki pa se je žal prej 
kot v enem letu tudi podrla. Torej, ustanovila je 
Nacionalni inštitut namesto tega, da bi zagrizla v 
kislo jabolko in zahtevala odgovornost tistih, ki 
so krivi za slabe medsebojne odnose in tudi 
posledično temu slabe odnose. Nacionalni 
inštitut ni pričel s svojim delovanjem ne 1. maja 
2018, kot je bilo sprva predvideno, in ne 1. 7. 
2018, kot je zatrjevala bivša državna sekretarka 
na Ministrstvu za zdravje na redni seji še v juniju 
2018. Dejstvo je, da se je delovanje 
Nacionalnega inštituta zapletlo že pri samem 
prenosu opreme, kadrov in pa programa z UKC 
Ljubljana na inštitut. Še bolj pa so se vse zadeve 
zapletle, ko je Zavod za zdravstveno 
zavarovanje zavrnil financiranje programa 
otroške srčne kirurgije Nacionalnemu inštitutu za 
leto 2018. Nacionalni inštitut je za svoje 
delovanje s strani državnega proračuna v letu 
2018 sprejel 165 tisoč evrov zagonskih sredstev, 
konec avgusta pa mu je bilo dodeljenih še 
dodatnih 1,7 milijonov evrov iz državnega 
proračuna. In kje je zdaj teh 1,7 milijonov? 
Glejte, ni inštituta, ni denarja, ni pozitivnih 
učinkov. Minister za zdravje Samo Fakin se je 
prejšnji teden odločil, da program otroške srčne 
kirurgije ostane pod okriljem UKC Ljubljana. 
 Seveda se nam ob vsem tem zastavlja 
vprašanje, katera odločitev je zdaj tu pravilna, če 
sploh katera je. Ali gre pri vsem tem še za eno 
napako in pa en zgrešen projekt Milojke Kolar 
Celarc, ali gre tu za zgrešen projekt prejšnje 
vlade, ali pa gre tu za zgrešen projekte 
razširjanje prejšnje vlade, se pravi te vlade, ali 
pa je v ozadju morda kaj več, morda politični ali 
pa zasebni interesi? Poudarila bi rada, da v 
Slovenski demokratski stranki ne želimo soditi o 
tem, katera organizacijska oblika zavoda je 
najboljša za varno in kakovostno zdravljenje 
otrok s prirojenimi srčnimi težavami. Želimo pa, 
da se uredijo razmere pri izvajanju programa 
otroške srčne kirurgije, da se na odgovornost 
pokličejo tiste osebe, ki so program otroške 
srčne kirurgije pripeljale do tako rečenega 
kolapsa in da bodo starši ponovno zaupali 
instituciji in zdravnikom, ki so zelo dobri – 
seveda če so sploh – in ki zdravijo njihove 
otroke. To je to oziroma to bo naloga te 
preiskovalne komisije iz prvega dela. 
 Drugi del našega predloga za 
ustanovitev preiskovalne komisije, ki ga je v 
uvodnem stališču podrobneje predstavila 
kolegica Jelka, pa je namenjen temu, da se 
ugotovi, zakaj je pri nabavah medicinske 
opreme in zdravstvenega materiala na 
sekundarni in na terciarni ravni v zdravstvu 
prihajalo do kršenja zakona o javnem naročanju, 
drugih zakonov in internih aktov posameznih 
ustanov. Dejstvo je, da je zgodbam, kot so bile 
žilne opornice, potrebno narediti enkrat za vselej 
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konec in da končno nekdo odgovarja za svoja 
dejanja, ki niso v skladu z zakonom. Seveda 
preiskovalni komisiji želim veliko uspeha pri 
njenem delu. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za predstavitev stališča vaše 
stranke. 
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, smo končali predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Prehajamo na splošno 
razpravo. 
 Prva ima besedo gospa Lidija Ivanuša 
…  
 Gospa Godec, ste se javili? Izvolite, 
beseda je vaša.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala.  

 Po teh stališčih kolegov poslanskih 
skupin moram nekaj reči. Pravite, da ne bomo 
politično nastopali – saj mi vsi politično 
nastopamo! Te preiskovalne komisije so 
politično ustanovljene – in kaj vi pričakujete? Ja, 
rešitve pričakujemo vsi in zato ne govoriti, da 
upate, da preiskovalna komisija ne bo politično 
delovala. Politično deluje, tudi kolega bo deloval 
politično in ostali kolegi; torej to kar pozabite. 
Drugo pa je, da preko preiskovalnih komisij ne 
ločujete na leve, desne, zelene, vijolične, SMC, 
LMŠ in ne vem kaj vse in da se obravnava vse, 
ne glede na strankarsko pripadnost. To pomeni, 
da se kot priče, tiste, ki se jih obravnava, pokliče 
vse in da slučajno ne pride v kakšni poslanski 
skupini do tega, da ta je naš član, dajmo ga 
pustiti pri miru. Lahko zatrdim za prejšnjo 
preiskovalno komisijo, da so bili obravnavani; vsi 
tisti, ki ste sprejemali medije, lahko celo veste, 
kaj se je enemu od naših članov potem 
dogajalo, ker ga mogoče nekdo ni želel 
zavarovati. To je treba najprej ločiti, to so te 
zadeve.  
 Naslednja zadeva. Češ, preiskovalne 
komisije do sedaj niso imele nobenega – kot mi 
rečemo – haska, nobene vrednosti, ničesar. 
Tisti, ki ste v prejšnjem mandatu delali in ki ste 
spremljali preiskovalno komisijo, bom rekla vse, 
ki so bile v prejšnjem mandatu, so tiste, ki so 
prišle do zaključkov, mislim, da so bile prve, ki 
so dale končna poročila, in potem takšnih 
bedarij danes ne bi govorili – da ni bilo 
zaključkov, da niso k ničemer pripomogle … 
Naša na zdravstvu ali pa tista od Anžeta Logarja 
je jasno pokazala na nepravilnosti, dala je 
naznanitve kaznivih dejanj, dala je zaključke tudi 
za politično delovanje naprej, torej za Vlado, kaj 
lahko spremeni. Reči, da niso nič naredile, 
potem rečete, da vi poslanci niste nič naredili in 
da komisijo zato ustavljate, da se ustanovi, da 
se nekaj zakrije ali kakorkoli. Ne, preiskovalna 
komisija se ustanovi v Državnem zboru zato, da 
nekaj odkrije, ker na žalost v Sloveniji nacionalni 
državni organi, SDT, KPK, Računsko sodišče in 
tako naprej zatajijo. 
 Najprej to. Tisti, ki boste delali v 
preiskovalni komisiji na zdravstvu – se pa 

strinjam s kolegom Trčkom –, se bo treba zelo 
dobro poglobiti, ker kar tako, povprek ocene 
delati ne bo šlo. Prvič, ker otroška kardiologija in 
ne kirurgija – to vas opozarjam, ne kirurgija: 
kardiologija! Kirurgija je del otroške kardiologije, 
ker otroška kardiologija je razdeljena na 
intenzivo, kadrio in kirurgijo in ne govoriti danes 
o otroški kirurgiji, to je en sam del. In če bi res 
samo tisto specifiko gledali – pozabite! Treba je 
gledati celoten sklop, treba je gledati celoten 
program, kajti tudi prejšnja ministrica je govorila 
o celotnem programu. Torej, naredili bomo 
program, ki bo zajemal vse dejavnike iz različnih 
oddelkov UKC in tako naprej. To je ena zadeva. 
 Seveda mi nismo pristojni za to, da bi 
ugotavljali, ali je bilo to malo srce strokovno 
pravilno obravnavano, daleč od tega. Moram 
vam povedati, ko smo imeli v poslanski skupini 
razgovore z ljudmi, ki so s tega področja bili v 
NIOSB ali UKC Ljubljana, kjerkoli, smo v enem 
primeru poslušali eno uro, eno uro tožarjenja, 
kako določeni zdravniki niso pravilno vstavili 
cevke, tega, onega, tretjega, ne vem kaj vse. Ko 
sem tega človeka vprašala, pa kaj ste vi uvedli 
strokovni nadzor zaradi tega – ker jaz nisem 
pristojna, da bom zdaj odločala -, ali je ta 
zdravnik pravilno ravnal, ali je pravilno oživljal ali 
ni, je bil pa tisti pogled: »Prosim?!« Ja, za to so 
strokovni nadzori! Nadzori nad tem, ali je ta 
program – pa ne samo program, tudi UKC 
Ljubljana in druge bolnišnice, ministrstvo – 
pravilno deloval v primeru sistemskega 
delovanja, upravljanja, je pa drugo. Kajti skozi 
zgodovino lahko vidimo nekaj – da so na tem 
področju, če grem samo o otroški kirurgiji, tako 
KPK kot mednarodno poročilo ugotavljali 
nepravilnosti in država oziroma Vlada, 
ministrstva, pa tudi, konec koncev, Državni zbor 
niso reagirali. Niso. In potem je bilo rečeno, ja, 
saj ste bili na vladi. Poglejte si, kdaj so bila 
poročila narejena. Zdajle ne morem reči, ja, ta 
vlada je bila točno kriva, ampak v stališčih 
poslanskih skupin pa slišim že, kdo je bil kriv. 
Okej. Na vladi leta 2007 je bila tako imenovana 
Janševa vlada, potem je bila Pahorjeva vlada pa 
tako naprej. Poročila so bila 2013, dragi moji. In 
ko ti dobiš poročilo na mizo, tako kot je dobila, 
recimo, Milojka Kolar Celarc poročilo 2015, 
mednarodno poročilo, pa se je delala norca iz 
tega, dobesedno, ne morem drugače reči, in je 
na vseh odborih govorila, kako je vse okej – kdo 
je kriv? Eni in drugi! Ampak predvsem tisti, če ti 
veš nekaj, če veš, potem je treba ukrepati, tako 
ali drugače. KPK leta 2013 pove v svojih 
ugotovitvah, da sta bivša direktorica in direktor 
kršila zakonodajo, da sta sklenila s tujim 
zdravnikom avtorske pogodbe in da tistega 
njegovega dela sploh ni bilo mogoče smatrati 
kot avtorsko – pa se nič ne zgodi! Pa se nič ne 
zgodi, gremo naprej! Mednarodno poročilo pove 
o nepravilnostih znotraj, celo strokovno – pa se 
nič ne zgodi! In kdo je zdaj tu kriv? Potem 
poslušamo s strani ene poslanske skupine v 
stališču, da smo vsi mi, poslanci, krivi. To je 
tako, kot je v prejšnjem mandatu rekel kolega – 
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kateri je bil? Horvat –, da smo mi vsi krivi, da ni 
javne mreže v zdravstvu narejene. Preberite si v 
svojih stališčih, kakšne neumnosti … 
 Kot pravim, ja, politično odgovornost 
lahko iščemo na ministrstvu. Poglejte si, prejšnji 
ponedeljek – ne vem, kateri datum je bil, 11. 
december –, je bil v Državnem svetu posvet 
Vpliv politike na vodenje in upravljanje javnih 
zdravstvenih zavodov v Republiki Sloveniji. 
Nobeden od poslancev ni bil prisoten! Jaz sem 
si zadevo pogledala zvečer. Poglejte si, kaj je 
izjavila gospa dr. Marija Pfeifer, bivša strokovna 
direktorica UKC Ljubljana, kakšni politični pritiski 
so se začeli izvajali nad njo – politični govorim 
zato, ker je to bilo izvajano na prejšnjem 
Ministrstvu za zdravje –, ko je želela po 
ugotovitvah nadzorov, takrat, ko so ugotovili, da 
je bivši strokovni direktor pediatrične klinike 
objektivno odgovoren za razmere, in so torej 
želeli, da zapusti to delovno mesto. Na koncu je 
rekla, da je prihajalo celo do stalinističnih metod. 
Ne bom zdaj tu potencirala, ampak poglejte si te 
izjave, poglejte si to. 
 Naslednja zadeva je, recimo, na 
odboru, ki smo sklicali tudi v Slovenski 
demokratski strani na temo, to je bilo zdaj 16. 
novembra, je predsednica Zdravniške zbornice 
povedala, da so imeli v letu 2017 več 
razgovorom z Ministrstvom za zdravstvo na 
temo otroške kardiologije, da so predstavljali 
različne zadeve, tudi UKC je predstavil svoje 
stvari, kako bi naj reševali, takrat je bil še 
direktor Kopač in strokovna direktorica 
Pfeiferjeva – ministrstvo ni imelo nobenih 
pripomb. Ko je prišlo do naslednjega sestanka, 
spet vse v redu, in predsednica Zdravniške 
zbornice vpraša takratno sekretarko, ali meni, da 
bi se morali lotiti tudi vprašanj odgovornosti v 
UKC Ljubljana v prejšnjih mandatih, je dr. Ana 
Medved odločno odgovorila: »Ne!« Torej, 
ministrstvo ni želelo odkrivati odgovornosti. 
Zakaj se zdi nekaterim to pomembno, da je 
treba odgovornost za nazaj tudi ugotoviti? Zato 
ker nekateri izmed tistih, ki so bili znotraj 
prejšnjega programa, še danes delujejo v UKC 
Ljubljana. Zdaj, eni so se sami odstranili, pravijo, 
eno pa so še vedno tam. V Sloveniji je pač tako, 
da nihče za nič do sedaj še ni odgovarjal, če 
govorim samo za zdravstvo. Nihče nič! Vse gre 
lepo naprej, eni gredo v penzijo, enega 
predstavijo na drugo delovno mesto, da se malo 
skrije, tako za nekaj let, potem pa spet nekje ven 
pride. Torej, lahko se ugotavlja politična 
odgovornost in lahko bi se v preteklosti in tudi 
naprej marsikaj spremenilo, če bi nekdo 
pogledal tudi stvari malo za nazaj pa enkrat po 
mizi udaril pa rekel, da tako stvari ne gredo iz 
upravljavskih zadev in s strani ministrstva.  
 Rečeno je bilo, da je slovensko 
zdravstvo na zelo visoki ravni – strokovno. Se 
strinjam. Potem mi pa povejte, zakaj človeku 
doktorju, ki je dobil najvišje priznanje v Sloveniji, 
ki je član evropske in slovenske Akademije 
znanosti in umetnosti, ne dovolijo več 
raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Mogoče 

zato, ker je tisti, ki je pokazal na nepravilnosti v 
nekem primeru. Mogoče. Takšnim ljudem 
onemogočamo nadaljnje raziskovanje in vi zdaj 
tu govorite, da smo super. Ja, smo super. Res, 
na nekaterih področjih smo očitno pionirji, 
vprašanje pa je, pa pravi, na dolgi rok to sigurno 
pomaga bolnikom, ampak danes se bolnik 
vpraša, kaj meni to pomaga, če pa na koncu pri 
tistem zdravniku stojim v vrsti šest let. Ni kriv 
zdravnik, ni kriv zdravnik. Ne rečem … Mislim, 
delajo na polno! Moram reči, da v zadnjem času, 
ko jih gledam, res izgorevajo. In za vse to ste 
rekli v teh zadevah, da je to populizem, da saj so 
vsi zdravnik slabi. Zdravniki sami, če govorimo o 
zdravnikih, pa tudi vodstveni kadri, pa nabavniki, 
pa predstojniki klinik, pa oddelkov, bi morali sami 
na nepravilnosti pokazati, dvigniti roko, pa reči, 
poglej kolega, tako se ne bomo šli; to pa ni prav 
– in tako naprej. Ne, sklonijo glavo in gredo 
naprej, zato ker ne želijo imeti opravka s 
čimerkoli. To je tisto! Ker se molči in zato tudi 
tisti, ki so dobri zdravniki, izgorele medicinske 
sestre in ne vem kdo vse, zaradi tega potem, 
bom rekla, dobijo neko črno piko. Naj dvignejo 
roke pa rečejo, poglejte, ne več, dosti je tega, ne 
bomo delali obvodov, ne bomo delali obvodov, 
da bo denar davkoplačevalski, ki se da za javno 
zdravstvo, prišel zasebniki po obvodu. Ne bomo 
več tega delali in mi hinavščine tukaj več ne 
bomo peljali! Recimo okej, dajmo razpis na 
zavodu, naj se prijavi kdorkoli ima akreditacijo, 
kdor dela dober program, naj ga izvaja, ne pa, 
da se da denar bolnišnici, bolnišnica pa išče 
obvod, da pride denar do zasebnika. In potem 
rečejo, samo da je dobro za bolnika, tako kot je 
bilo rečeno – mislim, da je en kolega rekel, da 
govorijo –, češ, če bi delali vse po predpisih, ne 
bi bilo dobro za bolnike, bi umirali. Ja potem pa 
naredimo tako, da ne bo treba goljufati! Država 
pa očitno s svojimi zakoni in vsem tem, kar tudi 
ne odkriva odgovornosti, pušča te zadeve. Saj 
se nikoli nobenemu nič ne zgodi! Saj nikoli 
nobeden nič ne odgovarja, ne za en evrov ne za 
sto milijonov! 
 Še enkrat. Ne bom ugotavljala, zakaj je 
prihajalo do strokovnih napak, ker tako, kot je 
rekel kolega Trček, daleč od tega, da bi se lahko 
v to spuščali. in so to občutljive teme, se 
strinjam. Ne si misliti, da je to zelo lahko 
področje – zelo spolzko področje! Moram reči, 
da tisti, ki boste v preiskovalni komisiji, upam, da 
ne boste na dan vlekli smrtne primere, da ne 
boste vlekli teh primerov, ker potem pridete na ta 
strokovni del, kar ni prav. Ukvarjamo se s 
problemom upravljanja. Zakaj je bil ustanovljen 
NIOSB? Mogoče dobro, da je bil ustanovljen, 
mogoče dobro. Zakaj ena taka propadla zadeva 
pokaže na marsikaj, ampak to sprenevedanje 
prejšnje vlade na tem področju, je pa boleče. 
Mogoče … Še vedno upam, da je bilo to v dobri 
veri, ampak sedaj kaže, da ne. Dr. Gregorič – ja, 
sigurno je on priznan strokovnjak in tako naprej, 
verjamem, da v dobri veri, ampak ko vam na 
koncu rečejo, da … In se hvalite s tem, da ste 
podprli ta zakon, da se lahko zdravniki tretjih 
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držav normalno vključijo v delovanje. Na koncu 
dobiš izjavo Zdravniške zbornice, da zdravnika 
iz tujine niso mogli vpisati, torej licencirati, ker je 
prihajalo do problemov z dokumentacijo zaradi 
nepopolnih vlog in – zaradi česa še? – njihov 
obisk ni bil napovedan. Prišlo je do tudi pri 
zaposlitvi enega zdravnika – v neskladju s 
pridobljenimi kompetencami, da o podrobnosti 
ne gremo. To, kar smo slišali na odboru, je bilo 
povedano, češ, da ti zdravniki niso imeli vse b. 
p. papirjev – vsaj strokovno niso dokazovali. 
Zdravniška zbornica je zahtevala sistemski 
nadzor večkrat na ministrstvu. Še na samem 
odboru je minister rekel, da se bodo še 
pogovorili. Kolikor sedaj poslušam izjave na 
novinarski, se bo o sistemskem nadzoru v 
nadaljevanju NIOSB še pogovarjal. Zakaj ne 
sistemskega nadzora, zakaj ne? Še enkrat, 
parlamentarne preiskovalne komisije v 
Državnem zboru seveda ne bi bile potrebne, če 
bi vsi pristojni organi delovali tako, kot se deluje 
v normalni državi, da ko pride do nekega 
odklona, da se zastriže z ušesi, da se začne 
delati, pri nas pa se podmete pod preprogo. In to 
je problem. Preiskovalne komisije nimajo, kot 
nekateri poslanci očitno mislite pa predvsem 
državljani, pristojnosti kogarkoli zapreti – če 
povem po domače, ga obsoditi. Te pristojnosti 
res nimamo. Imamo pa pristojnost naznanitve 
sumov kaznivih dejanj, opozarjanj oziroma vseh 
teh predajanj ugotovitev pristojnim organom in 
potem je na njih, da stvari izpeljejo naprej in 
ugotovijo in tako naprej, ali je ta zadeva dovolj 
za kazensko ovadbo. Ampak ne čez šest let! Od 
2013 se vlečejo te žilne opornice, da sedaj, ko 
rečeš žilna opornica, se ti zdi, da že pač 
tisočkrat povedal in da jo imajo vsi poln kufer. 
Zakaj se to ne razvije, saj smo jim dali 
dokumente in vse in verjamem, da bodo zadeve 
šle naprej. 
 Potem pravite, da je bivša vlada 
naredila veliko na področju javnega naročanja. 
Ne se hecati! Kakšnega javnega naročanja?! 
Zakon je bil vmes spremenjen, pa nič v zvezi s 
tem. Češ, da je bil vzpostavljen Intravizor, kjer 
so notri cene, ampak to so cene znotraj 
Slovenije. Ali je to primerljivo z Evropsko unijo, 
ali je to primerljivo z evropskim trgom? To ni nič! 
To, kar je ugotovilo Računsko sodišče, je res 
ugotavljalo za 2014–2015 v UKC Ljubljana, 70 
milijonov mimo javnih razpisov oziroma mimo 
predhodno izvedenih postopkov, ampak 
preiskovalna komisija je od 2007 do začetka 
ustanovitve. Tudi to si dobro preberite in ne 
govorite, da delamo v nekem ozkem segmentu 
od 2007 do 2018, torej bomo zajeli tudi drugo 
Janševo vlado, pa bomo zajeli Pahorjevo vlado, 
pa Cerarjevo vlado, pa Alenke Bratušek vlado. 
Prosim, nehajte s političnimi floskulami, da se 
preiskovalna komisija ustanavlja za pridobivanje 
političnih točk – seveda samo nekaterih – in da 
se bo preiskovalo samo določeno obdobje. Ne! 
Od 2007 do 2018: področje otroške kardiologije, 
zakaj je prišlo do takšnega kolapsa, kot je prišlo. 
Pravite, da zdaj kritična masa otrok ni dovolj 

velika; tudi naprej ne bo, toda ne si misliti, da od 
2019 naprej bomo imeli pa 200 otrok, kar bo 
dovolj za cel program. Ne bo! Ker letno jih 
imamo od 80 do 100 in še vedno bomo pošiljali 
otroke v tujino, še vedno bo moralo biti 
sodelovanje s tujimi centri in ne iluzorno izjavljati 
tukaj, da od danes naprej, ko je pa Fakin rekel, 
da je to v UKC, je pa vse rešeno. Daleč, daleč 
od tega! Upamo lahko, da se stvari 
normalizirajo, ne pa si misliti, da od 2019 naprej 
bomo imeli pa 200 otrok s prirojenimi srčnimi 
napakami – upam, da jih bo celo manj, kot jih je 
zdaj. 
 Kar se pa tiče nabave. V prejšnjem 
mandatu ste očitali preiskovalni komisiji, pa ne 
mogoče vi, ampak se je govorilo v smislu, da je 
to preozko področje, da je treba to na široko 
pogledati. Zdaj ko smo šli na široko, zdaj pa spet 
ni v redu. Saj vem, da političnim nasprotnikom in 
tistim, ki mogoče se ne strinjate, pa vsem ne 
moreš zadostiti, vendar pa je to področje bilo 
tudi skozi našo preiskovalko pa preko 
Računskega sodišča ugotovljeno, da je treba 
stvari malo bolj pogledati. Upam, da bodo vse 
tiste izsledke, ki bodo iz te preiskovalne 
komisije, v veliko pomoč NPU in SDT, da se 
končno tudi tu nekaj premakne; pa ne samo njim 
tudi ministrstvu. Prejšnji ministrici očitno to ni bilo 
pomembno. Upam, da bo temu ministru. 
 Tako vsem, ki boste delali v 
preiskovalni komisiji, vsaj zdaj, želim, da se 
boste poglobili v zadeve – vsi – in da boste 
lahko potem tvorno tudi ne diskutirali, ampak v 
bistvu prihajali do objektivnih zaključkov, daleč 
od političnih ozadij.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana poslanka, hvala za vašo razpravo. 
Sedaj pa, poslanke in poslanci, prehajamo na 
splošno razpravo.  
 Besedo vam ponovno dajem, gospa 
Lidija Ivanuša, kakor sem vam že pred tem, pa 
vas je gospa Godec prehitela. Pripravi pa se 
gospa Alenka Jeraj. 
  
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Lepo pozdravljeni 

vsi skupaj! 
 Kot vemo, se problematika 
neučinkovitosti zdravstvenega sistema kaže v 
nepravilni organizaciji mreže zdravstvenih 
storitev oziroma zdravstvene dejavnosti. To nam 
eksplicitno kaže primer delovanja programa 
otroške kardiologije v Republiki Sloveniji. Če 
pogledamo z ekonomskega gledišča, učinkovito 
zdravstvo je tisto, ki finančna in druga sredstva 
uporabi z največjim možnim izplenom za zdravje 
oziroma javno zdravstvo. Po domače povedano, 
da zna ravnati kot dober gospodar. 
Neučinkovitost pa se kaže v nakupih dražjih 
naprav, v slabem upravljanju z medicinsko 
opremo in v negospodarnosti pri nabavah 
zdravstvenega materiala. Vlada je že namenila 
določena sredstva za zagon ene inštitucije, 
katera pa ni bila učinkovita. V nebo vpijoče pa je 
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dejstvo, da so bila zagonska sredstva 
uporabljena za plače in regres ter ostale stroške.
 Pri vsesplošni godlji, ki traja že toliko 
časa, naj bi se parlamentarna preiskava 
osredotočila na tri ključna področja, in sicer na 
nepravilno organizacijo zdravstvene dejavnosti, 
nepravilnosti pri nabavi medicinske opreme in 
zdravstvenega materiala ter področje upravljanja 
z medicinsko opremo. Vse te nepravilnosti se v 
raznih poročilih, dopisih, razpravah berejo kot 
kriminalni roman, ki samo čaka končni epilog, ki 
pa visi nekje v zraku. 
 V Slovenski nacionalni stranki želimo, 
da se ne le razkrijejo svinjarije v slovenskem 
zdravstvu, temveč da se jih tudi sankcionira. Po 
mojem mnenju mora minister za zdravje 
preiskovalno komisijo jemati kot pomoč pri 
svojem delu. Dejstvo pa je, da se težave otroške 
srčne kirurgije v Sloveniji vlečejo že dobrih 10 in 
več let. Na podlagi tega se je tudi znotraj UKC 
Ljubljana ustanovil še en inštitut za otroške 
srčne bolezni, NIOSB. Naj na tem mestu 
poudarim, da so zaradi nesoglasij, slabega 
medsebojnega odnosa izgubljali dobre, 
strokovne, usposobljene in izkušene zdravnike 
ter s tem ogrožali življenje mladih srčkov. NIOSB 
je v svoj inštitutu pripeljal tuje zdravnike, kateri 
so bili mastno nadstandardno plačani. Hkrati s 
tem so po podatkih iz raznih medijev tudi sami 
opozarjali na nevzdržne razmere v teh 
inštitucijah in – pardon … Na tem mestu ne bi 
govorila o spodletelih operacijah in nevzdržnih 
razmerah, temveč o tem, kako mislite rešiti in 
ustrezno sankcionirati nastale nepopravljive in 
nedopustne situacije na UKC Ljubljana. 
Seznanjeni smo, da znotraj UKC nastajajo 
oziroma je že nastal nov javni zavod, ki bo zopet 
stal več tisoč milijonov evrov in kateri naj bi že 
dajal druge podjemne pogodbe in druge 
pogodbe ter s tem zaobšel sistem plač več kot 5 
tisoč od 8 tisoč zaposlenih v ljubljanskem 
kliničnem centru. Zanima me, če niso to morda 
že zaposleni v UKC in opravljajo v tem inštitutu 
dopolnilno dejavnost med svojo službo v javnem 
zavodu za zdravje. Danes smo tukaj zato, da 
zadevi, katera je oškodovala naše ljudi in 
predvsem naše srčke, pridemo do dna, kdo je 
dejansko odgovoren za tako sebično, kruto 
ravnanje. 
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke smo mnenja, da nekdo mora 
odgovarjati za napake, za kraje in pranje denarja 
ter ne nazadnje tudi za odhod naših zdravnikov. 
Vse te zadeve so bile maslo prejšnje vlade in 
srčno upam, da bo sedanja vlada to uspešno 
rešila. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Še enkrat se vam opravičujem, gospa 
Alenka Jeraj. Lista se hitro spreminja in temu je 
težko slediti. 
 Sedaj imate vi besedo, za vami pa se 
pripravi mag. Bojana Muršič. Izvolite. 
 

ALENKA JERAJ (PS SDS): Seveda bom 

podprla ustanovitev preiskovalne komisije. Kot 
predsednica Odbora za zdravstvo pred leti sem 
se ukvarjala s podobnimi stvarmi, ampak do 
danes je stvar samo slabša namesto boljša, še 
večje pogorišče imamo na otroški srčni kirurgiji. 
Pa smo že takrat zelo intenzivno poskušali 
ustvariti okolje, v katerem bo stroka lahko delala, 
tako kot bi bilo treba. Verjetno ste nekateri rekli, 
da bomo se spet ukvarjali samo z bivšo 
ministrico zadnjih štirih let, ampak problem 
otroške srčne kirurgije je res starejši, je pa res, 
da se v štirih letih ni kaj pametnega zgodilo. Mi 
smo pred počitnicami dobili tako imenovani 
nacionalni inštitut, za katerega najbrž, razen 
gospoda Gregoriča, iskreno nihče ni verjel, da 
bo funkcioniral, ampak pred volitvami je bilo pač 
treba nekaj narediti. Kar naprej nam očitate 
predvolilne bombončke in tako naprej, to je bil 
eden od takih bombončkov, zdaj bo pa vse v 
redu in bo vse urejeno. Jasno je bilo, da se 
stvari tako enostavno ne bo dalo urediti, ker 
rabiš strokovnjake in tak program rabi leta, da 
sploh zaživi tako, kot bi moral. 
 No, ampak vlada SMC, Desusa in SD 
je štiri leta ščitila ministrico. Vi govorite, kaj 
bomo naredili, ali pa kolega Trček je rekel, da 
smo bili mi tudi na vladi pa v parlamentu, pa 
nismo nič naredili. Tisto, kar opozicija lahko 
naredi, je, da sproži interpelacijo proti ministrici. 
In kar dvakrat je bila interpelacija dana proti 
ministrici Kolarjevi. Ampak poslanci SMC, 
Desusa in SD ste jo dvakrat zaščitili, torej ste se 
strinjali z njenim delom in smatrali, da delo 
opravlja v redu, čeprav sem prepričana, da ste vi 
celo bolj kot mi vedeli, da zadevi ni dorasla in da 
v bistvu stvari ne zna urediti, saj je cel mandat 
govorila o zdravstveni reformi, ki je do konca 
nismo dočakali. Torej ste sokrivi za današnjo 
situacijo, kot sem rekla, za današnje pogorišče; 
samo vsakič slabše je, namesto da bi bilo vsakič 
bolje. 
 Naslednja stvar. Kot je rekla kolegica 
Jelka, če bi institucije, ki jih imamo v državi in jih 
plačujemo, ne zelo poceni, opravljale svoje delo, 
v Državnem zboru ne bi rabili nobene 
preiskovalne komisije. Kar je raziskoval Anže 
Logar s svojo komisijo, probleme v bankah, to bi 
v normalni državi opravil Nacionalni preiskovalni 
urad, kriminalisti in vsi ostali, ne pa, da potem, 
ko on zasliši ne vem koliko prič, ne vem koliko 
vpletenih ljudi, kriminalisti zaprosijo za 
magnetograme zaslišanj. Halo?! Ali niso oni v 
državi zato, da zaslišujejo? Mi smo amaterji, 
kajne, nismo profesionalci, da se s tem 
ukvarjamo. Tudi sama sem pred leti vodila 
preiskovalno komisijo, kjer smo preiskovali posle 
gospoda Jankovića v Ljubljani. Kriminalisti so 
prišli k meni, naj jim dam magnetograme 
zaslišanj, namesto da bi oni zasliševali, ki so za 
to usposobljeni, plačani na svojih delovnih 
mestih in bi morali tudi odgovarjati za te stvari. 
Po ne vem koliko letih, leta 2011, je moje 
poročilo, torej poročilo komisije, ki sem jo vodila, 
bilo posredovano Nacionalnemu preiskovalnemu 
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uradu, podane kazenske ovadbe – do dveh, treh 
let nazaj se ni nič zgodilo. Eno hišno preiskavo 
smo videli, no, to se je zgodilo. Zdaj vemo, da so 
v tistem sefu od sina gospoda Jankovića našli 
500 tisoč evrov, no, to smo izvedeli v tem času. 
Vse ostalo bo pa najbrž zastaralo, kajne, če se 
ne bo kaj zgodilo. 
 Zato tisti, ki pravite, da so preiskovalne 
komisije brez zveze in da je nekdo rekel, da če 
želiš, da se česa ne odkrije, ustanovi komisijo. 
Te komisije, ki sem jo vodila jaz, ki jo je vodil 
Anže Logar in ki jo je vodila Jelka, so prinesle 
rezultate, zelo pomembne. Ampak, seveda, mi 
nismo sodstvo, mi nismo kriminalisti, mi nismo 
policija, mi lahko ugotavljamo samo politično 
odgovornost, kazensko odgovornost morajo pa 
ugotavljati organi, ki so v tej državi za to 
ustanovljeni, poklicani in plačani. Če ne bi bilo 
preiskovalne komisije kolegice Jelke, bi še 
danes plačevali žilne opornice več kot še enkrat 
dražje oziroma nekajkrat dražje. Ampak to je 
samo en od 20 tisoč artiklov, ki jih v tej državi 
preplačujemo. In spet; zakaj mora preiskovalna 
komisija dati poročilo, da potem gospodje iz 
NPU, kriminalisti, gredo pogledat sedem podjetij 
in ugotovijo, kaj se je dogajalo. Pa preiskujejo, 
ne vem, ali samo žilne opornice ali tudi kaj 
drugega, ker ti ljudje dobavljajo marsikaj. Ampak 
potem itak vidimo na televiziji, da od sedmih 
podjetij, ki so bila zajeta v poročilo in je bilo 
ugotovljeno, da so se okoriščala na račun 
predrage medicinske opreme in pripomočkov, 
tisti trije, ki so najmanj zaslužili v zgodbi, so 
napisani na televiziji. Tisti, ki je pa največ 
zaslužil, ki je imel 70-odstotni delež, tega pa ni. 
Halo?! Tega pa na televiziji nismo videli. In ne 
vemo, ali so šli tudi tja pogledat pa zajeli 
računalnike in vse ostale zadeve, da bodo lahko 
kaj ugotovili in nekoč nekoga obsodili. Ker kot 
rečeno, za to mi nismo, mi ugotavljamo politično 
odgovornost, zato tudi tak predlog za 
preiskovalno komisijo. Mi bomo ugotavljali 
politično odgovornost. Ali je minister, ministrica, 
v svojem času naredila tisto, kar bi lahko? Mi 
trdimo, da ne, marsikdo od njih in tudi kdo v 
Kliničnem centru. Kolega Trček je rekel, a zdaj 
bomo pa mi se ukvarjali z malimi otroškimi srčki 
in ne vem kaj. Ne, ne bomo, ker nismo 
strokovnjaki. Jih ne bomo operirali in se tudi ne 
moremo s tem ukvarjati. Je pa politika tista, ki 
ustvarja pogoje, da lahko stvari normalno 
funkcionirajo tudi v Kliničnem centru. 
 Že na eni seji sem rekla, da je delo, ne 
bom rekla samo v Kliničnem centru, tudi v drugih 
zdravstvenih zavodih, slabo organizirano. Za to 
niso krive medicinske sestre, ki potem velikokrat 
preveč delajo, ker je delo slabo organizirano. Ali 
pa se delo podvaja po nepotrebnem. Pustimo 
drug problem, informacijski sistem, ki itak vemo, 
da je velik problem in v tej državi nimamo srečne 
roke pri ničemer. Vsi informacijski sistemi, ki jih 
imamo na Dursu, elektronska zemljiška knjiga, 
vsepovsod, kjer imamo neke informacijske 
sisteme, so zelo dragi, traja dolgo, da jih 
usposobimo, potem pa še pol časa ne delajo. 

Kot da ne znamo … Ne vem, pa kupimo nekaj v 
tujini, če ne znamo sami narediti, čeprav ne 
verjamem, ker imamo dovolj strokovnjakov, 
ampak seveda po navadi niso izbrani tisti, ki to 
znajo in ki to naredijo dobro, ampak tisti, ki so 
naši prijatelji, torej tistih, ki vladajo. 
 Tak primer imamo tudi v Kliničnem 
centru, kot je povedala že moja kolegica Nada 
Brinovšek. Na posvetu Vpliv politike na vodenje 
in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v 
Republiki Sloveniji je gospa Marija Pfeifer 
povedala kar nekaj pomembnih stvari in zato se 
ukvarjamo s politično odgovornostjo v 
parlamentu in s preiskovalnimi komisijami. 
 Vi trdite, nekateri, da mora stroka 
poskrbeti in stroka urediti. Ja, ampak gospa je 
povedala, da je želela zamenjati strokovnega 
direktorja Pediatrične klinike – kolegica ni 
omenila, jaz pa bom – gospoda Kendo, ampak 
seveda gospod Kenda je prijatelj nekaterih, tudi 
podpornik župana Jankovića in tako naprej. In 
takoj, ko je povedala, da ga bo odstavila, ker je 
objektivno odgovoren za razmere in da ne 
počne stvari tako, ko bi bilo treba, mu dala 
predlog za razrešitev, gospa je bila takoj klicana 
na ministrstvo, kaj se gre in gospoda Kendo je 
bilo treba zaščititi – a ne? Proti temu, da se ga 
razreši, čeprav velja, da direktor lahko nekoga 
odstrani, če ne dela dobro. Hvala bogu, da ga. 
In potem govorite nekateri, da se politika ne 
more vmešavati, da se ne vmešava. Tukaj imate 
primer, ko se je nekdo vmešaval, gospa je to 
javno povedala in če bi bili mi normalna država, 
bi ta trenutek nekdo prišel, ker to je korupcija, 
gospoda Kenda, gospo ministrico vprašat, zakaj 
ni dovolila, da se ga razreši. Ali njegov nadrejeni 
ne ve, da ne dela dobro? Ne, mi rajši … Saj smo 
menjali direktorja Kliničnega centra kot po 
tekočem traku. V času ministrice Kolarjeve, 
mislim, da dva ali tri v štirih letih. Ja kako naj pa 
potem sploh delajo? Kako naj pa potem sploh 
kaj naredijo? Kdo pa bo direktor, če ne more 
zamenjati slabega strokovnega direktorja na 
Pediatrični kliniki? Potem rajši on gre, ker če ne, 
bo na koncu on kriv za stvari, ki niso narejene – 
ne? Cel magnetogram imate, kako je vplivala 
politika. Zaradi tega, a veste, ker je tako vplivala, 
pomeni, da zaradi nje so neki rezultati. Zato mi 
terjamo odgovornost bivših ministrov. 
 Minister lahko marsikaj naredi, marsikaj 
organizira, vodi zdravstveno politiko, ima neko 
idejo in smer. Je pa res, da so to stvari, ki jih ne 
moreš delati od danes do jutri. Stvari moraš 
analizirati, predlagati ukrepe, pripraviti ukrepe, 
jih narediti čim prej potem, ko nekaj ugotoviš, da 
ne funkcionira, ker sicer se dala še naprej 
škoda; povzroča in finance in kadrovske in 
druge primanjkljaje in tako naprej.  
 Kolegica iz SMC je rekla, da so 
pozdravili prejšnjo preiskovalno komisijo, da 
pozdravljajo ustanovitev tudi te, ampak to je 
premalo, veste. Vi ste vlada; vaš premier, vaš 
predsednik je bil premier štiri leta. In kaj ste 
naredili? Ali ste zahtevali od policije, od NPO, od 
kriminalistov, da se stvari razčistijo? Niste. Z 
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nami sodelujete pri preiskovalni komisiji. Halo? 
Vi ste vlada, vi morate to narediti. Ste izvršna 
oblast, tisti, ki ne, da lahko kaj naredite, ampak 
morate narediti, ker ste za to prevzeli 
odgovornost. Zato ste kandidirali, upam, da imeli 
tudi neko vizijo, kako bo izgledalo zdravstvo, 
čeprav sem pa tja se zdi, da ne, ker v štirih letih 
vaša ministrica z zdravstveno reformo ali pa z 
nekimi pametnimi spremembami ni prišla. Zato 
smo tudi, kot sem rekla, dvakrat vložili 
interpelacijo, dvakrat ste jo zaščitili in po štirih 
letih povejte pod črto, kaj je bilo narejenega, 
razen afer. Same afere smo imeli v zdravstvu. 
Stalno je nekaj narobe. Premalo sester, 
onkologija, mislim tole, otroška srčna kirurgija 
nam razpada, urgentni centri napol narejeni. Vse 
je nekaj napol! Zdaj boste naslednje štiri leta v 
vladi in boste pač počeli, kar boste počeli. 
Torej, vi ste vlada, vi ste izvršna oblast, tisti, ki 
lahko kaj naredijo. Mi lahko opozarjamo. Mi v 
opoziciji lahko opozarjamo, postavljamo 
poslanska vprašanja, zahtevamo preiskovalno 
komisijo, raziščemo. V prejšnjem mandatu smo 
veliko stvari raziskali, namesto tistih, ki so v tej 
državi za to plačani. Ampak, v nadaljevanju je 
potem treba pač doživeti nek epilog in ne 
pristanem na to, da rečejo, da so preiskovalne 
komisije brez zveze. Niso brez zveze! Če bi 
nadaljevali delo Anžeta Logarja, bi danes 
kakšen bančnik sedel v arestu. Če bi nadaljevali 
delo Jelke Godec, organi, ki morajo to narediti, 
bi danes tale podjetja, ki še vedno prodajajo 
medicinske pripomočke, najbrž si ne upala 
prodajati trikrat dražje, ker bi se vsak bal, da bo 
jutri klican na odgovornost, poslušaj, če pol 
Evrope plačuje stvar po 100 evrov, zakaj jo mi v 
Sloveniji po 500 evrov? 
Ampak seveda je treba do teh gospodov iti in jih 
vprašati. Ali smo mi zasliševalci, torej, zaslišimo 
priče, mi nismo profesionalci, da to počnemo. 
Ampak, zgleda, kot da v tej državi 
profesionalcev ni – če kriminalisti Nacionalnega 
preiskovalnega urada prosijo Anžeta Logarja za 
magnetograme zaslišanj. Pa kje mi živimo? In 
zaslišali ljudi potem, ko jih je on, ko jih mora 
nekje najti. Če bi policija in kriminalisti 
preiskovali, bi jih najbrž kaj prej odkrili in našli, 
če bi želeli seveda kaj odkrivati in najti. Ukvarjajo 
se pa z bagatelo, saj vemo, s kurjimi tatovi, se 
velikokrat reče. 
Še ena splošna ocena. Stalno se govori, da je v 
zdravstvu premalo denarja, da je treba dati več 
denarja. Vsakič povem, da nima smisla dajati 
več denarja v zdravstvo, dokler nam ga ogromno 
odteče. To je tako kot da nekomu filaš kri, 
zraven so pa luknje in povsod ven teče. Najprej 
moramo te stvari urediti. Najprej moremo urediti, 
da ne bomo vsega, kar v tej državi v zdravstvu 
kupimo, preplačali trikrat. Spomnite se 
operacijskih miz, spomnite se kupa primerov, 
zadnji žilne opornice, in vse ostalo 
preplačujemo. Če bi stvari kupovali po normalni 
ceni, tako kot cela Evropa, bi ostalo in za plače 
medicinskih sester, za plače zdravnikov, za 
boljšo organizacijo delo, tudi za informacijski 

sistem, ki je zelo drag, pa neučinkovit, vidimo, 
vsaj v Kliničnem centru, kjer jih je itak več, zato 
da se ne dajo stvari povezati med sabo in slediti 
in nadzorovati, tako kot bi bilo treba. Nadzor 
nam pa itak šepa na vseh področjih. 
 Pa še dva stavka o političnih točkah in 
nabiranju političnih točk. Mislim, tega pa res ne 
morem več slišati. Glejte, osnova našega dela 
nas, parlamentarcev je, da v parlamentu 
razpravljamo, govorimo. Enim se tudi to zdi brez 
veze in zapravljanje časa, zato vam predlagam, 
da greste delat kaj drugega, če se vam zdi to 
brez veze, ampak to je naše delo. Zato smo bili 
izvoljeni, da tukaj povemo svoja mnenja, 
usklajujemo mnenja, na koncu sklenemo neke 
kompromise in pač sprejmemo dobre odločitve 
za ljudi. Naše delo je predlaganje zakonov, 
predlaganje preiskovalnih komisij. Ampak ne 
more biti preiskovalna komisija nadomestilo za 
to, kar bi morali druge službe in drugi uradi 
narediti, ki jih imamo v tej državi in jih drago 
plačujemo. Vsaka stvar, ki jo mi kot poslanci 
izrečemo tukaj, seveda vpliva na to, ali bomo na 
naslednjih volitvah nagrajeni ali bomo 
kaznovani. Ne vem, zakaj bi bil to problem. To je 
naše delo in to je normalno. To je osnova 
demokracije, ki je eni očitno ne razumete. Ljudje 
nas gledajo in potem rečejo: »Ja, s temle se 
strinjam, zato ga bom naslednjič volil. S tem se 
pa ne strinjam in ga ne bom volil. Me je 
razočaral in naslednjič mojega glasu nima.« A 
temu rečete nabiranje političnih točk? To je naše 
delo in ne vem, zakaj bi bilo to problem in zakaj 
vedno očitek nabiranje političnih točk. Mi tiste 
stvari, ki jih predlagamo in ki jih delamo, delamo 
zato, da stvari spremenimo na bolje. V opoziciji 
to delamo malo težje, pa kljub temu delamo, ker 
vemo, da bodo pač vsi naši predlogi zavrnjeni, 
ker vemo, da imamo prav in je to naša naloga, 
da to počnemo. Ampak če veš, da je nekaj treba 
narediti, moraš to povedati in to narediti, pač 
kakor lahko; v opoziciji toliko, ko bomo pa na 
vladi, bomo pa stvari delali tako, kot jih je treba. 
In ker smo bili na vladi, vemo, kaj se da in kaj se 
mora – in more narediti. Zato ne bomo vas tukaj 
ujčkali pa še naslednja štiri leta čakali, da se bo 
mogoče kaj uredilo. Marsičesa se ne bi uredilo, 
če ne bi bilo najprej predloga naše poslanske 
skupine. Potem pa Vlada končno … Naš zakon 
zavrnete, potem pa Vlada nekaj približno takega 
prinese. Kot da ste brez idej, kaj sploh je treba 
narediti. Ne vem, včasih smo vsaj soočali 
mnenja pa smo imeli različne poglede, zdaj pa 
včasih izgleda, kot da mi tukaj nekaj govorimo 
nekomu, ki nima mnenja o nobeni stvari; ne 
mnenja ne ideje, kako bi stvar uredili. Tipičen 
primer – ZUJF. Opljuvan, grozen, kaj smo 
naredili. Obljubili ljudem, da bo trajal dve leti, 
potem ga pa vse vlade podaljšajo, brez idej, kaj 
bi naredile. Tak grozen, grozen ZUJF, grozen 
zakon, ki ste ga pljuvali vse počez. Ampak, ko je 
bila pa vaša vlada, ste pa samo podaljšali. Je 
fino, a ne, 300 milijonov na leto prihraniti in v 
petih letih milijardo pa pol. Fino, ne? Da se lahko 
potem hvalite s proračunom in tako.  
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Prepričana sem, da bo ta preiskovalna komisija 
pokazala na marsikoga. Mislim, da je to tudi 
prav, da enkrat nekdo odgovarja za tisto. Ljudje 
so prevzeli odgovornost, so postali ministri in so 
dolžni nekaj narediti. Imajo mnogo več moči, kot 
je imamo mi tukaj v opoziciji. Pa se trudimo ves 
čas delati in narediti, kar se da.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Bojana Muršič. 
Pripravi naj se Jani Möderndorfer. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice 
in kolegi! 
 Dragi predlagatelji, jaz bom podprla 
parlamentarno preiskavo. Prvič, iz tega razloga, 
kajti prejšnje parlamentarne preiskave so že 
pokazale, da so – mislim, da smo lahko pomoč 
pristojnim institucijam. Vendar na tem mestu 
moram opozoriti, da glede na vaše dolgoletno 
vlaganje teh zahtev za odreditev parlamentarne 
preiskave, me je motilo mnenje Zakonodajno-
pravne službe oziroma zmotilo, ki je napisano na 
sedmih straneh. Zato toliko bolj želim poudariti, 
da bo resno, resno treba upoštevati opozorila, ki 
jih navaja Zakonodajno-pravna služba, ki se 
nanašajo na pristojnosti parlamentarne 
preiskave in naj bo zgolj osredotočena na 
iskanje politične odgovornosti nosilcev javnih 
pooblastil. Kajti mnenje Zakonodajno-pravne 
službe sledi temu, da bi morebitna prekoračitev 
delovanja te komisije zaradi ugotavljanja 
odškodninske in kazenske odgovornosti 
kakršnekoli ali pa drugega poseganja v 
pristojnosti drugih pooblaščenih organizacij ali 
pa drugega poseganja v pristojnosti drugih 
pooblaščenih organizacij in organov lahko 
pomenilo nezakonito delovanje komisije. Tega si 
jaz ne želim. 
 Zato še enkrat vsem članicam in 
članom bodoče komisije apel, da so zelo pozorni 
na predlagane zadeve. Sicer bo to kolektivni 
organ, tudi vemo iz dosedanje prakse, da je kar 
potrebno dosti usklajevanja, da se stvari 
naredijo tako, kot je prav, in verjamem, da se 
predlagatelji tega dovolj dobro zavedajo. 
 Ja, današnja razprava bo šla v smeri 
iskanja krivcev, zakaj na področju otroške srčne 
kardiologije ni bilo postrojenega več. Vsi ti 
problemi izhajajo vse od leta 2004. To nam 
seveda ne more biti niti slučajno v ponos. Želim 
pa si, da starši teh otrok ne bi danes bili še v 
večji negotovosti in še v večjem nemiru, kajti 
mislim, da si mi, parlamentarci ne znamo 
predstavljati, kako se počutijo starši teh otrok. 
Res je, veliko razprav je že bilo na matičnih 
delovnih telesih, tudi na parlamentarnih sejah 
smo razpravljali, smo poskušali iskati rešitve, 
tako da edini cilj nam vsem skupaj mora biti, da 
zadeve uredimo. 
 Kolegica pred mano je omenjala, da v 
prejšnjem mandatu nismo naredili nič, da smo 

dvakrat zagovarjali ministrico. Res je, zagovarjali 
smo jo, kajti verjeli smo, da bo po teh analizah, 
ki so se pripravljale, pripravljene tudi ustrezne 
rešitve. Žal do tega ni prišlo. Vedno pri vsaki 
interpelaciji smo bili zelo kritični. Tako srčno 
upam, da je sedanji minister te zadeve pogledal 
in da bo čim prej pristopil k sistemskim rešitvam. 
Res moramo vzpostaviti varno, kakovostno in 
pravočasno zdravljenje teh otrok s prirojeno 
srčno napako in tudi ostalih. To mislim, da nam 
je ključno. Zavedati se moramo, da smo imeli do 
2004. leta enega najuspešnejših programov 
otroške srčne kirurgije. Kje smo to zapravili, 
enostavno ne vem. V odnosih? V organizaciji? 
Dejansko te boli srce, ko to poslušaš, kaj se 
dogaja na tej sferi teh zdravnikov, da enostavno 
ne zberejo toliko poguma in etičnosti, da 
obravnavajo otroke, tako kot jih je treba. Da so 
razprtije med enimi in drugimi, mislim, da 
resnično nam ne more biti v ponos. 
 Mene sicer veseli, da je svet 
ljubljanskega UKC podprl vzpostavitev centra za 
obravnavo bolnikov s srčnimi napakami. To smo 
izvedeli včeraj, da bo deloval v smeri izboljšave 
teh današnjih težav, ki jih pač so imeli, da bo 
organizacija delovanja tega programa začela 
delovati tako, kot je potrebno. Res je tudi, da 
imamo zgolj približno nekje med 80 in 100 
takšnih otrok. In moramo reči, hvala bogu, 
resnično, da jih nimamo več. Res pa je, da bo 
zelo težko tako opravljati, zato se je treba 
povezati tudi z drugimi državami, da dejansko se 
povežemo in se mogoče pripelje tudi druge 
otroke, da bo tista kritična masa nekje 250 otrok 
operiranih pri nas dosežena. 
 Kazensko odgovornost, kot je bilo 
nekajkrat danes omenjeno, resnično morajo 
iskati pooblaščene osebe, pooblaščene 
institucije, organi. Tu resnično tudi apel tem, da 
naredijo to, kar je potrebno. 
 Tudi nekaj je bilo govora o prejšnjem 
mandatu, o prejšnji preiskovalni komisiji. Moram 
reči, da smo Socialni demokrati v tej komisiji 
konstruktivno sodelovali. Ni bilo zaradi nas 
nesklepčnih sej, kajti na začetku me je zmotila 
opazka, da zaradi koalicije niso bile sklepčne 
komisije – mogoče sem napačno razumela –, 
ampak Socialni demokrati smo se vedno 
potrudili, da smo dejansko zagotavljali 
sklepčnost, da smo se poglabljali v zadeve, jih 
proučevali. Res pa je, da je preiskovalna 
komisija bila zelo zelo široka in poleg vsega, kar 
imaš, bi lahko delal zgolj tisti čas samo na 
preiskovalni komisiji, če bi želel ugotoviti pa se 
še bolj poglobiti. Nekateri zadeve jemljemo 
malce bolj podrobno, nekateri jih jemljejo malce 
bolj površno, ampak dejansko tu so res velike 
težave, kajti, nimamo zgolj enega dela, ampak 
še imamo vse ostalo delo, zato je res potrebno 
zajeti mogoče malce krajše obdobje pa tisto bolj 
poglobljeno. 
 Strinjam se tudi s tem, potrebne so 
spremembe tako na področju javnega 
naročanja, vodenja in organiziranja v javnih 
zavodih. Letel je tudi očitek, da v tem času 
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nismo še dobili te nove zakonodaje na mizo. Sto 
dni vladanja – res je, tudi sama bi pričakovala, 
da bo minister že povedal, kje smo, kaj bo, neke 
izsledke sicer v medijih sem zasledila. Tako 
moram reči, da bo minister čim prej prišel z 
novim zakonom o vodenju v javnih zavodih, da 
lahko korake naredimo naprej in to je naša 
naloga.  
 Tudi glede specializiranih bolnišnicah 
se strinjam, ampak na tem mestu želim opozoriti 
na sledeče. Če bomo šli v specializacijo 
bolnišnic, je treba gledati na pacienta. Zakaj o 
tem govorim? Kajti dogaja se to, da srčni 
oziroma onkološki bolnik, konkretno v Murski 
Soboti, si mora sam plačati prevoz iz Murske 
Sobote v Ljubljano. Ti stroški niso majhni, slišala 
sem o zneskih 70 evrov prevoza v eno smer. 
Mislim, da si tega res ne smemo privoščiti, če 
bomo šli v specializacijo posameznih bolnišnic in 
moramo gledati, da to tega ne bo prihajalo. Sicer 
bom na tem konkretnem primeru še delala, ker 
se mi zdi res onkologija še bolj občutljiva kot 
vsaka druga stvar, kajti tak pacient ni deležen te 
pomoči, recimo, konkretno v Murski Soboti, se 
mora pripeljati. Tista ženica, ki ima minimalno 
pokojnino 500 evrov, ampak te gospe imajo še 
nižjo pokojnino kot 500 evrov, ker niso delale 40 
let polne pokojninske dobe, so v zelo zelo 
nezavidljivem položaju oziroma se odloča, kaj 
sploh narediti: ali iti na zdravljenje v Ljubljano ali 
ne. Ne vem, kaj se je tukaj zgodilo, tako da 
samo v razmislek.  
 Če se zgolj ne nazadnje dotaknem te 
otroške srčne kardiologije. Resnično mora se 
vzpostaviti na zdravih človeških medosebnih 
odnosih, medosebnih razmerjih vseh deležnikov 
ter bodo tudi podprti z ustreznimi delovnimi 
pogoji za vse zaposlene. Le tako bomo uspeli 
doseči to, kar si vsi skupaj želimo, da 
pomagamo tem nesrečnim otrokom in tudi 
njihovim staršem. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jani Möderndorfer, pripravi 
naj se Andreja Zabret.  
 Izvolite.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa.  
 Z velikim zanimanjem sem prebral 
predmet preiskave. Seveda ne bom rekel tako 
ironično kot ena od razpravljavk, ki je rekla, 
seveda premalo je, če podpirate. Kaj pa lahko 
naredimo drugega, kot podpremo? Mi lahko kdo 
razloži, kaj lahko še kaj drugega naredimo? 
Naredimo še delo namesto vas? Alenka, 
počakaj, ne biti nekulturna, saj drugače si znana 
po tem, da si kulturna, samo miruj. 
 Mi pravzaprav v Državnem zboru ne 
moramo nič drugega narediti, delo bo opravila 
preiskovalna komisija. Je pa res, da jo je najbolj 
zmotilo to poslanko, češ da jo motijo politične 
točke in kaj ti jaz vem še kaj. Oprostite, še vsaka 
parlamentarna komisija, ki je bila ustanovljena, 

so si določene politične stranke na tak način, 
seveda tudi v svojih razpravah – če ne tisti, ki so 
jo vodili, pa zagotovo tisti, ki so prihajali iz te 
stranke –, so želeli opozoriti, kakšno delo so 
opravili. In kolegica Alenka Jeraj je točno to 
naredila, naštela je tri preiskovalke, kot da smo v 
27 letih imeli samo tri preiskovalne komisije! In 
seveda naštela je samo tiste, ki so jih vodili 
predstavniki SDS! Nič slabega, da ne bo narobe 
razumljeno, nič slabega! Daleč od tega, ampak 
to je bila istočasno tudi demonstracija, kako si 
nekdo hoče pripeti zasluge in politične točke – 
če ni razumela, kolegica poslanka Jeraj. Ampak 
danes nismo zaradi tega, da bomo o tem 
razpravljali in da je to srž problema. Daleč od 
tega! Moram reči, da sem strašno vesel, da v tej 
preiskovalni komisiji je narejeno tisto, kar mislim, 
da bi moralo biti narejeno že v prejšnji 
preiskovalni komisiji, in za razliko od kolegice 
Godec ne bom nič tarnal, da je preširoko. Ma 
kaki! Čisto prav je, da je, saj nisem nič očital. 
Prav je. V bistvu je težko danes predvideti, na 
kaj vse bo preiskovalna komisija lahko naletela, 
in zato je prav, da se zajame široko območje, in 
prav je, da zajeme tudi širok predmet, zato da 
resno opravi svoje delo. Ne bo pa enostavno, 
ker že sam predmet preiskave govori o tem – 
huh, ne vem, če bo štiri leta dosti! In to je tisto, 
kar je po navadi vedno pomenljivo ob 
ustanavljanju takih komisij. Vendar, če je prejšnji 
mandat prinesel nekaj pozitivnega, za razliko od 
prejšnjih mandatov, je prinesel to, da so vse 
preiskovalne komisije končale svoje delo, imele 
sprejeto poročilo, kar je v bistvu neke vrste tudi 
napredek znotraj rasti demokracije ali pa nekega 
manjšega seta poslancev v Državnem zboru, da 
se ne blokira, ampak da se poskuša dejansko 
omogočiti preiskovalni komisiji, da opravi svoje 
delo do konca. 
 Seveda moram reči, da sem malo 
razočaran, ker sem poslušal v razpravi Jerajeve 
kup nesmislov, ko pravi, politična komisija in 
pravilno ugotavlja – pardon, preiskovalna 
komisija – in pravilno ugotavlja, da je namenjena 
izključno in samo za to, da ugotovi politično 
odgovornost. Tukaj nismo zato, da bomo 
opravljali delo NPU in kaj jaz vem koga še vse, 
vendar žal, če hočemo priti do politične 
odgovornosti, je treba preprosto pogledati 
celotno sliko; in če hočemo to politično 
odgovornost ugotoviti, je treba iti v samo 
drobovje. Pravi, da nismo usposobljeni. Ja, 
oprostite, ne vem, potem ne vem, kaj so delale 
vse preiskovalne komisije do zdaj. Poleg tega 
hoče po eni strani povedati, preiskovalno 
komisijo, ki jo celo Ustava določa, imamo z 
zakonom določeno in potem istočasno se 
postavlja v pozicijo neprofesionalcev. Če sem 
malo hudomušen, vsi poslanci so profesionalci, 
pa naj se razume to, kot se hoče, imajo možnost 
strokovne pomoči in če hočejo opraviti delo 
preiskovalne komisije s tistim poslanstvom, ki ga 
ima, so čisto dovolj strokovno usposobljeni, da 
to lahko opravijo. Drugo pa je, če naletijo na 
kazniva dejanja in vse ostale stvari, s katerimi se 
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preiskovalna komisija praviloma ne ukvarja in se 
točno tudi ve, kakšna je dolžnost. Ampak, 
kolegico Jerajevo nekaj drugega bolj skrbi, ne ta 
preiskovalna komisija. Njo skrbi NPU, njo skrbijo 
tožilci, njo skrbijo sodišča in tako naprej in se 
ves čas sprašuje, ali opravljajo svoje delo. 
Oprostite, to se Državni zbor sprašuje že zadnje 
tri mandate kar naprej. To je tisto, kar je 
diskusija za kje drugje ne za tukaj in ne danes in 
ne ob tej točki. Res je, da se eni danes 
sprašujejo in obžalujejo, da Nacionalni inštitut ni 
opravil svoje naloge oziroma ni bil namenjen 
oziroma ni prišel niti do tiste točke, ki ji po navadi 
rečemo, v starem socializmu so rekli, da je 
zavod v izgradnji, ta pa še do izgradnje ni prišel 
ali kako bi se temu reklo. Upam si pa eno stvar 
trditi, če ne bi bil v decembru ustanovljen 
Nacionalni inštitut, danes ne vem, če bi bila ta 
situacija v Kliničnem centru, da bi ustanavljali 
center, ker se potem sprašujem, zakaj tega 
Klinični center ni naredil že zdavnaj pred 
inštitutom in ustanovil takšnega centra. No, to bo 
zanimivo predvsem za kolegico Godec in člane 
te preiskovalne komisije, ko bo naletela na 
kopico zanimivih dilem, vprašanj, ki pa se niso 
porajala ne v Državnem zboru in ne v Vladi, 
ampak so predvsem problem stroke. Kolegica 
Godec pravilno ugotavlja, ko pravi, nismo mi tu 
tisti, ki bomo ugotavljali strokovne napake ali 
strokovna stališča, kakšna so ali kakšna ne. 
Vendar, glejte, če tam niso znali tega problema 
rešiti – in tu vedno nastane problem, ko se 
začnemo spraševati, kaj so to politični pritiski. 
Dokler minister daje politične usmeritve in dela v 
skladu z zakonom, je vse v redu, ko pa enkrat 
pokliče generalnega direktorja in strokovnega 
direktorja na pogovor in na posvet, da mu 
pojasnita, kaj se dogaja, in ko celo ugotovi, da 
stvari tečejo nezakonito, potem pa ti ugotovijo, 
da to so bili pa izvedeni politični pritiski. Še več, 
kot je citirala kolegica Godec, stalinistični prijemi.  
 Ja, oprostite, moram reči, in še enkrat 
ponavljam, jaz odobravam preiskovalne 
komisije, to je čas in prostor, da se to na pravilen 
način ugotavlja, jaz ne odobravam sklicevanja 
izrednih sej odborov, kjer se naredi enodnevni 
oziroma bom rekel štiriurni politični masaker in 
naredimo več škode kot koristi, ker nimamo 
nobenih odgovorov, kaj je res in kaj ne. Zato raje 
vidim, da dela komisija tri, štiri leta in pride z 
vmesnim ali končnim poročilom, nas seznani in 
nam pove, kaj je ugotovila. Zato še danes isto 
ponavljam, to, kar je rekla kolegica v svojem 
stališču, češ da so bili očitki, zakaj so sklicevali 
izredne seje – zato, ker jih ne podpiram, ker so 
neproduktivne in neplodne, ker veste, da se v 
štirih urah ne da rešiti ničesar, da pa se narediti 
politično škodo, da se narediti strokovno škodo 
in da se narediti tisto, kar nekateri neradi slišijo, 
da se pač nabira politične točke. In to je 
problem. Zato danes to komisijo pozdravljam. 
 Je pa zanimivo to, glejte, edino stroka, 
recimo kolegica Godec je rekla, da je zanimivo – 
ne vem, ali je to res, ona to ve, ker ni povedala 
imena in priimka, sploh ne vem, o kom govori, 

lahko si samo domišljam – da pač eden od 
strokovnjakov ne more več opravljati 
strokovnega raziskovalnega dela v slovenskem 
prostoru. Ja zaboga, ali je politika to naredila ali 
to stroka lahko naredi? Kdo pravzaprav lahko to 
naredi, da strokovnjaku onemogočiš, da 
raziskuje v Sloveniji? Ne vem, ali to lahko 
minister naredi, jaz ne vem, ali to lahko 
predsednik vlade naredi, definitivno pa vem, da 
je strokovnega sovraštva in sporov ter fovšije 
ogromno in da si blokirajo drug drugemu delo iz 
takšnih in drugačnih razlogov. Vendar ko se pa 
zadeva zakomplicira, se pa znajdemo na 
političnem parketu. Vedno je tako in največkrat 
se tako tudi konča.  
 Kdaj pravzaprav lahko rečemo, da se 
bo politika končno umaknila iz stroke? Vam jaz 
dam zdaj odgovor, ki ga nočete slišati, in veste 
točno, da imam prav – nikoli. Nikoli. Zaradi tega, 
ker se tudi izraz politično vmešavanje zlorablja 
na debelo. Vsi od ministra in predsednika vlade 
pričakujejo – poslušajte, kaj so razpravljali, 
pričakujejo – da bi predsednik moral poklicati 
policijo, da bi moral poklicati sodstvo, tožilce in 
povprašati, kaj je zdaj s temi stvarmi, kdaj se 
bodo premaknile, kaj se bo naredilo. Po drugi 
strani pa ste slišali, kaj naredi strokovni direktor, 
ko je poklican k ministru, ko ga vpraša po 
zdravju, kaj pravzaprav to počne in kaj delajo iz 
tega cel halo, oziroma še posebej, ko izve, da 
dela nezakonite postopke, potem gre pa za 
politične pritiske. Oprostite, jaz bom vedno 
zagovarjal tezo: minister ima pravico na svojem 
področju in resorju kateregakoli od zavodov, kjer 
je ustanoviteljica država, ki ga pokriva on v 
svojem mandatu, poklicati kadarkoli, da mu 
pojasni in razjasni vsa stališča, in mu tudi 
povedati, kaj si misli in kaj je prav in kaj ne. Ker 
ne nazadnje je predlagatelj zakonov v Državnem 
zboru in seveda tudi predlogov Vladi za 
sprejemanje odlokov, pravilnikov in uredb, kjer 
lahko vpliva na določene odločitve, zato da 
strokovno izboljša. Politiki, smo mi strokovnjaki? 
Ne, nismo. Mi nismo.  
 Ampak minister pa predstavlja tudi 
strokovne odločitve. Zakaj? Ne zato, ker je 
politik pa ker bi slučajno imel še izobrazbo s 
tistega področja, ampak zato ker ima strokovni 
aparat na ministrstvu, ki ga suportira in ne 
nazadnje mu daje možnost, da sprejema tudi 
strokovne odločitve, ali se da tudi celo 
pozanimati, se pravi podučiti, opraviti določeno 
študijo, analizo in določene primerjave. To je ta 
bistvena razlika med poslancem in ministrom in 
zato govoriti o tem, da ni političnega vpliva – 
politični vpliv bo vedno, samo vprašanje, kdo ga 
bo predstavil, na kakšen način ga bo predstavil 
in kako bo rekel, da se je izvajal nad njim pritisk. 
Povejte mi za koga, ki je zadovoljen direktor v 
svojem zavodu in nima javne afere in ga minister 
kliče enkrat na tri mesece in da je izjavil, da je 
na njega izvajal minister politični pritisk. Nikoli. 
Ne boste takšnega našli. Lahko najdemo ljudi, ki 
imajo probleme in težave in ga minister pokliče 
na pogovor in ta izjavi naslednji dan v medijih, 
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da se na njega izvaja politični pritisk. Naštevamo 
jih lahko, samo v google vtipkajte en primer pa 
boste videli, koliko tega obstaja. Zato je danes 
se sprenevedati in govoriti in razpravljati o tem 
noro. 
 Danes smo poslušali tudi naslednjo 
stvar, češ, jasno je, da je edini minister, ki je bil 
danes izpostavljen in bo verjetno nosil levji delež 
v tej preiskovalni komisiji, bivša ministrica 
Kolarjeva. In ves čas se že vnaprej, še preden je 
komisija sploh dobila člane, še preden je sploh 
kaj ugotovljeno, kar ugotavlja, kdo nosi vso 
odgovornost, in sicer s stavki, ki so se zdaj se že 
kar usedli in prijeli, kot je: V reformi, ki je ni bilo. 
Oprostite – v reformi, ki je ni bilo? Kateri minister 
je spremenil največ zakonov od zgodovine, od 
začetka pa do danes, razen prvega ministra, ki 
je sprejel šest ključnih zakonov, ki so nosilci za 
področje zdravstva? Kdo jih je največ spremenil 
in kdo je imel največ polemik in dilem? Ja, ta 
ministrica, o kateri zdaj vsi govorite, da ni 
ničesar pripeljala. Edini ključni zakon – Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je v resnici edini zakon, ki je seveda 
tudi ključen, in je prišel na Vlado in potem se je 
pot zaustavila zaradi odstopa in temu primerno 
se je končal tudi zakonodajni postopek, ker ni 
prišel v Državni zbor. Edini zakon. Pa še za tega 
vsi vemo, kako je pravzaprav ta zgodba tekla. 
Zato je danes govoriti o tem, da pravzaprav ni 
bilo ničesar, skrajno. Za tistega, ki je dolgo časa 
v politiki, se temu pač reče, treba je goniti eno in 
isto zgodbo, zato da se prime, ker potem ljudje 
itak čez pol leta vse pozabijo, ponavljajo pa tisto, 
kar se ponavlja kot pesem, ki je bila zadnja 
zapeta. 
 Temu seveda jaz oporekam. Ja, bo 
nosila odgovornost, prepričan sem, da bo na 
koncu poročila ena od ključnih tem, ki se bo 
pripeljala, ta objektivna odgovornost, ki jo nosi 
vsak minister za svoj mandat in za svoje početje, 
ki se tudi ugotavlja. So bile narejene napake? 
Seveda so bile! Naj jih komisija ugotovi, ne da 
se danes že kar in bianco vnaprej na pamet 
govori, kdo je glavni krivec. Ker bomo s končnim 
poročilom prišli do celotne slike, kako in kakšne 
možnosti in priložnosti pravzaprav je minister 
imel v tem času, da kaj naredi. Po eni strani 
pravimo, da političnih pritiskov ne sme biti, po 
drugi strani pa, zakaj minister ni ukrepal. Ja, če 
pa politično ne sme ukrepati! Pa se tepeta dve 
stvari, ki pravzaprav nikoli ne gresta skupaj. Zato 
je moj odgovor kolegici Jerajevi, politično 
vmešavanje bo vedno prisotno. Stvar 
interpretacije, stvar pogleda, kako bo pač nekdo 
pogledal zadevo in enostavno razlagal, da se 
temu tako streže. 
 Omenjen je bil še en vidik, to je – ker je 
bilo večkrat omenjeno in pri različnih – kdaj se je 
problem začel in kako so strokovnjaki odhajali in 
kje pravzaprav so ljudje že delali v naši državi 
kot tujci pa brez dovoljenj in tako naprej. Večkrat 
sem ponovil in še enkrat bom ponovil, med 
zdravniki na tem področju nikoli ne bi bilo 
problema, če ne bi bilo vprašanja denarja. 

Človeška zavist po tem, koliko kdo dobi, in moj 
sosed, še posebej če govorimo o plači, je 
grozljivka. Temu primerno je završalo tudi na 
tem področju in tako se je pravzaprav tudi vse 
skupaj začelo. Preiskovalna komisija bo imela 
tukaj končno možnost pogledati v vse pogodbe, 
izplačila, tudi kar se tiče honorarjev, kako in na 
kakšen način so bili izplačani. To bo verjetno 
tudi del poročila, razen če ne bo en del zaradi 
varstva osebnih podatkov v zaprtem delu, 
ampak v vsakem primeru jih bomo lahko prebrali 
in videli. Ugotovili bomo lahko, kako se je temu 
primerno pravzaprav začelo razhajanje.  
 Druga stvar, ki je zelo pomembna pri tej 
preiskovalni komisiji, je Zdravniška zbornica. 
Zdravniška zbornica – jaz osebno trdim in upam, 
da bo do tega stališča z različnih aspektov prišla 
tudi preiskovalna komisija – ni opravila svojega 
posla, ki ga ima po zakonu. Zdravniška zbornica 
še danes ni sposobna opraviti strokovnega 
nadzora na tem področju, kar je eklatantna 
sramota; da mi to gledamo in se enostavno nič 
ne zgodi, ne zgodi se predsednici, ne zgodi se 
zbornici, ne zgodi se nobenemu nič. Zaradi tega 
ker zbornica tega ni sposobna. Veste, v takem 
primeru je, če tega ni sposobna, treba odvzeti 
javno pooblastilo, da to počne, in ga je treba dati 
nekomu drugemu. Jaz sem itak za to, da se 
Zdravniški zbornici vzame cel kup javnih 
pooblastil, ki jih danes ima po nepotrebnem, ker 
jih ne opravlja. Ne nazadnje so zafurali 
specializacijo pa še kaj – ampak, pazite, zaradi 
denarja. Zafurali so jih zaradi svoje ozkosti, 
zaradi svojega prestiža, zato da ne bi preširoko 
šlo, kar se tiče znanja, ker potem nekateri ne bi 
mogli tržiti. Zaradi tega ker Zdravniška zbornica 
ima že danes v umu, da je zdravstvena 
dejavnost gospodarska dejavnost.  
 In podobne stvari vplivajo na koncu na 
to, da imamo potem take probleme, da se danes 
ukvarjamo s srčki. Problem pa ni to, da imamo 
mi problem s srčki – seveda je problem, ampak 
problem je, da se jaz bojim, da bomo imeli, če 
ne bomo rešili osnovnega problema, zaradi 
katerega je nastal problem srčkov, takšna 
žarišča kmalu na več različnih področjih v 
zdravstvu. Tega danes nekateri ne vidijo ali pa 
nočejo videti, ampak ta problem bo prišel, če ta 
problem ne bo rešen. Zato sem prepričan, da 
lahko delo te komisije prinese pozitivne 
rezultate. Sam ne bom sodeloval v tej komisiji … 
/ oglašanje iz dvorane/ Ne škoda, nobene škode 
ne bo. Ne bom sodeloval, ker v bistvu verjamem 
v to, da bo komisija dobro opravila delo z vsemi 
akterji, sem se pozanimal, kdo vse bo sodeloval 
v tej komisiji, in ne nazadnje tudi z bodočo 
predsednico Godec, ki jo cenim na tem področju 
in verjamem, da bo to delo dobro opravila. Ne 
glede na to, kdo je politično komu pripaden, 
kakšni ideji, včasih je pač za določene stvari 
prav, da jih vodijo drugi predstavniki, ki niso bili 
vpleteni v to zgodbo v smislu, da bi bili na izvršni 
veji oblasti oziroma jo imeli v času, na katerega 
se komisija fokusira, ker edino tako je lahko 
komisija objektivna. Verjamem, da ne bo teh 
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zapletov, kot so bili v prejšnjem mandatu, in 
verjamem, da bo izpeljano.  
 Večji problem vidim v tem, da imamo 
mi v naši parlamentarni praksi problem, da 
imamo za vse dorečeno, edino za preiskovalne 
komisije nimamo dorečeno, kdaj pravzaprav se 
sploh naj sestaja in kje je ta prostor. In da 
imamo problem, kako pravzaprav sklicevati te 
seje in da so predsedniki že čisto nesrečni, ker 
morajo tekmovati in 2 meseca vnaprej rešiti ta 
problem. Zakaj to omenjam? Zato, ker je to zelo 
pomembno za vse vodje poslanskih skupin in 
predsednika Državnega zbora, da se usedejo in 
razčistijo, da se uvede tudi neke vrste praksa, 
kdaj bodo te parlamentarne komisije lahko 
delale, da se jim zagotovi možnost, da tudi 
potem kaj lahko delajo, ne da obupano tečejo za 
temi dnevi in minutami, kdaj bodo lahko 
dejansko kakšno stvar izpeljale. Res je, da 
večina državljanov gleda preiskovalno komisijo 
samo skozi tisti del, ki je javni del, ki ga vidi na 
televiziji, v resnici jaz sam trdim, da je to 10–
20 % dela, vsega ostalega se pa ne vidi. In tega 
dela je ogromno, zato nisem nikoli fovš 
nobenemu, ki je pripravljen voditi takšno 
komisijo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnica predlagatelja 
gospa Jelka Godec. 
 Izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Kolega Jani, res 

škoda, da ne boš sodeloval v preiskovalni 
komisiji, glede na to, koliko si zdaj po tvojem 
dejstev navrgel, bi lahko že vmesno poročilo 
pisala. Če rečemo, bodimo objektivni, ne 
zaključujmo vnaprej, potem bodimo to do konca, 
torej do konca dela preiskovalne komisije, do teh 
zaključkov, ne da govorimo, Zdravniška zbornica 
ni naredila nič, vzeti jim je treba pooblastila. Ja, 
kolegi, saj ste na vladi že od 2014! To bi lahko 
naredili. Pravite, zafurali so specializacije, 
obnašajo se, kot da je zdravstvo gospodarska 
dejavnost. Ne vem, mislim … To bi se dalo 
narediti, če jim vse to očitate, da ni bilo 
strokovnih nadzorov, ko pa so zahtevali 
sistemski nadzor na delom NIOSB, se pa Fakin 
ne zgane. Se pa ne zgane. Smo poslušali na 
Odboru za zdravstvo, da bo razmislil, na 
novinarski, da se bo usedel skupaj z Zdravniško 
zbornico in se bodo pogovorili. Pa je Zdravniška 
zbornica zahtevala sistemski nadzor. Sistemski 
nadzor je nekaj drugega kot strokovni, za tiste, 
ki ne veste. Dajmo torej ostati tukaj v teh – in če 
menite, da se Zdravniška zbornica že zdaj 
ukvarja, kot da je zdravstvo gospodarska 
dejavnost, boste imeli pa očitno velike probleme 
z zdajšnjim ministrom, ker ta pa zagovarja: 
bolnišnice naj se obnašajo kot gospodarske 
družbe. Tako da tukaj bodo zelo zanimive 
zadeve.  
 Samo to hočem reči, da dajmo glede 
preiskovalne komisije ostati danes res na tem, 

da ne vnaprej obsojati, kdo je za kaj kriv, kdo 
česa ni naredil. Dejstva pa so, nekatera, papirji 
obstajajo, torej od Računskega sodišča, KPK in 
pa tudi Zdravniške zbornice, da določene stvari 
niso bile narejene, pa bi lahko bile. Na tem lahko 
gradimo. Ne pa spet kar reči, Zdravniška 
zbornica ni naredila nič, on ni naredil nič. 
Dejstvo je tudi, da NPU, SDT od 2013 te žilne 
opornice premleva sem in tja. To je tudi dejstvo. 
Koliko je to? Pet let. Pa še kaj drugega. 
Računsko sodišče je dalo januarja 2018 to za 
2014/2015 v UKC, za teh 70 milijonov, 
vprašanje, kako dolgo bomo še to gledali. In jaz 
nič ne jamram, da smo šli s to preiskovalko 
preširoko, to so drugi jamrali, jaz sem samo 
rekla, prej smo bili preozki, zdaj smo preširoki, 
ampak se strinjam, tu je še vse vprašanje, kaj bo 
še vse ven padlo, kakšen okostnjak še kje. 
 Že vnaprej obsojati preiskovalno 
komisijo, da bo delovala nezakonito … Nisem 
nič rekla kdo, slišali smo v razpravi. ZPS je 
povedala svoje, da se lahko zgodi, da se 
prekoračijo pooblastila in tako naprej v določenih 
trenutkih, ampak tukaj je kolega, ki bo verjetno 
vodil drugo preiskovalno komisijo, dobro 
povedal: če hočeš odkrivati politično 
odgovornost nosilca v javni funkciji, to pomeni 
ministra ali predsednika vlade ali tistih, ki so 
politično odgovorni, moraš pogledati širše. Meni 
čisto nič ne pomaga, če kot pričo pripeljem samo 
nosilca javne funkcije, političnega, odgovornega 
– nič. Torej moramo iti globlje. Je pa res, da vse 
zahteve dajemo na sodišče. Tudi sodišče potem 
presodi, ali smo v zakonski okvirih, ali smo v 
okvirih akta o ustanovitvi in tako naprej. Do zdaj 
– tudi v prejšnji preiskovalni komisiji, kjer je bilo 
podobno napisano, saj ni nič drugače napisano 
v vsej tej terminologiji – teh problemov ni bilo. In 
jaz jih tudi ne vidim. Je pa tudi res, da nismo 
nikoli na preiskovalni komisiji – in tudi v 
prihodnje verjamem, da se ne bo – eksplicitno 
rekli, ta in ta direktor je kriv, ker nismo zakonsko 
pristojni, da ugotavljamo to odgovornost, torej je 
kriv. Mi smo dali samo naznanitve kaznivih 
dejanj. In kot sem povedala, pristojni organi 
potem naj ugotovijo, ali je za kazensko ovadbo, 
ali je kriv, ni kriv in sodišče in tako naprej. Smo 
pa povedali objektivne odgovornosti ministrov. 
To pa smo v zakonskih okvirih.  
 Tako da, prosim vas, nehajte z 
izjavami, da preiskovalna komisija lahko deluje 
nezakonito že vnaprej. Že vnaprej. Sami sebi 
rušite svoje delo, ker na koncu, ko boste dali 
podpis ali pa glas za vmesno ali pa končno 
poročilo, boste s temi izjavami sami sebi v 
skledo pljunili, kot pravimo, ker bo kdo rekel, ja, 
saj ste pa na začetku povedali, da to je pa 
nezakonito, kar ste delali. Mi poslanci smo tukaj 
zato, da vodimo in delujemo zakonito v vseh 
okvirih in se držimo tudi vseh teh predlogov, ki 
jih je dala ZPS. In nikoli nismo, tudi v prejšnjih 
preiskovalnih komisijah, šli čez te zakonitosti, 
ker potem bi bilo že seveda tudi kaj drugega 
povedanega.  
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 Nekaj moram še povedati. UKC 
Ljubljana je že imel center za zdravljenje otrok s 
prirojeno srčno napako. Že je imel center od, 
mislim da, 2013 naprej, mogoče sem se zmotila, 
ali v začetku 2014, ampak mislim, da 2013. Od 
takrat naprej je že imel center. Vodja je bil 
direktor, eden izmed intenzivistov. Že je imel 
center. Potem je bilo pa treba ta center ukiniti, 
se ga je ukinilo in se je ustanovil NIOSB. In 
danes ponovno, ne danes, včeraj ali 
predvčerajšnjem, ne vem, kdaj, je svet zavoda 
UKC Ljubljana ponovno na predlog generalnega 
direktorja Šabedra obravnaval ustanovitev 
centra. Ponovno oziroma bom rekla na novo, 
nov center. Tako da ne reči, da tega centra ni bil 
UKC že v preteklosti sposoben narediti, 
poskušali so, imeli so ga, potem je prihajalo do 
različnih nesoglasij, takšnih in drugačnih. In po 
izjavah, ki jih imamo, lahko predvidevamo, da je 
takratna strokovna direktorica Pfeiferjeva 
poskušala zadeve rešiti v neko normalno smer, 
da so obstajale pogodbe oziroma so bile 
pogodbe s tujimi centri in tako naprej. Vendar, 
še enkrat, po izjavah, ki jih je dala, je prišlo do 
političnega pritiska, da se stvari ustavijo. In 
takrat se je potem ustanovil NIOSB.  
 Še enkrat rečem, NIOSB vprašanje, če 
ni bil dobra stvar v smislu, ker se je pokazalo 
marsikaj zdaj. Je pa vprašanje, zakaj – mislim 
vprašanje, vprašanje bo tudi znotraj 
preiskovalne komisije – je vlada Mira Cerarja na 
zadnji seji, ko je odhajala, ko je vedela, da 
NIOSB nima drugega kot direktorja in fikusa, 
namenila milijon 700 za ta inštitut. Zakaj? Ni bilo 
ne zdravnikov, ni bilo ne materialnih pogojev ne 
prostorskih pogojev, ničesar. UKC se je dol 
zaprl, če gledamo, ni prihajalo do tega 
sodelovanja, ki ga je predvidevalo ministrstvo. 
Zakaj milijon 700 v inštitut, ki ne deluje, za 
katerega vam šef strokovnega nadzornega 
organa dr. Gregorič, ki je bil nekako zadolžen, v 
javnosti pove, zategnili smo ročno zavoro, 
ustavili smo zadeve tam nekje julija, avgusta? In 
Vlada na zadnji seji da milijon 700 inštitutu, ki ne 
deluje, katerega ustanoviteljica je, in ima 2 
zavoda, UKC in NIOSB, ki oba dobita nekje po 2 
milijona za ta program, pa vse skupaj nič, če 
karikiram. Nič. Tako da tu je veliko odprtih 
vprašanj tudi k NIOSB.  
 Samo eno zadevo bi še rekla, da 
določenemu zdravniku ni omogočena 
raziskovalna dejavnost, je s strani ministrstva za 
šolstvo, torej ne gre s strani terciarnih dejavnosti 
UKC Ljubljana, ampak ministrstva za šolstvo. 
Gre za spodbujanje raziskovalne dejavnosti in 
gre za tudi politično odločitev, lahko v 
navednicah ali pa konkretno. Ker tisti, ki so 
odločali o tem, so pa tudi bili, bom rekla, nekaj 
po raziskovalni, nekaj pa preko ministrstva 
imenovani in tako naprej. Tako da ne gre za to, 
da mu UKC ne bi dovolil, ampak sami 
ministrstvi. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 

 Repliko ima Jani Möderndorfer. 
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Mogoče sem bil res malo nejasen. Samo glede 
dveh stvari. Ko govorimo o tem, da Zdravniška 
zbornica ni bila sposobna strokovnega nadzora 
izpeljati, to so izjave predsednice same. To ni 
moja ugotovitev, to ni ugotovitev nekoga. To je 
izjavila sama. Kar se tiče, in to je bilo zahtevano 
že v prejšnjem mandatu, pa tega seveda niso 
bili sposobni izpeljati – ja, center je bil, ampak 
žal je bil na papirju. Organizacijsko gledano je bil 
to eden od oddelkov. Ampak to ni bil tisti center, 
ki ga mi hočemo. Inštitut je bil narejen, zato da 
bo samostojna pravna oseba ločena od tega, 
zato da se ne bodo več mešali s temi. To je bil 
glavni namen – da se izloči iz tega ven. Seveda 
da se uporablja infrastruktura in tako naprej. 
 Ne bom komentiral tega milijon 700, ker 
potem bi tako izgledalo, kot da midva zdaj že 
ugotavljava tu. Ampak bo pa zanimivo slišati 
tako gospoda Gregoriča, tako ministrico, tako 
tiste, ki so odločali o tej odločitvi, kot direktorja 
kliničnega centra, kaj je pravzaprav bil razlog in 
zahteva za ta milijon 700. Ta milijon 700 ni zato, 
ker je nekomu bilo všeč, da bi tja malo dal 
milijon 700. Določene zahteve so bile, da center 
oziroma inštitut enostavno ne more delati, če 
nima denarja. Zakaj pa se je potem zategnila 
ročna, kot pravi kolegica Godec, no, to je pa 
stvar naloge komisije, da pride do tega. In bom z 
veseljem prebiral poročilo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predstavnica predlagatelja Jelka 
Godec, izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Je že res, da ne 

bova prišla do zaključkov, in tudi ne želim priti do 
zaključkov, ampak jaz imam odgovor ministra za 
zdravstvo, za kaj je bilo namenjenih teh milijon 
700. Teh milijon 700 je bilo namenjenih za 
zavarovanje šestih zdravnikov, ki so delali v 
času NIOSB. Namenjeno je bilo za materialne 
stroške, namenjeno je bilo za stroške 
zaposlenih, in to je to. To je to. To je bil odgovor 
ministra, ki je sicer očitno ta odgovor na moje 
poslansko vprašanje podpisal, ne da bi vedel, 
kaj notri piše. Ker na odboru je bilo pa potem 
rečeno, da bodo še povedali, za kaj je to bilo.  
 Moram pa reči, da je bilo po pogovoru z 
nekaterimi z NIOSB rečeno, da je denar tisto 
zadnje, o čemer bi se pogovarjali. Problem je, 
da zdravnikov ne morejo pripeljati, če jih nimajo 
niti kam postaviti. Torej ni bilo zadovoljeno 
materialnim pogojem niti prostorskim. Kot 
pravim, bomo pa videli, kam je šel ta denar. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Na seznamu razpravljavcev je prišlo do 
sprememb. Besedo ima Samo Bevk, pripravi naj 
se Jože Lenart. Izvolite. 
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SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Prav današnji dan je značilen za to, da 
se pokažejo pravi nameni ustanavljanja takšnih 
ali drugačnih parlamentarnih preiskovalnih 
komisij. Pravi šolski primer, primer za učbenike. 
Danes ustanavljamo dve komisiji. Eno 
zahtevamo poslanci koalicije in Levice, drugo pa 
poslanci SDS, NSi in SNS. Politična 
odgovornost se bo tako razpršila po celotnem 
političnem prizorišču, učinki oziroma ugotovitve 
parlamentarnih preiskovalnih komisij pa bodo 
lahko zelo dvomljivi. Danes o ustanovitvi obeh 
preiskovalnih komisij ne bomo glasovali, saj je 
dovolj, da odreditev parlamentarne komisije 
zahteva najmanj tretjina poslank in poslancev in 
mora Državni zbor to odrediti.  
 Po mojem je obstoječa zakonodaja 
dovolj dobra, da pride zadevam do dna, samo 
spoštovati in izvajati jo je treba. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jože Lenart, pripravi naj se 
Mojca Žnidarič. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovani! 

 Izhajam iz stališč Poslanske skupine 
LMŠ, ki smo jih danes podali, kjer mislim, da 
smo nakazali določeno problematiko. Želim 
konstruktivno sodelovati v tej komisiji, to je 
dejstvo. Pri tem bom skrbel predvsem za 
naslednje: da ne bomo delali krivic tistim dobrim 
zdravstvenem timom, ki že danes dobro delajo, 
ki trpijo zaradi tega, ker določene zadeve ne 
funkcionirajo pravilno, in zaradi tega tudi bežijo 
iz Slovenije drugam. Ta parlamentarna komisija 
je seveda pomembna, ampak meni osebno se 
še bolj pomembno zdi tekoče delo Ministrstva za 
zdravstvo, in tudi posredno mi nosimo 
odgovornost, da bo zdravstvena reforma 
učinkovita in da bo šla v pravo smer. To je 
nujno, ker čas se nam že izteka. To je meni 
prioriteta in to je tudi moje osebno poslanstvo v 
tem mandatu, ko sem v tem parlamentu. Na 
kratko, samo to sem želel povedati. Želim si, da 
bi čim prej začeli delati. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima predstavnica predlagatelja 
gospa Jelka Godec. 
 Izvolite.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Nekateri ste 

neverjetni v svojih izjavah. Vi že vnaprej veste, 
kaj bo zaključek preiskovalnih komisij tako 
koalicije kot nas v poziciji. Ne vem, zakaj jih 
potem sploh podpirate, zakaj ste sploh dali 
podpise zraven, če že vnaprej veste, da bo 
politična razpršenost, da se bo to politično 
izzvalo in ne vem kaj še. Sem že na začetku 
povedala, vsaka preiskovalna komisija je 
politična odločitev, seveda ker se sprejme v 
Državnem zboru, vendar morate razlikovati med 

tem, kar se ustanovi, torej ali se politično, in med 
tem, kako preiskovalna komisija deluje. Če že 
vnaprej govorite, tako kot sem rekla, o 
nezakonitem delovanju preiskovalnih komisij, o 
političnem preiskovanju in ne vem, o čem vse, 
torej o linčanju ljudi, potem ne vem, zakaj dajete 
podpise. Če vas skrbi dobro delo, da se ne bodo 
delale krivice – to sem slišala že v prejšnjem 
mandatu ob ustanovitvi prejšnje preiskovalne 
komisije, vas bomo pazili, da ne boste delali 
krivic, potem pa je prišlo do izvajanja, vse je lepo 
teklo, danes je kolegica povedala tudi, da je 
tvorno sodelovala, se strinjam, ko je pa prišlo do 
zaključnega poročila, potem je bilo pa spet vse 
narobe in so želeli prikazati, češ da smo pa zdaj 
nekomu naredili krivico, da smo naredili krivico 
zdravnikom. Sami so si jo naredili. Tisti, ki ne 
delajo pošteno, so si sami naredili godljo in naj 
za njo odgovarjajo. Ali je to zdravnik ali nabavnik 
ali direktor ali minister ali Janez Novak, meni je 
čisto vseeno.  
 Naj vas ne skrbi za tiste barabe, ki so 
delale slabo – ne govorim o zdravnikih – 
strokovno slabo. Naj vas ne skrbi in naj se vam 
ne smilijo. Naj se ne smilijo zgodbe »ubogih« 
ljudi, ki bodo rekli, jaz sem delal vse za paciente, 
če bi se držal zakona, bi mi pacient umrl. Na 
vladi ste, pravite, mene zanima tekoče delo. Ja, 
zato ste na vladi in tole delajte, to naj dela vlada. 
Tako kot pravite, čas se izteka – se je že iztekel, 
vlak že pelje tamle. Se strinjam, pomembno je 
tekoče delo, zato pa delajte, ste na vladi. Ker pa 
se sedanja koalicija, pa tudi prejšnja, ne želi 
ukvarjati z odgovornostjo na različnih segmentih, 
ne samo v zdravstvu, je pa parlamentarna 
preiskava ena izmed tistih, ki lahko zadeve 
odkrije in tudi pospeši. Še enkrat, naj se vam ne 
smilijo tisti, ki delajo za svoje žepe in s tem 
oškodujejo druge. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Žal ne morete imeti, ker se je čas vaši 
poslanski skupini že iztekel.  
 Seznam razpravljavcev je spet doživel 
spremembo, tako da ima zdaj besedo Tomaž 
Lisec, pripravi naj se Vojko Starović.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednik, za dano besedo. Kolegi, 
kolegice, vsem skupaj lep pozdrav!  
 Se bom morda na začetku navezal na 
izjave oziroma besede moje poslanke kolegice 
Jelke Godec, ki ima prav, da v bistvu lahko 
govorimo samo o sumih takšnih in drugačnih 
zadev oziroma nepravilnosti, ki so se dogajale 
na področju določenih zadev znotraj zdravstva v 
preteklem mandatu. Dejstvo je pa tudi, da 
verjetno kakšne preiskovalne komisije v 
Državnem zboru ne bi bilo treba ustanoviti, če bi 
kdo drug opravljal delo, ki ga morajo najprej 
razkopati člani določene preiskovalne komisije, 
potem to predati tožilstvu. Ljudje sprašujejo, 
zakaj ste sploh imeli preiskovalno komisijo, tam 
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ste se politično obkladali, po tem, ko vsi 
pričakujejo naslednji korak, da tožilstvo 
prevzame glavno vlogo, pa se, vsaj glede na 
zgodovino slovenskih preiskovalnih komisij, 
zgodi bore malo oziroma po domače povedano 
premalo. Zakaj sem se sam odločil, da danes 
razpravljam? Zato ker podpiram obe zadevi, ki ju 
bo ta preiskovalna komisija preiskovala, in v 
nekaterih zadevah kar nekaj stvari poznam. Bom 
pa z zanimanjem spremljal vse razprave in vsa 
soočenja različnih preiskovalcev na tej 
preiskovalni komisiji.  
 Najprej glede izvajanja programa 
otroške kardiologije. Moram reči, da imam 
zadnjih pet let srečo, da spremljam to področje 
malo boljše, pa ne bom govoril o osebah, ki jih 
tam poznam, in moram reči, da me je zelo zmotil 
stavek poslanskega kolega Janija 
Möderndorferja, ki je rekel: »Ja, vse je zaradi 
denarja«. Po mojih informacijah, po mojem 
znanju je bil ljudem, ki so od tam odšli, denar 
verjetno šele na petem, šestem mestu, vse 
ostalo je bilo prej, stoka, delovno 
preobremenjeni ljudje, ki so delali po štirinajst, 
šestnajst ur, ki so celo – eden izmed njih je 
izjavil, da bi raje bil vsaj za nekaj dni smetar, da 
bi se vsaj psihično umiril, kot pa da še vedno 
hodi v službo na otroško kardiologijo oziroma na 
otroško srčno kirurgijo.  
 In pa druga stvar, zaradi katere sem se 
odločil, da razpravljam, je zadeva, ki je v bistvu 
zaposlovala Državni zbor v preteklem mandatu 
preko izrednih sej Državnega zbora, preko 
nujnih sej Odbora za zdravstvo, pa tudi glede 
proračunskih zadev, predvsem pa novic s strani 
bivšega predsednika vlade in bivše ministrice, 
koliko denarja smo zmetali, torej glede 
nesmotrnih in nezakonitih nabav in pa celotnega 
dogajanja na sekundarni in terciarni ravni 
zdravstva v Republiki Sloveniji. Glede otroške 
srčne kirurgije, kot sem že rekel, mislim, da 
denar niti ni ključen moment za vse zadeve, ki 
so se začele dogajati tam od leta 2007 naprej, 
pa prihod enega, pa prihod drugega zdravnika, 
pa potem se je stanje katastrofalno poslabšalo v 
letih 2016, predvsem v letih 2017 in 2018, ker, 
smo lepo zapisali, so odšli še zadnji trije otroški 
kardiologi. Tukaj se je v bistvu vsa zgodba 
obrnila na glavo, namesto resne odgovornosti 
predvsem znotraj UKC in pa Ministrstva za 
zdravje se je v času pred parlamentarnimi 
volitvami zgodila zgodba o tem, kako bomo 
ustanovili nov nacionalni inštitut in vse bo boljše. 
In samo po stotih dneh te nove reciklirane vlade 
je prišlo do spoznanja, da je bila v bistvu to 
samo predvolilna obljuba, ki z dejanskim 
stanjem ni imela nič. Da so iz Amerike dobili 
vrhunskega strokovnjaka, ki je verjetno sam 
oziroma je bil eden izmed redkih, ki je verjel v to, 
da se splača v Sloveniji ukvarjati s tako odprto 
problematiko. Ampak je očitno eden tistih, ki 
bodo verjetno najbolj razočarani šli iz Slovenije, 
in bo rekel, pa saj vi niste več normalni, kajti pri 
otrocih se dogajajo takšne zgodbe, ki se nikakor 

ne bi smele dogajati v neki normalni 
demokratični državi, in to konec leta 2018.  
 Skratka, predvsem bo tudi mene 
zanimalo, zakaj je dejansko prišlo do 
množičnega odhoda strokovnega kadra s 
področja zdravljenja otrok s prirojeno srčno 
napako, zakaj so vsi tisti, predvsem mladi ali pa 
malo mlajši, predvsem pa ne stari zdravniki odšli 
s tega oddelka, da v bistvu ta oddelek niti ni več 
dohajal. Tudi mene bo zanimalo, kaj bodo znali 
povedati nekateri, ki so bili zraven, ko so tako 
piarovsko podprto ustanavljali javni zdravstveni 
zavod, nacionalni inštitut za otroške srčne 
bolezni, ali so dejansko tudi sami verjeli ali pa so 
pred parlamentarnimi volitvami reševali svojo 
kožo. Predvsem pa me bo zanimalo to, kar 
zanima verjetno vsakega državljana v Republiki 
Sloveniji, ki se bolj ali manj občasno srečuje z 
zdravstvenim sistemom in predvsem s cenami 
zdravil in pripomočkov v zdravstvu. Ne samo, da 
je predhodna preiskovalna komisija, ki jo je 
vodila kolegica Jelka Godec, ugotovila, kakšne 
zlorabe se dogajajo na področju žilnih opornic – 
tako kot je danes nekdo rekel, verjetno bo treba 
vsak mandat imeti eno preiskovalno komisijo, 
kajti ne samo ta preiskovalna komisija – tudi 
različni mediji so ugotavljali, kako so posamezni 
materiali na področju zdravstva v Sloveniji 
dvakrat, trikrat, tudi petkrat preplačani. Medtem 
ko so v drugih primerljivih evropskih državah 
cene teh materialov znosne, gredo pri nas na 
račun ljudi in za račun določenih denarnic cene 
teh materialov v nebo. Tako me bo resnično 
zanimalo, da se ugotovi morebitna politična 
odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi 
opustitve dolžnega ravnanja iskanja 
odgovornosti glede uporabe in nabave 
materialov.  
 Prav tako me bo zanimalo glede na to, 
da sem bil zraven v prejšnjem mandatu, ko smo 
v zdravstvu poleg proračunskih sredstev zmetali 
136 milijonov v sanacijo terciarnih in 
sekundarnih zdravstvenih organizacij, torej 
bolnišnic, kaj se je zgodilo s temi 136 milijoni. 
Zakaj me to zanima? Ker imajo nekateri že v 
tem mandatu probleme, kadar predvsem 
opozicija vloži kakšen zakon, kjer je znesek 2, 5, 
10, 20 milijonov, in se vsi izgovarjajo, ja, denarja 
ni. Tukaj pa je nekdo v prejšnjem zboru 
Državnega zbora z lahkoto pritisnil tipko za 136 
milijonov in verjetno se bodo tudi tisti poslanci, ki 
so to podprli, spraševali, kaj se je s tem 
denarjem zgodilo, ali je ta denar šel v prave, 
strokovne roke ali pa je ta denar politika 
razgrabila. In vsaj glede na izjave sedanjega 
ministra, ki je javno povedal, da je prišlo do 
problemov oziroma da tistih 136 milijonov 
nikakor ni niti začelo reševati področja 
upravljanja bolnišnic, me zanima, kje je potem 
še ostalih 35 milijonov, ki so šli za čakalne dobe, 
pa mislim, da je še kar nekaj denarja šlo v to, kar 
bo ta preiskovalna komisija skušala ugotoviti, ali 
pa morda celo ovreči kakšne nepravilne sodbe 
nas poslancev, predvsem pa slovenske laične 
javnosti, kaj se je na tem področju dogajalo.  



                                                                                                                          

  385  

 Mislim, da vsak od vas poslancev, ki je 
prebral to gradivo, vidi, da so se dogajale 
nepravilnosti. Ampak kot je zapisano v 10. točki, 
za ta dejanja ni nikoli nihče kazensko ali 
drugače odgovarjal. Mislim, da imamo tukaj vsi 
skupaj en politični problem – ali si zatiskamo oči 
ali morda, bog ne daj, kdo še tiho pritrjuje 
takšnemu delovanju ali pa imamo problem, ker 
smo očitno premalo storili kot zakonodajna veja 
oblasti pri sprejemanju finančnih okvirov na 
področju zdravstva ali pa pri sprejemanju 
sistemske ali manj sistemske zakonodaje, da bi 
se te zadeve rešile. Dejstvo pa je, da je glavni 
promotor zdravstvene oskrbe v Sloveniji 
vsakokratni minister. Glede na to, da sem že kar 
nekaj mandatov v Državnem zboru v različnih 
funkcijah, mislim, da bi mi strokovne službe 
pritrdile, da še nikoli ni bilo toliko nujnih sej 
odbora ali pa izrednih sej Državnega zbora 
zaradi problematike oziroma odprtih vprašanj na 
področju zdravstva, kjer se je že opletalo z imeni 
in priimki ljudi, ki naj bi bili odgovorni, pa so si 
nekateri zatiskali oči. Moram reči, da sem bil 
sam zgrožen, ko kljub veličastnim besedam 
določenih poslancev prejšnjega sklica, kako je 
stanje v slovenskem zdravstvu akutno, niso 
podprli niti prve niti druge interpelacije. In sedaj 
čakajo novega odrešenika v podobi sedanjega 
ministra, da bo zadeve rešil.  
 Tukaj se mi poraja vprašanje, ki se mi 
večkrat poraja pri posameznih ministrih: Ali so 
ministri sposobni obvladovati svoj resor ali ljudje 
znotraj resorja obvladujejo ministra in sistem? 
Tudi tukaj me bo zanimalo, kako je ta korelacija 
potekala v prejšnjih mandatih, kdaj je bil kak 
minister, ki si je upal kaj povedati, kaj storiti, ali 
pa so bili le ministri, ki so bili izvajalci določene 
politike. Saj vsi vemo, en minister je v preteklosti 
celo odstopil, ker je sam rekel, da je nemogoče, 
da bi problem lobiranja, predvsem pa korupcije 
in klientelizma v zdravstvu on rešil, in je raje dal 
priložnost drugemu nasledniku. Če ne drugega 
vsaj čestitke tistemu bivšemu ministru za 
korektno priznanje, da sam ne bo mogel 
obvladovati tega sistema, pa čeprav je prihajal iz 
sistema, ki se mu reče zdravstvo. Čeprav, kot je 
rekla kolegica Jelka Godec, lahko govorimo 
samo o sumih, imam velik problem, ker je ravno 
prejšnja vlada, prejšnja največja vladna stranka 
na oblast prišla s pojmi kot »borili se bomo poti 
korupciji in klientelizmu«. Zato me bo še posebej 
zanimalo, ko boste na preiskovalni komisiji 
govorili o tem, kdo se je z besedami boril proti 
korupciji in klientelizmu, in na drugi strani, kdo je 
tudi dejansko kaj naredil, da do korupcije in 
klientelizma na področju zdravstva ne bi prišlo. 
 Prav tako me bo zanimalo tudi to, kar je 
zapisano v aktu te preiskovalne komisije, 
nespoštovanje lastne zakonodaje. Še enkrat, kaj 
nam pomaga v Državnem zboru sprejemanje 
zakonodaje, če potem ministri sami s pomočjo 
svojih sodelavcev ne spoštujejo pravnih aktov, ki 
jih sprejema Državni zbor, ali pa še več, ne 
spoštujejo pravnih aktov, ki jih sami predpišejo v 
obliki pravilnikov. Sicer bom tukaj šel za kakšno 

minuto izven te preiskovalne komisije, ampak 
sam se spomnim, ko sem, mislim da, leta 2015 
sklical nujno sejo Odbora za zdravstvo zaradi 
problematike satelitskih urgentnih centrov 
oziroma službe nujne medicinske pomoči, kar je 
predlagala tedanja ministrica, so se določeni 
koalicijski poslanci obregali nad mano, češ, kaj 
pa ti govoriš, vse bo super in vsi roki v pravilnikih 
bodo urejeni. Spoštovani, urgentni centri še 
vedno ne delujejo tako, kot je sama ministrica 
zapisala v pravilnikih, imamo probleme s 
helikoptersko službo, imamo probleme s 
satelitskimi urgentnimi centri in imamo probleme 
z dispečerskimi centri. Skratka, kaj nam pomaga 
najboljša zakonodaja ali podzakonski akti, če se 
potem vladajoči tega ne držijo, na koncu pa 
želijo prikazati celo, da je kakšna stroka kriva, 
ker se česa ni držala. Tako da me resnično, 
spoštovane in spoštovani, zanima, ali bo ta 
preiskovalna komisija našla ogromno 
odgovorov, ki ne samo da so zapisani tukaj v 
aktu preiskovalne komisije, ampak predvsem, ki 
nam jih zastavljajo ljudje, ko se srečajo s čedalje 
bolj propadajočim zdravstvenim sistemom v 
Sloveniji.  
 Tukaj, da zaključim, me bo predvsem 
zanimalo, koliko bodo prišle do izraza vse tiste 
besede političnih funkcionarjev v preteklosti, ko 
so nekaj govorili, očitno pa – in s temi se bodo 
morali ukvarjati člani te preiskovalne komisije, 
tudi ali so kaj naredili za končevanje klientelizma 
in korupcije in glede nespoštovanja pravne 
države, ali pa so sami celo bili tisti, ki so 
podpirali klientelizem in korupcijo. Skratka, 
sumov, s katerimi se bo morala soočiti ta 
preiskovalna komisija, je več kot dovolj. Upam, 
da se bomo slej ko prej srečali tudi s končnim 
poročilom, kjer bomo lahko govorili o konkretnih 
dokazih in ne o tem, ali je bilo ali ni bilo, ampak 
bomo lahko rekli, tako je bilo. In predvsem 
upam, da bomo čim manjkrat rekli, na žalost 
slovenskih pacientov je bilo, kot je bilo. Najlepša 
hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Vojko Starović, pripravi naj 
se Zmago Jelinčič Plemeniti. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. 
 Te razmere v zdravstvu, o katerih 
govorimo, in na široko govorimo, da se še vedno 
slabšajo, so dejansko, sedaj lahko ugotovimo, 
nezadovoljive, nikakor pa niso katastrofalne. Na 
to kažejo tudi observacije s strani OECD, ki naše 
zdravstvo postavlja primerjalno kar visoko. 
Seveda gre za to zahvala vsem tistim v 
zdravstvu, ki so predani svojemu delu, in na 
srečo so ti v večini. Pa vendar so spremembe 
nujne, tu se vsi strinjamo, še posebej če želimo 
ohraniti ne samo javno zdravstvo, temveč tudi 
kvalitetno zdravstvo. Obstoječe težave v 
delovanju zdravstvenega sistema so večplastne, 
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so tudi posledica dejstva, da se vedno bolj 
staramo in da v bistvu na starejša leta rabimo 
več zdravstvene nege, in tudi pri rojevanju, tudi 
pri otrocih prvo leto, ko zahtevajo največ, se to 
podaljšuje zaradi objektivnih stvari in temu je 
tako. Temu se zdravstvo po mojem ni prilagodilo 
oziroma ga nismo prilagajali. Te večplastne 
težave, ki se kažejo, izhajajo tako iz financiranja 
kakor tudi iz sistema upravljanja in vodenja 
zavoda, tudi pri specializacijah, kar smo 
ugotavljali prej, tudi pri šolanju kadra, 
pridobivanju in tudi pri nepravilnostih pri 
naročanju materiala, ki ima vse znake 
koruptivnosti. 
 V iztekajočem se letu smo bili tako 
priča odhodu vrhunskih usposobljenih 
kardiologov, strokovnjakov na ozkem, vendar 
zelo občutljivem področju otroške kardiologije in 
kardiokirurgije v UKC. Potem je bil ustanovljen 
Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni, v tej 
sestavi zbora smo pa tudi odločali o gasilskem 
ukrepu, kako omogočiti delo tujim strokovnjakom 
v našem sistemu, v naši državi. Na tem področju 
je zdaj ukinjanje tega inštituta in smo tu, kjer 
smo. Seveda je našteto, o čemer sem govoril, 
gotovo botrovalo predlogu akta o odreditvi 
parlamentarne preiskave, ki je danes pred nami. 
Zahteva je legitimna in na mestu. Smisel slednje 
je v ugotavljanju in raziskovanju dejanskih stanj 
na področju javnega pomena, ki so lahko 
podlaga za spremembe v samem sistemu 
oziroma kjer smo mi, Državni zbor, v zakonodaji 
in sprejemanju politike. Vendar moramo biti pri 
tem previdni. Predlog poleg ugotavljanja 
politične odgovornosti zasleduje tudi nekatere 
druge odgovornosti. Katere so to, ni čisto jasno, 
vemo pa, da parlamentarna preiskava ne sme in 
ne more ugotavljati drugih vrst odgovornosti 
razen politične, kot sta na primer civilna in 
kazenska. Zato imamo čisto druge predpise. 
Včasih pozabljamo, kaj je pravzaprav 
odgovornost. In ko govorimo o politični 
odgovornosti, to je sposobnost dati odgovore na 
pereče težave. Strinjal bi se z vsemi, ki so 
govorili, verjetno – ne bom ugotavljal, da je temu 
tako, ampak verjetno – prejšnja ministrica ni bila 
sposobna ustrezno odgovoriti na nastajajoče 
težave in kopičenje težav v zdravstvu. Samo če 
bomo govorili o politični odgovornosti preteklih, 
je to meni – sem vprašal, kako se to reče po 
domače, je pravilen izraz – brcanje mrtvega psa 
ali mrtvega konja. Ni v tem smislu, je pa dobro 
zaradi napotkov za naprej.  
 V Poslanski skupini Alenke Bratušek se 
strinjamo, da je zdravstvo eno izmed tistih 
področij, ki so podvržena koruptivnim dejanjem, 
sploh v luči interesnih skupin posameznikov in 
podjetij, ki na področju nabave medicinskih 
pripomočkov, vgradnih materialov in opreme 
ustvarjajo enormne marže, nenormalne marže. 
In tu nekaj sigurno ni v redu, ampak to je 
področje druge. Če pa mi ugotavljamo kot 
preiskovalna komisija, da je tukaj nekaj narobe, 
je to napotek drugim organom, če naletimo na 
zadeve za naprej. In to ni naša zadeva. Zato 

bomo mi v tej preiskovalni komisiji sodelovali po 
najboljših močeh ter hkrati bomo pozorni, da bo 
delo komisije potekalo znotraj okvira ustave in z 
zakonom podeljenih pristojnosti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Naslednjega najavljenega razpravljavca 
ni v dvorani, tako da ima besedo dr. Franc 
Trček. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa. 

Lep pozdrav še enkrat! 
 Onkraj te delne patetike, ki je sestavni 
del uokvirjenja preiskovalk, bom rekel, da me 
najprej veseli, da smo nekako prišli do tega, da 
je milijon ali milijon 700 v Sloveniji ogromno 
denarja. Verjetno nas je približno toliko stal do 
zdaj, plače, osnovne bonitete, malo obrestnega 
računa, Ivan Janez Janša, malo manj Tanko, 
Plemeniti, Pahor nas je stal malo več, Lojze 
Peterle, ker je v Bruslju, pa izdatno več. Če se 
pogovarjamo o penezih. To me veseli, veste, da 
se zelo rad resno pogovarjam o denarju.  
 Zdaj neka druga zgodba. Ponovil bom 
nekaj zelo osebnega, kar sem povedal tudi na 
seji matičnega delovnega telesa, ko smo se s 
temi srčki, kot bi rekel Jani, ukvarjali. Ko sem bil 
star 7 let 10 mesecev in 19 dni, sem dobil brata, 
edinega, mlajšega, ki ga imam … / oglašanje iz 
dvorane/ Ni tako smešno, kolega. Rodil se je z 
dokaj hudo deformacijo stopala. V tisti 
porodnišnici je nekdo naredil strokovno napako. 
Ko se dojenček stabilizira, tam pri nekem enem 
tednu, bi ga morali poslati na ortopedijo na UKC 
v Ljubljano in operirati, poslali so ga šele čez 
mesec dni. Rekli so, da so za to krivi starši, ker 
niso dovolili, kar je bila ena velika debela laž. Pa 
ne govorim zaradi tega. Govorim zaradi tega, 
ker sem kot otrok doživljal vso stisko staršev, 
familije, da o kakih mojih podeželskih babicah 
niti ne govorim, ker včasih, ko si se na vasi tak 
rodil, si bil, se opravičujem zaradi izraza, 
drugačen, označen za kriplja, zasmehovan, gor 
in dol. Na srečo je pač slovenska medicina 
odlično opravila svojo nalogo. Zakaj to 
omenjam? Zaradi tega, ker mogoče v tej luči 
drugače presojam vso to zgodbo okrog srčkov.  
 Letno imamo 90–110 takih primerov, 
imamo toliko in toliko staršev, kdo mogoče tudi 
posvoji, pa se izkaže ta težava, imamo 
sorodnike, prijatelje, gor in dol. Zadnje, kar 
politika sme delati, je, da tem ljudem še 
stopnjuje bolečino. Tukaj mora biti naša zrelost 
ne glede na to, iz katere stranke kdo prihaja, ne 
glede na to, kakšno neko osebno retoriko kdo 
ubeseduje ali ne. Odkrito povedano glede teh 
srčkov, če se usedemo skupaj Jelka, kolega 
Lisec, Jani in jaz, bomo do sobote ob treh 
popoldne poročilo napisali. Vemo zgodbo, vemo, 
kaj je bilo, tudi ta del politične odgovornosti. Na 
praktični ravni se mi postavlja problem, ki ga je 
tudi Jani izražal, že kako umestiti preiskovalke. 
Verjetno bo tukaj tudi problem, kako dobiti ljudi. 
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Verjetno se bomo morali tisti, ki bomo v komisiji 
sodelovali, tudi zelo naeducirati, da bomo vsaj 
raziskovali srčke od otroške kardio, od otroške 
intenzive, da bomo razlikovali od nekoga, ki je 
mogoče dober mednarodni srčni kirurg, ni pa 
ozko otroški srčni kirurg. V ozadju te zgodbe bolj 
kot penezi – veste, če to malo primerjamo s 
fuzbalom, ta, ki ima toliko, bom kar rekel, jajc, 
metaforično, zarezati v 20 gramov srca, je 
virtuoz. To je vrhunski virtuoz. To je, če hočete, 
Paganini, Pogorelić. In v osnovi je tukaj nastal 
kleč, veste. Če primerjamo z Mariborom, kdo bo 
igral v prvi postavi, kdo bo imel takšno minutažo, 
in to vemo v osnovi.  
 Druga zgodba, koliko bomo v tej 
komisiji šli gledat celo sliko – se pa bojim, da 
nam bo malo zmanjkalo časa. Veste, ne vem, 
odkar sem bil požegnan za zdravstvo, se cele 
dneve samo s tem ukvarjam, pa bi verjetno rabil, 
da ima dan še 24 dodatnih ur, od katerih bi jih, 
kot sem prej rekel, kakšnih petnajst do dvajset 
sedel na zdravstveni blagajni in analiziral in 
analiziral njihove podatke. V tej luči pa 
priznavam Jelki in celi ekipi, ki je delala, da je 
naredila zelo dobro preiskovalko in da je bila 
dejansko potrebna. Tukaj se mi postavlja 
vprašanje, ker mi si bomo morali izbrati neke 
študije primera, s čim se bomo ukvarjali. Z vsem 
se ne bomo mogli ukvarjati. Tam ste obdelali 
žilne opornice, kaj nam bo zdaj tukaj ven padlo? 
Tukaj bomo tudi morali biti zreli, da bomo vzeli 
primere, ki so, bom rekel, vnebovpijoči, ne pa 
primerov, ki eni, drugi, tretji ali ne vem kateri 
politični opciji odgovarjajo. Tudi napisati na 
splošno, kdo je politično odgovoren, da je 
zdravstvo v stanju, v katerem je – saj tu se tudi 
lahko usedemo en vikend pa bomo napisali. Mi 
zdaj – razen, se mi zdi, dveh izjem, so bili 
resorni ministri, ministrice, zdravnice, zdravniki 
ali s tem backgroundom. Verjetno imamo pa 
četrt stoletja izkušnjo, da na tak način nekako 
vrana vrani ne bo izkopala oči. 
 Ogromno resnice je tudi v tem, kar je 
Jani govoril o Zdravniški zbornici. Ampak veste, 
tukaj je podobno kot v politiki, nismo tukaj vsi 
enaki. Niso neki mladi zdravniki ali zdravnice 
tisti, ki so to zgodbo furali leta in leta. Čeprav 
zdaj prihajam iz Levice, bom rekel, da mi je tukaj 
zgodba dokaj podobna tudi slovenskim 
sindikatom. Tam smo tudi imeli neke večne ali 
še imamo, ki so, si upam osebno trditi, prej del 
problema kot del rešitve. Tisti, ki bomo delali v 
tej komisiji, tudi kdo je že delal v kakšni podobni 
– zdaj mi kakšnega pol leta ni nobeden s smrtjo 
grozil, zdaj se bo to spet začelo ponavljati vsem 
nam. V taki družbi pač živimo, tako družbo je 
tudi ustvaril ta parlament. Ko jaz to odkrito 
govorim, te potem ljudje gledajo, kot da Trček 
nekaj banja sanja ali da je nekaj popil. Daleč od 
tega. Temu je tako. To je 3 milijarde pa pol 
interesov, jih je zbornica požegnala, naslednje 
leto jih bo še malo več. Zdi se mi, da se moramo 
tega zavedati, da tudi poslanske skupine nekako 
predlagate ljudi, ki znamo s tem živeti. 
Navsezadnje s tem tudi domače družine ne 

smeš obremenjevati, veste. Sedel boš na tistih 
sejah, tam ti bodo grozili, kdo te bo kje ubil, 
potem prideš skozi domača vrata in potem naj bi 
se smejal. Vse to mi, tisti, ki resno delamo, 
delamo za to plačo in za to menzo, ki nam jo 
številni očitajo, očitate.  
 Kaj bo, kako bo, edino, kar mene moti 
tukaj, me moti neka dvoličnost. Verjetno če bi 
Levica imela daljšo brado, bi tudi mi bili delno 
dvolični. Peto leto v politiki kot dober vajenec 
lahko rečem, problem slovenske politike je 
manko avtorefleksije. Pa večni ZSMS-ovci, ki so 
nas pripeljali, kjer smo. Ampak ne vem, če se bo 
ta komisija s tem ukvarjala. Dejansko nas pa 
čaka ogromno garanja, ki se ga veselim. Hvala 
za besedo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo v sklepni del razprave, v 
katerem dobi besedo še predstavnica 
predlagatelja.  
 Jelka Godec, prosim. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala dr. Trčku, da 

je končal z besedami, da se veseli tega dela, ker 
me je že vmes malo panika grabila, pa ne 
panika, strah, da se iščejo problemi oziroma 
stvari, kako ne bi nečesa naredili oziroma kako 
že na daleč rečemo, težko bo, ne bo se dalo, 
tamle bo ono, bo tisto. Tako da jaz verjamem, da 
bodo s kolegi, ki so se danes napovedali – 
moram reči, da nisem vedela, niti še zdaj ne 
vem, kdo misli v preiskovalni komisij delati, 
nisem se niti zanimala – stvari narejene v smeri, 
ki si jo vsi želimo. Za tiste, ki mislite, da je kolega 
pretiraval z grožnjami in tako naprej, ni 
pretiraval, to je bilo za nekatere poslance 
vsakdanje življenje in smo se s tem navadili 
živeti, tako kot pravi. In se bomo verjetno morali 
naprej tudi s tem ne ukvarjati, ampak to bo nekje 
zadaj za nami nenehno. Zakaj bo to nenehno za 
nami? Zato ker jaz osebno ne pristajam na to v 
smislu, kot je bilo rečeno, mi bomo odkrivali 
politično odgovornost, drugo nas pa ne zanima. 
Mene osebno kot državljanko … Če nekaj vem 
oziroma imam to dolžnost, povem, sploh če gre 
za kršenje od ustave navzdol, in človekovih 
pravic. Nekateri pa rečejo: »Ja, glej, tole je lahko 
samo politična odgovornost, ostalo me pa ne 
briga, naj dela, kdor hoče.« In pri tem molčiš. Če 
ste poslušali dr. Jakliča, je točno dobro povedal: 
»Boj se tistega, ki molči ob tem, da ve, da so bile 
kršene človekove pravice.« Pa bojmo se tudi 
tistih, ki molčijo, ko izvedo za kakršnokoli drugo 
kršitev.  
 V javnem interesu je vsekakor, da se 
ugotovi, kdo so posamezniki, odgovorni za 
nepravilnosti, takšne in drugačne, in če gremo 
na preiskovalno komisijo, za nepravilnosti pri 
nabavah in tudi o tem, zakaj otroška kardiologija 
že v preteklosti ni bila rešena in zakaj smo 
morali v prejšnjem mandatu ali pa prejšnja leta, 
pa tudi mogoče zdaj, poslušati raznorazna tudi 
medijska bombardiranja med enim in drugim in 
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zakaj se zadeve niso rešile tako, kot bi se 
morale v smislu tega, da ne bi več strašili 
staršev in vseh tistih, ki so s tem povezani. 
Čeprav jaz še vedno pravim, da jih ne strašimo 
in da s tem, ko odpiramo vprašanja, ne bi smeli 
in ne smemo mazati ugleda zdravniškega 
poklica oziroma tistih, ki delajo dobro, ki delajo 
vsak dan, ki se trudijo, ki pravijo, ne moremo več 
in tudi ne moremo več gledati, kaj nam delajo v 
javnem zdravstvu, mi želimo samo delati, želimo 
dobro delati, vendar sistem sam – če berete zdaj 
tudi te odzive na primarcu in sekundarju in tako 
naprej, enostavno več ne gre. Tudi tisti bi morali 
s prstom pokazati na tiste, ki mažejo njihov 
ugled. Zato verjamem, da bo nova preiskovalna 
komisija obdržala ugled zdravnikom, tistim, ki 
dobro delajo, in izločila tiste, ki so sodelovali ali 
pa sodelujejo pri nečednih poslih. Pa ne govorim 
zdaj samo – mogoče narobe povem, ko rečem 
zdravniki, govorim o celotni zadevi, ne samo o 
zdravniku kot zdravniku, ampak od vseh 
odgovornih naprej, tudi direktorjev, ministrov in 
tako naprej. Tako da jaz mislim, da bo.  
 Se pa strinjam s tem in tudi apeliram na 
vse tiste, ki boste v preiskovalni komisiji, kot je 
rekel kolega, treba se je poglobiti. Jaz ne bi 
rekla, da se moramo učiti zdaj, kako kirurško 
oziroma kako strokovno neke zadeve reševati, 
vendar pa se vsaj toliko izobraziti, da boste 
vedeli, kaj je kirurgija, kaj je kardiologija, kdo je 
otroški srčni kirurg, kdo je otroški srčni kardiolog 
in tako naprej, da to ni isto, kot če vas pogleda 
kardiolog, vas ali pa nekoga, ki je pravkar rojen 
ali pa še nerojen. Vsaj to se pričakuje in da 
boste tvorno sodelovali in ne potem rekli, ja, 
nismo pa tega preiskovali, pa to pa niste dobro, 
ni bilo dobro narejeno. Če boste član, imate vse 
možnosti predlagati stvari, koga kot priče, katero 
gradivo pogledati, katero področje pogledati in 
tako naprej. Se pa strinjam, je vsaj v delu – 
dobro, otroška kardiologija je neka specifika, se 
točno ve, v katerih okvirih je, dočim nabave so 
napisane široko, napisane pa tudi iz tega 
razloga, ki je bil že danes povedan. Marsikaj še 
se zna zgoditi, je pa treba po mojem pogledati 
tiste vnebovpijoče zadeve, ki so tudi, lahko 
rečemo, davkoplačevalce stale preveč. Kaj je to 
preveč? Imamo evropske standarde, imamo 
evropske cene, lahko se te zadeve kar hitro 
pogledajo. Rekla bi samo še tole, veliko je bilo 
govora o NIOSB, milijon 800, ali je to veliko 
denarja ali to ni veliko denarja. Vse je preveč, če 
se da v nekaj, kjer je potem rezultat nič. Iz 
razlogov, ki so, se tukaj vsaj nakazujejo, je vse 
preveč. Tako da bi rekla, tudi če je bilo 
minimalno denarja, pa če je milijon 800 veliko ali 
ni, meni se zdi preveč za nekaj, če vemo, da 
UKC Ljubljana približno toliko oziroma malo več, 
dva milijona, dobi za program otroške 
kardiologije, NIOSB je pa dobil za nič.  
 Vsem, ki boste sodelovali v preiskovalni 
komisiji, polagam torej na srce in dušo, da se že 
na samem začetku kar daste podučiti, in ne si 
misliti, da vse veste. Da se daste podučiti 
strokovno, pravim, ne v smislu, kako so bile 

narejene določene operacije malih otrok. Sama 
bom poskušala delovati pa tudi ustaviti poskuse 
kakršnegakoli merjenja moči, egov, kot je bilo 
rečeno, ali pa strokovnih debat o tem, ali je 
prišlo do tragičnega dogodka zato, ker nihče ni 
nekaj – tega se bomo poskušali vsaj v večini 
izogniti. Kajti odpirati stare rane staršem je 
neetično oziroma hudo. To je spolzko področje, 
se strinjam, pa še enkrat, verjamem, da smo vsi 
dovolj zreli, da bomo te stvari že v defoltu 
oziroma osnovi sami poskušali zaustaviti. Vse 
ostalo, kar se pa tiče sistemskih rešitev, 
sistemskih opozarjanj oziroma opozarjanj glede 
samega vodenja zadev, ki so na odgovornih 
nosilcih javnih funkcij, pa mislim, da nihče od 
poslancev ne bo imel problema, da se torej 
poduči, kako organizacijsko tečejo zadeve v 
slovenskih bolnišnicah in slovenskem zdravstvu.  
 Preiskovalni komisiji želim vse dobro, 
da pride do zaključkov, ki bodo pomembni tako 
za spremembe zakonodaje kot za iskanje 
odgovornosti v slovenskem zdravstvenem 
sistemu. 
 
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 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. 
 Ugotavljam, da ja. Če želi razpravljati 
tudi predstavnica predlagatelja Jelka Godec, 
prosim, da se prav tako prijavi s pritiskom tipke 
za vklop mikrofona. Prosim za prijavo. 
 Vsak ima pet minut časa. Prijavljeni so 
štirje razpravljavci. Prvi ima besedo mag. Andrej 
Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, poslanke in poslanci! 
 Imam en predlog – da zaradi jasnosti 
odnosov v zdravstvu začnemo jasno uporabljati 
pojme zavarovanec, zavarovalnica in izvajalec. 
Pri tem bi pa rad poudaril tudi eno posebno, 
pomen zavarovalnice, ki bi tudi morala začeti 
bdeti nad kakovostjo storitev, ne pa da je to nič 
ne briga. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Se 

opravičujem, samo malo. Glejte, jaz ne vem, 
kako ne dela, če so se ostali prijavili. Ne 
moremo, niste prijavljeni. Se opravičujem. Mag. 
Andrej Rajh, ste zaključili? Hvala lepa. 
 Besedo ima Mojca Žnidarič. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. 
 Osebno bom podprla to preiskovalno 
komisijo, katere vsebina sicer ni le otroška 
kardiologija, o čemer smo danes največ govorili, 
ampak tudi neracionalna in nezakonita nabava 
medicinske opreme in zdravstvenega materiala. 
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O tem je bilo danes precej manj povedanega, 
ampak vsem želim tudi to povedati. V zahtevi za 
odreditev te parlamentarne preiskovalne 
komisije je bilo podanih kar enajst ugotovitev, ki 
jih bodo člani komisije skupaj poskušali 
ugotoviti. Najbolj bi izpostavila, da me tudi kot 
državljanko, tudi kot človeka dejansko zanima 
zraven teh različnih političnih odgovornosti 
sedanjih in nekdanjih nosilcev javnih funkcij tudi 
predvsem to, zakaj je prišlo do tako množičnega 
odhoda strokovnega kadra s področja 
zdravljenja v tujino. Sama menim sicer, da tudi 
ni glavni vzrok denar, ampak da so pri vsaki 
organizaciji, v vsakem podjetju zelo pomembni 
odnosi in organizacijska klima. Bomo videli, kaj 
bo preiskava ugotovila.  
 Zanima nas tudi, resnično, vse nas, 
smotrnost ustanovitve javnega zdravstvenega 
zavoda Nacionalni inštitut za otroške srčne 
bolezni. Menim sicer, da je bila to v tisti trenutni 
dani situaciji edina možna rešitev, bomo pa 
videli, kaj bo pokazala preiskava. Eno izmed 
vprašanj je tudi, zakaj tuji strokovnjaki niso 
izobrazili domačih kirurgov, kot je bilo 
predvideno. Potem tudi odgovornost vpletenih v 
nabavo medicinske opreme in zdravstvenega 
materiala. Mislim, da so vprašanja res tista 
prava, ki se jim komisija dejansko mora posvetiti.  
 Ker je bil v razpravah, mislim da 
gospoda Lisca, tudi očitek, da SMC in ministrica 
niso nič naredili za zmanjšanje koruptivnosti – 
vseeno menim, da je ministrica naredila kar 
nekaj za zmanjšanje možnosti korupcije. Kajti 
vzpostavljen je bil register Supervizor, 
vzpostavljena je bila zbirka podatkov Intravizor, 
ki nudi podatke o cenah zdravil in medicinskih 
pripomočkov. Začela so se izvajati torej javna 
skupna naročila zdravil in medicinskih 
pripomočkov, tako da menim, da je bilo kar 
nekaj narejenega v tem mandatu. Sem se pa 
večkrat spraševala, zakaj je bilo na področju 
zdravstva v prejšnjih mandatih toliko menjav 
različnih ministrov.  
 Nisem politike vedno intenzivno 
spremljala, ampak mislim, da je bilo največ 
menjav na ministrstvu za zdravstvo. Če bom 
članica te komisije – ker sem tudi članica 
komisije za zdravstvo – bom vsekakor aktivno 
sodelovala in se tudi v zadeve poglobila, kot se 
v vse druge, bom tudi objektivna. Do sedaj 
nisem bila vpletena v nič takega, vse zadeve 
sem spremljala do vstopa v politiko preko 
medijev in me je dejansko tudi takrat šokirala 
ena izmed ugotovitev prejšnje preiskovalne 
komisije o žilnih opornicah, ko je bilo nazorno 
pokazano, da nek majhen srčni center, ki je sicer 
zelo strokoven, to lahko povem iz lastnih 
izkušenj, to je Medicor, kupuje žilne opornice 
veliko ceneje kot pa na primer UKC Ljubljana in 
Maribor. To se mi je zdelo takrat nesprejemljivo 
kot državljanki, političarka takrat še nisem bila. 
 Verjamem torej v dobro in objektivno 
delo te komisije, čeprav mi nekateri pravijo, da 
sem preveč naivna za politiko, ampak verjamem 
v dobro delo. Hvala. 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prosim? Ja, izvolite, ampak naj bo res 
postopkovno. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor!  
 Ko ste odprli priložnost za prijavo za 
razpravo, sem pritisnil na tipko in potem sem 
ugotovil, da ni bilo registrirano. Med časom 
poteka tega prijavljanja sem tudi povedal, da 
naprava ne deluje, tako da me tudi ni mogla 
registrirati. Zato prosim, če mi lahko, glede na to, 
da je še veliko časa na razpolago, omogočite 
teh pet minut. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. Vam bomo dali, gospod Bevk, 
čeprav so me strokovne službe opozorile, da so 
bile naprave tehnično brezhibne. 
 Besedo ima dr. Franc Trček.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Včasih prevečkrat pritisneš in jih malo 
zmede. Ko poslušam tole, sem se spomnil 
nekega podatka, ki mi je šel čez glavo leta 2014, 
iz ta starega Supervizorja, nanaša se na nabave 
v javnem zdravstvu, 5,7 milijarde, 7 let, 9 
podjetij. Takrat sem slučajno srečal na hodniku 
dva bivša kolega s FDV, ena je postala vodja 
poslanske skupine takrat največje koalicijske 
stranke in gospod je bil predsednik Državnega 
zbora, pa sem ju vprašal, dobro, kaj bomo pa s 
tem naredili. Pa so me malo tako začudeno 
gledali, pa sem si sam v glavi rekel, »piši kući 
propalo je«, in je vmes minil en mandat, žal. Če 
se dotaknem bivše resorne ministrice – da ne 
bomo zdaj, nekdo je rekel, mrtvega konja brcali 
– problem z gospo Milojko je bil, da so ji kmalu 
tudi njeni nekako figo nastavili. In potem, 
seveda, ko te vsi boksajo z vseh strani, se 
nekako zatečeš v kot in greš v stanje neke 
želve. Tu je bila v osnovi odgovornost gospoda 
Cerarja, če se resno pogovarjamo, in ti neki 
njegovi zadnji tviti okrog srčne kirurgije mu ravno 
niso v … Stavek dokončajte sami. 
 Jani je prej govoril o strokovnem 
aparatu, ministri, poslanci. Resne poslanske 
skupine imamo tudi resne strokovne aparate 
zadaj. Dostikrat napol v šali, dostikrat zares 
rečem, da če si strokovka ali strokovec v 
Poslanski skupini Levica, skorajda moraš imeti 
že doktorat, in to tak dober doktorat, ne 
prepisan. Upam pa, če hočemo to resno delati, 
da nam bo zagotovljen tudi nek strokovni aparat 
preiskovalke, ki ga ne bomo izbirali po nekem 
prijateljskem ali strankarskem ključu. Ko je 
Združena levica prišla v Državni zbor, že v štartu 
tega nismo tako naredili, pa smo takrat skoraj 
razpadli, ker je nekdo mislil, da bo koga kam 
pripeljal. Glede na problematiko, ki jo imamo v 
zdravstvu in še v nekaterih dodatnih resorjih, bi 
bilo ob kakem rebalansu proračuna smiselno 
razmisliti o tem, da bi izdatno okrepili naš 
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raziskovalni oddelek v parlamentu, ki ni 
strankarsko vezan. Že večkrat sem rekel, to je 
moje prvo resno vprašanje, ko pridem v tuje 
parlamente: Kako imate vi pri vas raziskovalno 
enoto organizirano?  
 Sta pa dve dejstvi, iz te razprave se 
vidi, tako kot je Jelka rekla, da se bodo morali 
eni še kar dosti podučiti. Mi smo izšolali naše 
pogoreliće, paganinije za te operacije, to ni res, 
da jih nismo. Verjetno se bomo pa morali okrog 
te zgodbe – če parafraziram Janija – srčkov 
nekako v preiskovalki dogovoriti, na kaj se bomo 
fokusirali. Verjetno ne bo slabo, če imamo 
najprej nek uvajalni seminar na Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje. Verjetno tudi ne bo 
napačno, če stopimo do Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, veste. Že večkrat sem povedal, 
moja bolj profesionalna deformacija, zdi se mi, 
da dva mandata nazaj, v angleškem parlamentu 
– onkraj brexita tudi kaj pametnega počnejo, saj 
so ena najstarejših parlamentarnih demokracij – 
so odbor za infrastrukturo in okolje in prostor na 
začetku mandata peljali na 14-dnevno 
izobraževanje, da so ljudje dejansko … Politiki 
nimamo te svobode ali te neodgovornosti, da se 
na zadeve, s katerimi se ukvarjamo kot laiki, ne 
bi dobro spoznali. Navsezadnje smo inteligentni, 
smo izobraženi, smo radovedni in v tem svojstvu 
upam, da bo ta komisija res preiskovalka, ker za 
30. rojstni dan te države bi si pa želel, da 
končno že vemo, kako bomo to zdravstvo 
zagrabili za roge, če se tako izrazim. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod Bevk, rekel sem, da vam bom 
dal besedo, čeprav je bila vaša napaka, ne vem, 
kaj se bo zgodilo z računalniš… / oglašanje iz 
dvorane/  
 Izvolite proceduralno. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Predsedujoči, 

če bomo zdaj delali izjeme, potem jih moramo 
vedno. Potem je to konec, veste. Ljudje 
pritiskajo enkrat, drugič, se izklopijo in potem ne 
vidijo, da so se izklopili, in potem niso prijavljeni. 
 Rajši predlagam, da naredite še en 
šnelkurs za tiste nove poslance, pa jim še enkrat 
pokažite, kako se je treba prijavljati. Ne moremo 
pa delati zdaj izjem, ker potem bo vsak lahko 
dvignil roko in rekel, da mu naprava ne deluje. 
Naprave so delovale, nekdo je pač prevečkrat 
pritisnil in se je s tem tudi odjavil iz sistema. Če 
bomo danes delali izjemo, potem jo moramo 
vedno. Nobeden ne more biti pri tem privilegiran. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Soglašam z vašim predlogom. Meni je 
žal, gospod Bevk. 
 Izvolite postopkovno. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik.  

 Jaz sem bil na tistem uvodnem 
srečanju tukaj v Državnem zboru za nove 
poslance v tem mandatu, tako da vem, kako se 
ravna s temi napravami. Je pa res bilo tudi v 
preteklosti, iz svoje prakse vem, pa tudi sedaj, 
da ste velikokrat prekinili, če je kdo opozoril, da 
naprava ne dela, in to ni nobena izjema. Tako 
da se ne strinjam s kolegico, da je to nek 
presedan, ki bo vplival na bodoče delo 
Državnega zbora. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Kot zadnja ima besedo predstavnica 
predlagatelja Jelka Godec. 
 Izvolite.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Na ene stvari je bilo 

opozorjeno tudi zdajle, pa že prej v sami 
razpravi. To, o čemer nisem govorila prej, je o 
delu samem, organizacijskem delu 
parlamentarnih preiskovalnih komisij. Eno je, da 
zakon določene stvari zelo onemogoča, tudi to – 
je bilo govora o tem – kako sklicevati, kdaj 
sklicevati te seje, kajti pride do tega, da moraš 
sejo sklicati zelo hitro, zaradi tega ker rabiš 
sklep za preiskavo naprej za sodišče in tako 
naprej, in ne moreš, ker sta že dva, trije odbori 
sklicani. V prejšnjem sklicu smo predsedniki, 
vsaj zase vem, pa tudi, mislim da, dr. Logar, dali 
kar nekaj predlogov, kako bi se zadeve lahko 
spremenile, žal se niso. Mene je strah, da bo 
prihajalo ponovno do istih problemov 
sklepčnosti, zaradi drugih odborov ne boš mogel 
takoj sklicati seje, kajti sejo za preiskovalno 
komisijo je včasih treba sklicati od danes do jutri, 
ker rabiš, pravim še enkrat, sklep oziroma 
soglasje članov za nadaljnje delo, in ni 
enostavno. Poleg tega se je pojavljalo tudi to, da 
so bile seje Državnega zbora sklicane po že 
sklicani seji preiskovalne komisije. Mi smo imeli 
recimo vabljene priče, zdravnike, ki so si vzeli 
prosti čas, in potem se skliče seja Državnega 
zbora in predsednik reče, ja, preiskovalna 
komisija pač ne bo imela seje. Tukaj že zdaj 
vnaprej apeliram na predsednika Državnega 
zbora in seveda na vse, da ste tukaj korektni, da 
se to ne dogaja več, kajti potem to meče slabo 
luč tudi na delo celotnega parlamenta.  
 Strinjam se, preiskovalna komisija bo 
morala imeti neko strokovno podporo, ki jo nekaj 
ima v Državnem zboru, možnost je tudi seveda 
zunanjih strokovnih sodelavcev. Vam pa že kar 
zdajle povem, na področju zdravstva je to zelo 
težko dobiti z več vidikov, eno je strokovnosti, 
eno je iz tega, da se bojijo, tretje je pa, seveda, 
»jaz pa kolegov ne bom tožaril«. Tako da tu so 
zadeve, moram reči, zelo, hm – bo treba biti zelo 
inovativen, če hočete, oziroma zelo iskati. Vem, 
da so bili v prejšnjem sklicu točno to razlogi, »jaz 
bi, ampak ne bom kolega tožaril; jaz ne morem; 
jaz sem to; jaz …«, v glavnem vsi izgovori. Na 
koncu moram reči, da sem porabila 3 mesece, 
da sem se educirala, kot pravi kolega Trček, in 
res strokovno do zadnje pike, če bi me ob 
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polnoči zbudili, bi vedela, kateri stent je treba 
kdaj kam vstaviti. Že vnaprej na člane tudi 
apeliram, da se bodo morali veliko sami 
izobraževati, predvsem pa, tako kot je bilo 
rečeno, marsikdo bo moral do samega začetka 
še kaj prebrati. Prvo, kar je, mednarodno 
poročilo o otroški kardiologiji. To je prvo. 
Najboljše, če berete v angleščini, ne prevoda. 
To. Potem kakšno poročilo KPK, kakšen 
strokovni nadzor oziroma vso to kronologijo 
pogledati, Računsko sodišče, v polnem obsegu 
prebrati, ne samo to, kar je tu notri napisano. 
Tudi, ko je Računsko sodišče ugotavljalo 
smotrnost upravljanja z drago medicinsko 
opremo na ministrstvu. To vam že vnaprej 
predlagam, da si preberete, si vzamete čas ob 
vsem tem delu, ki, pravite, ga imate v Državnem 
zboru. Takole bom rekla, ne bomo mešali megle 
pa se za en mesec zdaj hodili nekam educirat 
pa se šli turizem, ker eni bomo iz tega nekaj 
potegnili, drugi bodo pač samo zato, da bi šli 
nekam, pa na koncu bodo spet ista vprašanja na 
sami preiskovalki.  
 Pa še nekaj, lahko Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, če pa ste poslušali 
kadarkoli izjave bivšega direktorja zavarovalnice 
pa zdajšnjega ministra pa zdajšnjega direktorja 
zavarovalnice: »mi samo plačamo, mi samo 
plačamo, drugo nas pa ne briga«. Žalostno, 
ampak tako je. »Mi sicer imamo nadzor, ampak 
glejte, če nam bolnica reče, da tale program 
stane 3 tisoč evrov, stane 3 tisoč evrov.« In tudi 
tu – mogoče se strinjam, ko je rekel kolega, da 
bi bilo treba tudi zavarovalnice pogledati, ja, 
seveda bi jih bilo treba, ampak zavarovalnica 
ima zakonsko, torej plača in ni nadzorni organ in 
je nič drugega ne briga. Torej, vsi predlogi 
dobrodošli, še enkrat pa, da ne bomo mešali 
megle predolgo, pa bodo potem stvari šle svojo 
pot in bomo 4 leta v bistvu samo malo poskušali 
nekaj narediti. Raje bi videla, da si poslanci 
vnaprej preberete, potem bomo pa na samih 
sejah še kakšno rekli oziroma kaj bi bilo še 
potrebno. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

predlagateljici. S tem zaključujemo razpravo.  
 Na podlagi drugega odstavka 4. člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi Državni 
zbor o odreditvi parlamentarne preiskave ne 
glasuje, zato ugotavljam, da je Državni zbor 
odredil parlamentarno preiskavo izvajanja 
programa otroške kardiologije ter neracionalnih 
in nezakonitih nabav medicinske opreme in 
zdravstvenega materiala na sekundarni in 
terciarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji z namenom oblikovanja predlogov za 
spremembo zakonodaje in za druge odločitve 
Državnega zbora iz njegove pristojnosti ter za 
ugotovitev in oceno dejanskega stanja za 
ugotovitev politične in drugih odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij v zdravstvenih ustanovah 
na sekundarni in terciarni ravni v Republiki 
Sloveniji. Vsebina zahtevka parlamentarne 
preiskave je opredeljena v čistopisu zahteve z 

dne 18. decembra 2018 ter v aktu o odreditvi 
parlamentarne preiskave z dne 18. decembra 
2018, ki ste ju prejeli. Parlamentarna preiskava 
je s tem odrejena.  
 Mandatno-volilno komisijo Državnega 
zbora v zvezi s tem prosim, da pripravi predlog 
sklepa o sestavi in imenovanju preiskovalne 
komisije v skladu z vsebino odrejene 
parlamentarne preiskave in ga čim prej 
posreduje v odločitev Državnemu zboru. 
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 26. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
AKTA O ODREDITVI PARLAMENTARNE 
PREISKAVE ZA UGOTOVITEV IN OCENO 
DEJANSKEGA STANJA ZA UGOTOVITEV 
POLITIČNE ODGOVORNOSTI NOSILCEV 
JAVNIH FUNKCIJ ZARADI SUMA VPLIVANJA 
NA DOMNEVNO PRANJE DENARJA V NOVI 
KREDITNI BANKI MARIBOR, D. D., S STRANI 
TUJIH DRŽAVLJANOV IN Z NJIMI 
POVEZANIH PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB IN 
ZA UGOTOVITEV IN OCENO DEJANSKEGA 
STANJA ZA UGOTOVITEV POLITIČNE 
ODGOVORNOSTI NOSILCEV JAVNIH 
FUNKCIJ ZARADI SUMA NEZAKONITEGA 
FINANCIRANJA POLITIČNE STRANKE 
SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE IN 
SUMA DELOVANJA IZDAJATELJEV 
MEDIJEV V LASTI TE POLITIČNE STRANKE 
IN NJENIH FUNKCIONARJEV TER ČLANOV 
IN Z NJIMI POVEZANIH PRAVNIH IN FIZIČNIH 
OSEB Z NAMENOM NEZAKONITEGA 
FINANCIRANJA VOLILNE KAMPANJE ZA 
PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V 
DRŽAVNI ZBOR LETA 2018 TER ZA 
MOREBITNO SPREMEMBO ZAKONODAJE, 
KI UREJA PODROČJA PREPREČEVANJA 
PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA 
TERORIZMA, FINANCIRANJA POLITIČNIH 
STRANK, FINANCIRANJA VOLILNE 
KAMPANJE, USTANAVLJANJA IN 
LASTNINSKO-UPRAVLJAVSKO UREDITEV 
IZDAJATELJEV MEDIJEV TER 
FINANCIRANJA, IZDAJANJA IN DELOVANJA 
MEDIJEV V ČASU VOLILNE KAMPANJE.  

 Zahtevo za uvedbo parlamentarne 
preiskave je na podlagi 93. člena Ustave 
Republike Slovenije Državnemu zboru predložila 
skupina 51 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Branetom Golubovićem. Za 
dopolnilno obrazložitev dajem besedo 
predstavniku predlagatelja gospodu Robertu 
Pavšiču.  
 Izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Pustimo vsebino za nekaj sekund ob 
strani pa se vprašajmo, kako izgleda današnji 
dan od zunaj za tiste, ki nas spremljajo. Najprej 
se tukaj sestavi ena preiskovalna komisija, 
potem jo ustanovimo mi, za povrh pa v duhu 
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tretjega konsenza ustanovimo eno še vsi skupaj, 
pa imamo en lep dan. No, ne glede na vse, nam 
je skupno to, da želimo enkrat, in to željo 
resnično občutim, presekati gordijski vozel 
politične neaktivnosti oziroma indiference in 
hkrati stopiti en korak nazaj pa enega naprej. Pa 
ne zato, da bi obstali na mestu, ampak zato, da 
postavimo izhodiščno točko. Eno parlamentarno 
preiskavo smo že obdelali, drugo ravnokar, eno 
pa smo napovedali. Danes je torej četrtek 
preiskovanja politične odgovornosti. Ali bo ta 
četrtek črn, kot so bili črni petki pred nekaj tedni, 
ali svetel, pa je odvisno od tega, kaj nam bodo 
prinesli prihodnost in izsledki. 
 Skupina poslank in poslancev Liste 
Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Stranke 
modernega centra, Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije in Stranke Alenke 
Bratušek je podala zahtevo za odreditev 
parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno 
več v javnosti spornih dejanj. Naš namen ni 
prejudiciranje izsledkov, ampak dejansko 
ugotavljanje stanja. Komisija bo najprej 
ugotavljala dejansko stanje glede politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma 
vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi 
Kreditni banki Maribor s strani tujih državljanov 
in z njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb. 
Druga izpostavljena tematika bo ugotavljanje ter 
ocena dejanskega stanja za ugotovitev politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma 
nezakonitega financiranja politične stranke 
Slovenska demokratska stranka in suma 
delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične 
stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z 
njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z 
namenom nezakonitega financiranja volilne 
kampanje za predčasne volitve v Državni zbor 
letos poleti. Potencialni rezultat preiskovalne 
komisije bo, glede na izsledke, morebitna 
sprememba zakonodaje, ki ureja področja 
preprečevanja pranja denarja in financiranja 
terorizma, financiranja političnih strank, 
financiranja volilne kampanje, ustanavljanja in 
lastninsko-upravljavske ureditve izdajateljev 
medijev ter financiranja izdajanja in delovanja 
medijev v času volilne kampanje. 
 Parlamentarna preiskava bo skladno s 
sklepi, ki jih je sprejel Državni zbor na 65. nujni 
seji 18. maja letos, ob obravnavi končnega 
poročila o opravljeni parlamentarni preiskavi o 
ugotavljanju domnevnega pranja denarja in 
financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter 
financiranja aktivnosti tujih 
obveščevalno-varnostnih služb v Novi 
Ljubljanski banki ter domnevnega pranja denarja 
v Novi Kreditni banki Maribor nadaljevala 
omenjeno preiskavo v primeru Nove Kreditne 
banke Maribor, saj je pranje denarja z 
razširjenostjo, hitrostjo in prilagodljivostjo 
kaznivo dejanje, ki ogroža stabilnost in 
delovanje finančnih ustanov, škoduje stabilnosti 
ter ugledu finančnega sektorja države. Hkrati je 
preiskava tudi pomemben izziv za državo, saj 
očitana dejanja slabijo zaupanje v delovanje 

političnih strank, oblasti in državnih organov ter s 
tem tudi zaupanje v demokratično izvoljeno 
oziroma imenovano oblast ter inštitucije države. 
 V primeru NKBM je preiskovalna 
komisija preverjala sume pranja denarja 
predvsem italijanskih kriminalnih združb, saj so 
številni italijanski državljani, povezani z 
mafijskimi združbami, odpirali v tej banki 
transakcijske račune, na katerih so nakazilom 
zelo hitro sledili gotovinski dvigi. To je tako 
imenovana italijanska tipologija pranja denarja. 
NKBM je v letih 2013 in 2014 po nastopu 
funkcije direktorja uprave Aleša Hauca izvedla 
številne reorganizacije in kadrovske zamenjave, 
mogoče tudi politično motivirane, ki so bistveno 
vplivale na poslovanje banke in povzročile 
tveganje na področju pranja denarja. To so s 
pridom izkoriščali predvsem tuji državljani, 
povezani s kriminalnimi združbami, komisija pa 
je naletela tudi na sume pranja denarja 
slovenskih državljanov, in to celo zaposlenih v 
banki. 
 V sklopu parlamentarne preiskave v 
NKBM pa je preiskovalna komisija našla tudi 
primer Dijane Đuđić, ko je preiskovala, kako je 
NKBM sledila popravljalnim ukrepom Banke 
Slovenije oziroma odredbi Banke Slovenije po 
opravljenem nadzoru v banki leta 2014. 
Preiskovalna komisija je ugotovila, da se je tako 
imenovana italijanska tipologija pojavila tudi v 
primeru te državljanke Bosne in Hercegovine. 
Zakaj so slednje ugotovitve v zvezi z Đuđićevo 
pomembne? Ker je ta sklenila posojilno pogodbo 
z eno od političnih strank, na podlagi katere je 
posodila 450 tisoč evrov stranki SDS za 
financiranje njenih dejavnosti. Posojilo je bilo 
zavarovano s 44,16-odstotnim deležem, ki ga je 
imela ta politična stranka v podjetju Nova 
obzorja založništvo. V posojilni pogodbi je bila 
klavzula, da se do rokov poplačila posojila tega 
lahko poplača s konvertiranjem posojila v 
omenjeni delež v podjetju. SDS je torej sklenila 
pogodbo z osebo, za katero je preiskovalna 
komisija ugotovila, da njeno poslovanje odraža 
sume kaznivih dejanj pranja denarja, fiktivnega 
poslovanja, davčnih utaj in davčnega vrtiljaka ter 
uničevanja in ponarejanja poslovne 
dokumentacije. Đuđićeva naj bi delovala kot del 
dobro organizirane združbe, ki je preko 
slamnatih podjetij odpirala bančne račune, preko 
katerih so bili usmerjeni tokovi denarja 
neznanega izvora in so se praviloma dvigovali v 
gotovini. Preiskovalna komisija je na podlagi 
dokumentacije ugotovila, da je Đuđićeva vsaj v 
enem primeru uporabila davčni vrtiljak in se s 
tem izogibala plačilu dedeveja, v drugem 
primeru pa je ostala davčna dolžnica. Vse to so 
indici načina poslovanja, ki je lahko vezano na 
davčne utaje, fiktivne posle, zakrivanje virov 
denarja in uporabe slamnatih podjetij in računov, 
s katerimi so bili ti posli lahko izvedeni. 
 Poleg tega gre v tem primeru za sume 
nezakonitega financiranja politične stranke. 
Računsko sodišče je v predrevizijski poizvedbi 
pri posojilu SDS ugotovilo znake prekrška, na 
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sodišče pa vložilo obdolžilni predlog. V letih 
2013 in 2014 je namreč Državni zbor zaradi 
opozoril Greca, skupine držav proti korupciji 
sveta Evrope, sprejel rešitve za večjo 
preglednost financiranja političnih strank in 
neodvisnost njihovega delovanja. Dejstvo je, da 
so politične stranke prejemniki javnih sredstev 
pa članstva, porast stroškov financiranja volilnih 
kampanj jim pa povzroča, da so stranke vse bolj 
odvisne od financiranja zasebnikov, kar bi lahko 
povečalo tveganja v obliki kupovanja političnega 
vpliva. Zato je Državni zbor z zakonodajo 
prepovedal posojila pravnih oseb, ki niso 
finančne institucije, posojila fizičnih oseb pa je 
omejil na desetkratnik povprečne mesečne 
plače in prepovedal financiranje iz tujine. V zvezi 
z indici nezakonitega financiranja velja opozoriti, 
da je Računsko sodišče vložilo še en obdolžilni 
predlog zoper to politično stranko. Posojilo v 
višini 60 tisoč evrov je SDS pridobila od pravne 
osebe, ki ni banka ali posojilnica, česar zakon 
prav tako ne dovoljuje. Šlo je za posojilo pri 
pravni osebi Nova obzorja založništvo, ki ga je 
SDS najela konec poletja 2017, torej malo pred 
posojilom Đuđićeve, katere posojilo je bilo 
zavarovano z zastavo lastniškega deleža SDS 
ravno v tej pravni osebi. Pri tem velja opozoriti, 
da je SDS solastnica te pravne osebe. Zakon 
namreč določa, da si politične stranke lahko 
denar izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih 
oseb, omenjena pravna oseba pa ni bila nič od 
tega, pa tudi v tem primeru je bil znesek 4-krat 
višji od dovoljenega.  
 Predlagatelji opozarjamo, da si 
donatorji prav s financiranjem političnih strank in 
volilnih kampanj lahko kupijo dostop do procesa 
odločanja v zakonodajni in izvršni veji oblasti, 
zato je vprašanje, kako preprečiti nezakonito 
financiranje političnih strank in volilnih kampanj 
ter vzpostaviti nadzor nad tem, ključno. Ključno, 
če želimo preprečiti neprimerno vplivanje na 
politične procese in procese oblikovanja politik 
oziroma odločanja v zakonodajni in izvršni veji 
oblasti. Nezakonito politično financiranje 
prispeva k izgubi kredibilnosti političnih strank in 
izvoljenih demokratičnih vlad, saj se ustvarja 
vtis, da so politiki kupljivi, škandali, ki izvirajo iz 
tega, pa vplivajo na zaupanje javnosti in erozijo 
udeležbe na volitvah. Predlagatelji smo 
prepričani, da smo politične stranke, ki smo 
izvoljene v aktualni sklic Državnega zbora, 
skladno s sprejeto zakonodajo v letih 2013 in 
2014 dolžne zagotoviti preglednost našega 
financiranja in raziskati ter odvrniti vsak sum, da 
se je z morebitnim nezakonitim financiranjem 
poskušalo kupovati vpliv na naše delovanje in 
samostojnost pri našem odločanju. Predlagatelji 
menimo, da je zato prav, da Državni zbor poleg 
nadzora, ki ga je v tem primeru opravilo 
Računsko sodišče, opravi tudi parlamentarni 
nadzor, pa čeprav se parlamentarna preiskava v 
javnosti pojmuje predvsem kot inštitut nadzora, 
ki je namenjen opoziciji in nadzoru nad Vlado in 
njeno politično ter upravno dejavnostjo.  

 Zaradi navedenih razlogov je predmet 
parlamentarne preiskave v tej fazi osredotočen 
zgolj na sume omenjenih nepravilnosti oziroma 
nezakonitosti, predlagatelji pa obljubljamo, da 
bomo predmet preiskave razširili, takoj ko nam 
bodo predloženi sumi nezakonitega financiranja, 
ki bodo podkrepljeni z dokazi. Najbolj zadovoljni 
pa bomo seveda, če se vsi indici in sumi 
izkažejo za neutemeljene. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

predlagatelju.  
 S tem prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin in kot prvi ima besedo 
mag. Marko Koprivc v imenu Poslanske skupine 
Socialnih demokratov.  
 Izvolite.  
 
MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, podpredsednica. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci!  
 Ključni cilj predlagane parlamentarne 
preiskave se nanaša na preiskavo domnevnega 
večkratnega nezakonitega financiranja politične 
stranke. Namen preiskave ni ugotoviti le, kako je 
v eni od državnih bank prišlo do obsežnega 
pranja denarja sumljivega izvora, to je vsekakor 
nekaj, kar bi morali preiskati in razrešiti že 
pristojni organi, namen preiskave je tudi 
ugotoviti, ali in na kakšen način se je del tega 
denarja prelil do ene politične stranke. Zato je 
parlamentarna preiskava, ki jo odrejamo s tem 
predlogom akta, v mnogočem nadaljevanje 
preteklega in ne v celoti končanega dela 
preiskovalne komisije iz prejšnjega mandata. 
Skratka, namen predlagane parlamentarne 
preiskave je ugotoviti, kaj je narobe z našim 
sistemom, da dopušča sumljivo financiranje 
političnih strank, ki hodijo po robu zakona ali čez 
njega, ko sprejemajo denar sumljivega izvora, ki 
po vrhu vsega izhaja še iz tujine, pa naj bo to 
Bosna in Hercegovina, Madžarska ali katerakoli 
druga država.  
 Veljavni Zakon o političnih strankah od 
nekdaj prepoveduje financiranje političnih strank 
in volilnih kampanj iz tujine. Takšna določila 
poznajo tudi druge države in tudi s članstvom v 
Evropski uniji tega niso spreminjale. Če si 
namreč izposodiš denar, ga moraš tudi vrniti, 
tako ali drugače. Če kdo denar posodi, pričakuje 
tudi vračilo. Če denar daješ, pričakuješ nekaj v 
zameno. Če vzameš denar od tujca, si tujcu tudi 
dolžan. Zelo enostavna logika. In da bi se take 
situacije preprečile, zakon financiranje političnih 
strank iz tujine prepoveduje. Kljub tej 
večdesetletni prepovedi pa se ta zakon očitno 
krši. Še bolj zaskrbljujoče je, da ni videti, da bi 
pri tem pristojni organi ustrezno ukrepali. 
Prisotnost kapitala sumljivega in tujega izvora v 
virih financiranja pomeni resno tveganje za 
suverenost in neodvisnost in tudi varnost 
države. Gre za preveč resne sume, da bi jih 
lahko puščali vnemar in nepreiskane, zato 
zahteva za to parlamentarno preiskavo. 
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 Spoštovane in spoštovani, tako 
imenovana posojilna afera z nezakonitim 
financiranjem stranke SDS še ni dokončno 
preiskana. Iz poročila preiskovalne komisije iz 
prejšnjega mandata je razvidno, da je treba to 
temo še dodatno osvetliti zlasti v luči resnih 
sumov, da denar, četudi vrnjen, morda izvira iz 
nezakonitih dejavnosti. S tem bi bila teža kršitve 
še večja, saj bi se financiranju iz tujine pridružilo 
še financiranje iz naslova nezakonitih poslov 
oziroma pranja denarja. Zato ne vidimo druge 
možnosti kot nadaljevanje preiskave nezakonitih 
poslov v Novi Kreditni banki Maribor, v katerih je 
edino javnosti znano ime gospa Dijana Đuđić. 
Glede na obseg sumov nezakonitosti je 
vsekakor upravičeno zastaviti preiskavo tako, da 
se v NKBM preverijo transakcije s tujino, tujimi 
državljani in z njimi povezanimi osebami. To 
terja javni interes, prvič, ker je bila NKBM v času 
afere v javni lasti, drugič, ker gre za sume 
obsežnih kaznivih dejanj mednarodnega 
značaja, in tretjič, ker bi lahko posledice takih in 
podobnih kaznivih dejanj ogrozile celo varnost in 
suverenost naše države. Donator ali 
posojilodajalec, še posebej če gre za velika 
finančna sredstva, si namreč lahko z donacijo 
oziroma posojilom kupi dostop do odločanja. Če 
je politik zadolžen ali finančno odvisen od 
nekega donatorja, je pričakovanje vračila uslug 
logično. In prav zato veljavni zakoni zahtevajo 
od političnih strank, da se financirajo pregledno, 
da ne sprejemajo denarja od pravnih oseb ali 
tujcev ter da svoja posojila najemajo le pri 
bankah in drugih finančnih ustanovah. Obstoj 
teh pravil ima svoje resne razloge, sum kršitve 
teh pravil pa je resna stvar, ki jo je nujno treba 
preiskati.  
 Še posebej resno pa se je treba 
odzvati, če se take kršitve ponavljajo in če ista 
stranka krši zakon na različne načine. Tukaj, 
spoštovane in spoštovani, ne gre le za afero 
Đuđić, gre tudi za obsežna financiranja 
raznoraznih medijev v lasti Slovenske 
demokratske stranke ter z njimi povezanih 
fizičnih in pravnih oseb. Teh medijev ne 
povezujejo le izrazita politična pristranskost, 
širjenje neresnic in sovraštva, kot je razvidno iz 
priloženih gradiv, je njihova rdeča nit tudi 
sumljivo financiranje. Pred nekaj leti so se 
odpirala podjetja za izdajanje brezplačnikov, ki 
so stranki SDS omogočala propagandno 
platformo za širjenje neresnic in blatenje 
političnih nasprotnikov, po volitvah pa so ali 
ugasnila ali končala v rokah oseb brez 
premoženja, upniki in dolgovi pa niso bili 
poplačani. Nadaljevalo se je z novimi medijskimi 
projekti, med katerimi je najbolj razvpita 
Nova24TV. V tem primeru lahko že nekaj časa 
opazujemo sumljiv način financiranja, ki 
vključuje tudi velike vložke in posojila s strani 
državljanov Madžarske in tam registriranih 
podjetij z jasnimi povezavami s tamkajšnjo 
Orbanovo oblastjo. Pri tem v oči bode predvsem 
dejstvo, da se nevrnjena posojila poplačujejo s 
konverzijami v lastniške deleže, ocenjene 

bistveno nad tržno vrednostjo. Tako se izmikajo 
plačilu davkov, še bolj pomembno pa je, da se 
na tak način posredno spravljajo v odvisnost od 
tistih, ki so posojila dali, posojenega denarja pa 
niso dobili vrnjenega. Komu se je izplačalo 
pokriti takšne izgube? Kakšne usluge je 
pričakoval ali pa jih še pričakuje? Javni interes 
zahteva, da se to razišče.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, če se za trenutek dotaknem še obsega 
preiskave in njenega razmerja do drugih oblik 
preiskav, o čemer je bilo govora že pri prejšnji 
preiskavi. Jasno nam je, da parlamentarna 
preiskava ni kazenski postopek. Jasno nam je 
tudi, da preiskava ne sme preseči ustavno 
začrtanih mej. Prepričani smo, da bo 
preiskovalna komisija, sledeč dosedanji praksi, 
znala spoštovati veljavni ustavni red ter ostati v 
okvirih svojih pristojnosti. Prav tako pa smo 
prepričani in pričakujemo, da bo, če bo odkrila 
dokaze kaznivih dejanj, te dokaze predala 
pristojnim organom ter od njih upravičeno 
pričakovala preiskavo in pregon, kajti to je v 
javnem interesu. Zato od preiskovalne komisije, 
ko bo imenovana, pričakujemo, da svoj mandat 
nastopi z vso resnostjo, da odgovorno uporabi 
široka pooblastila, ki so ji dana zato, da bi 
preiskala naravo sumljivega financiranja in 
morebitno politično odgovornost, ob tem pa 
pripravi tudi predloge za nadgradnjo 
zakonodaje, s katero bo mogoče zagotoviti 
transparentno financiranje političnih strank brez 
sumov odvisnosti od tujega in sumljivega 
kapitala.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo tvorno sodelovali v tej 
preiskavi. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

Spoštovani! 
 V Stranki modernega centra smo 
podprli ustanovitev parlamentarne preiskovalne 
komisije tudi zato, ker smo se ukvarjali s tem 
delnim predmetom že v prejšnjem mandatu. In 
zato smo tudi kot sopredlagatelji predlagali 
prvopodpisanim predlagateljem preiskovalne 
komisije, da vključijo v predmet preiskave že 
sprejete sklepe Državnega zbora, ki govorijo o 
določenih ugotovitvah in pa predvsem tudi 
nekako priporočajo Državnemu zboru, zakaj je 
smiselno nadaljevati s takšno parlamentarno 
preiskavo. Parlamentarna preiskava – glede na 
to, da danes praktično cel dan govorimo samo o 
njej – ima seveda svoje okvire in svoje meje. 
Zavedamo se, da je v resnici najbolj nehvaležno, 
kadar preiskujemo sami sebe. Vendar tisti, ki ne 
zmore tega in ki ne zmore pogledati sam vase in 
razčistiti in počistiti pred svojim domačim 
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pragom, potem seveda ne more početi nič 
drugega. 
 Največji očitek, ki se pravzaprav 
pojavlja pri tej preiskovalni komisiji, je zelo 
preprost. Zakaj samo ena politična stranka? 
Zakaj samo stranka SDS? Odgovor je zelo 
preprost in enostaven. Zato ker je samo ta 
stranka dobila tri različne podlage, da se znajde 
v tej parlamentarni preiskavi. Eno je zagotovo 
poročilo Računskega sodišča, ki ugotavlja, da je 
prišlo do kršitev, drugo je poročilo OVSE, ki prav 
tako v svojih priporočilih in sklepih ugotavlja, da 
so določene anomalije, in tretje so ugotovitve 
prejšnje preiskovalne komisije. Da pa ne bo 
nesporazumov, Stranka modernega centra, ki 
bo sodelovala v tej preiskovalni komisiji, bo že 
na prvi seji, ko se bo sestala, predlagala sklep, 
da pozove Računsko sodišče, da naj seznani 
Državni zbor in preiskovalno komisijo, ali ima 
katerakoli politična stranka še karkoli, 
kakršnekoli nepravilnosti s financiranjem, 
takšnim, ki se ga omenja v tej preiskovalni 
komisiji. Če bo Računsko sodišče ugotovilo 
karkoli podobnega, bo seveda predmet 
preiskave razširjen in predlagan Državnemu 
zboru takoj. Toliko samo v izogib razmišljanju, 
češ, zakaj se ne raziskuje tudi drugih. Drugače 
pa sem sam prepričan, da je ob samem uvodu o 
nastanku te preiskovalne komisije bilo že 
ogromno povedanega, in sam nisem pristaš 
ponavljanja določenih stavkov, predvsem sem 
bolj za to, da se čim prej z delom začne.  
 Z veseljem bomo opravili del svoje 
naloge skupaj z vsemi ostalimi člani. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja bo stališče predstavila gospa 
Nataša Sukič v imenu Poslanske skupine 
Levica. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo, podpredsednica. Spoštovane in 
spoštovani! 
 Z omejevanjem vpliva kapitala na 
politiko imamo v Sloveniji že od nekdaj težave, a 
žal tudi bogate izkušnje. Posledice tovrstnih 
vplivov so podcenjevale vse pretekle vlade. 
Dokaz za to je tudi luknjičasta zakonodaja, ki 
sicer določa prepovedane oblike financiranja 
političnih strank, a kaj ko ne omogoča 
učinkovitega sankcioniranja težav oziroma 
kršitev. Ureditev glede financiranja političnih 
strank se kljub kar nekaj aferam, zanimivo, ni 
pretirano spreminjala. Prej kot strožja je 
postajala liberalnejša oziroma je bilo s 
spremembami sankcioniranje nezakonitega 
financiranja še dodatno onemogočeno. 
 Zakon o političnih strankah, ki je bil 
sprejet leta 1994, je bil jasen. Določal je, da je 
pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih 
zasebnikov, fizičnih in pravnih oseb, iz prihodkov 
od premoženja stranke iz tujine, iz daril iz tujine 
oziroma vsakršno drugo pridobivanje sredstev 
ali upravljanje storitev za stranko iz tujine 

prepovedano. Za kršitve te določbe je zakon 
določal tudi sankcije. Konkretna določba glede 
financiranja iz tujine se do danes ni bistveno 
spremenila, se je pa skozi spremembe nekako 
izgubila pravna podlaga za sankcioniranje. Tukaj 
se najprej pojavi vprašanje, kdo je v prvi vrsti 
odgovoren za to, da zakonodaja in nadzor nad 
netransparentnim in nezakonitim financiranjem 
strank in volilnih kampanj ne dohajata vedno bolj 
iznajdljivih načinov in vedno bolj zapletenih 
finančnih tokov. Epilog vseh v preteklosti 
razkritih afer je namreč praktično enak: zgodilo 
se ni nič. Edini primer nezakonitega financiranja 
volilne kampanje – pa še ta ni bil iz tujine – ki je 
doživel obravnavo na sodišču, je primer 
financiranja volilne kampanje SLS s strani takrat 
še državnega Leka daljnega leta 1992. Metod 
Dragonja je bil na koncu oproščen. Ko je bilo na 
primer leta 2001 v javnosti razkrito, da je bila 
preko obvoda iz tujine spornega financiranja 
prek brezplačnih delavnic za člane deležna 
takrat še Združena lista socialnih demokratov, 
se razprava ni vrtela okoli dejstva, da je treba 
sporno financiranje učinkovito sankcionirati, 
ampak okoli tega, da je ureditev, ki v celoti 
prepoveduje financiranje iz tujine, neživljenjska 
ter da bi bilo treba tuje financiranje celo 
liberalizirati.  
 Kar se tiče nezakonitih praks pri 
financiranju strank in volilnih kampanj, ima 
največ izkušenj prav gotovo Slovenska 
demokratska stranka. Prva s financiranjem 
povezana afera je v javnosti odjeknila leta 2000. 
Gospodarsko ministrstvo pod vodstvom Andreja 
Bajuka je pri podjetju Iskra računalniki naročilo 
za več 100 milijonov tolarjev računalniške 
opreme in jo preplačalo. Razlika v ceni naj bi 
nastala, ker je to podjetje nato sklenilo fiktivne 
posle z drugima dvema podjetjema, eno od njiju 
pa je nato sodelovalo v predvolilni kampanji 
SDS. Brez afere niso minile niti volitve leta 2008. 
Glavni akter je bila ponovno SDS, ki si je boljši 
volilni rezultat poskušala zagotoviti prek 
brezplačnikov Ekspres in Slovenski tednik. 
Kakor hitro se je pred volilno kampanjo za 
financiranje afere natekel denar iz tujine, tako 
hitro sta po volitvah brezplačnika čudežno 
ugasnila. Zaradi tega je bila ustanovljena tudi 
parlamentarna preiskovalna komisija, ki je 
ugotovila, da je šlo za nezakonito financiranje. 
Prav tako je ugotovila, da je zakonodaja, ki ureja 
financiranje političnih strank in financiranje 
volilnih kampanj, pomanjkljiva. A zgodilo se spet 
ni nič. 
 Medtem ko zakonodaja ostaja 
nespremenjena, pa so obvodi zakonodaje s 
strani SDS vedno bolj razsežni. Sredstva, ki se 
pretakajo na relaciji tujina–stranka, pa vedno 
višja. Da pri financiranju stranke in volilne 
kampanje nekaj zelo smrdi, je jasno, že odkar so 
Slovenijo preplavili plakati s protibegunsko in 
izjemno sovražno vsebino. Preplavili so jo še 
pred začetkom kampanje. Da se prek medijev v 
lasti ali pod vodstvom SDS v volilno kampanjo in 
stranko pretaka denar iz Madžarske, smo že 
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pred volitvami večkrat opozorili tudi v Levici. 
Kolega Trček je na konkretna vprašanja Vladi 
takrat dobival odgovore, da ni razlogov, ki bi 
narekovali kakršnekoli diplomatske ukrepe do 
Madžarske, da financiranje strank ureja zakon, 
da Vlada nima pristojnosti in tako dalje. Skratka, 
spet nič. Podcenjevanje vpliva in vdora tujega 
kapitala je prenevarno, da bi ostalo brez odziva. 
Do danes se še nobena vlada očitno ni bila 
pripravljena zares ukvarjati s tem. Skrajni čas je, 
da temu naredimo enkrat za vselej konec. Ne 
govorimo o neevidentiranem delu prostovoljcev, 
napačno nalepljenih plakatih ali pomanjkljivih 
poročilih, govorimo o iz Orbanove Madžarske 
financiranem propagandnem stroju, o sumih 
pranja denarja, o nezakonitem poslovanju in 
vpletanju v notranjo politiko Slovenije.  
 Diktatorski voditelj, ki tepta človekove 
pravice, ukinja neodvisne javne medije in s 
teptanjem vseh demokratičnih standardov 
celotno državo podreja lastnim interesom, si na 
vsak način želi pridobiti podporo vsaj kakšne 
druge države, v tem primeru Slovenije. Janša in 
Orban imata primerljiv politični pedigre. Politično 
zgodovino in izbrane metode delovanja obeh 
lahko opišemo zelo enostavno, cilj opravičuje 
sredstva. Cilj SDS je seveda prevzem oblasti ne 
glede na vse in z vsemi razpoložljivimi sredstvi. 
Širjenje sovraštva, nezakonito financiranje 
strank in volilnih kampanj, premoženje 
nepojasnjenega izvora, manipulacije in laži, to je 
le nekaj izmed metod propagandnega aparata 
SDS, podkrepljenega z verigo medijev ter tujih in 
domačih podjetij, ki skrbijo za pretakanje 
finančnih sredstev vse od Republike Srbske pa 
do samega Viktorja Orbana. Tistega diktatorja, ki 
prav tako kot Janša svari pred apokalipso, ki da 
jo bodo povzročili begunci, migranti in druge 
manjšine. Medtem ko s kazanjem s prstom na 
vse manjšine ustvarja dimno zaveso, za katero 
svoje lovke širi v vse pore države in družbe, 
ukinja neodvisne medije, onemogoča delovanje 
opozicije in poskuša zasužnjiti lastni narod. 
Diktator, ki v enem mahu pove, da begunci 
ogrožajo prihodnost Madžarov, in sočasno za 
delavce uzakoni 400 letnih nadur s triletnim 
zamikom izplačila za delavce.  
 Sprašujemo se, kako je mogoče, da 
nobena od prej naštetih afer nikdar ne doživi 
epiloga, kako je mogoče, da zaradi 
nezakonitega financiranja še nihče ni odgovarjal. 
Poslovanje in delovanje propagandnega aparata 
SDS so preiskovali Urad za preprečevanje 
pranja denarja, Računsko sodišče, Policija, 
Komisija za preprečevanje korupcije, celo 
parlamentarna preiskovalna komisija – pa spet 
nič. Zato je seveda še toliko pomembneje, da se 
tokratna preiskovalna komisija svojega dela loti 
čim prej in zadevam končno pride do dna. 
Rezultat dela te preiskovalne komisije pa 
upamo, da bo več kot le končno poročilo in 
ugotovitev politične odgovornosti. Vsekakor 
pričakujemo, da bo konec dela komisije začetek 
dela organov pregona, in s tem ciljem smo v 

Levici prispevali podpise pod to zahtevo. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče poslanske skupine Desus bo 
predstavil gospod Franc Jurša. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem kolegom in 
kolegicam ter ostalim, ki so v dvorani! 
 Danes se bomo zopet ukvarjali z 
odmevno tematiko, ki buri duhove tako na 
političnem podiju kot v javnosti. Zaupanje v 
politiko in finančne institucije v Sloveniji je že 
tako okrnjeno, ko pa se pojavi sum, da so 
odgovorni v omenjenih institucijah prekoračili 
svoja pooblastila in zlorabljali svoj položaj za 
zagotavljanje finančnih ali materialnih koristi 
določene organizacije oziroma posameznikov, 
se soočamo z domino efektom, ki ruši zaupanje 
v strokovne in poštene institucije oziroma 
organizacije. Globalizacija finančnih trgov, 
odprtje meja, prost pretok ljudi in sproščanje 
mednarodnih trgovin odpirajo možnosti za 
sodelovanje in gospodarsko rast, a na drugi 
strani žal omogočajo tudi organiziran finančni 
kriminal. Pranje denarja je le ena od njegovih 
prepoznavnih oblik. Napeti je treba vse sile, da 
omejimo razsežnosti, ki spodkopavajo vsa 
prizadevanja, na transparentnost poslovanja 
subjektov, gospodarskih ali političnih.  
 Vsi vemo, da smo posebej občutljivi, ko 
govorimo o financiranju političnih strank, ki se v 
svojih programih zavzemajo za uresničevanje 
politične volje volivcev, saj nam v svojem 
zaupanju na volitvah dajejo pooblastila pri 
upravljanju države. Temu zaupanju se je 
tvegano odreči, ne zgolj tvegano, temveč 
neodgovorno. Razumljivo je, da politične stranke 
za svoje delovanje potrebujemo finančna 
sredstva, da lahko zagotavljamo obstoj in 
izvajanja aktivnosti, sodelujemo v političnih in 
volilnih kampanjah, a vendar ne za vsako ceno 
in na račun sumljivih in celo nelegalnih finančnih 
transakcij v Sloveniji in v tujini. Slovenska 
veljavna zakonodaja je glede tega zelo jasna in 
neizpodbitna, saj prepoveduje financiranje 
političnih strank iz tujine. Res pa je tudi to, da 
imajo stranke pravico do lastništva v podjetjih, ki 
sredstva pridobivajo v tujini.  
 Prav vse stranke smo glede 
financiranja lastnih dejavnosti podvržene 
drobnogledu Računskega sodišča Republike 
Slovenije, in tako je tudi prav. Strinjamo se, da 
parlamentarna preiskava v tem konkretnem 
primeru lahko ugotovi morebitno politično 
odgovornost nosilcev javnih funkcij pri 
nezakonitem delovanju, najsibo to pranje 
denarja, davčna utaja, transparentnost pogodb, 
financiranje iz tujine ali zloraba položaja za 
lastno okoriščanje oziroma posredovanje pri tem 
za tretjo osebo. Preiskava posledično lahko 
pripomore h krepitvi trdnosti sistema za boj za 
preprečevanje pranja denarja, financiranja 
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terorizma in davčnih utaj. Novo poglavje, ki ga ta 
preiskovalka odpira, je vloga medijev pri 
ustvarjanju in oblikovanju mnenja javnosti o 
posamezni politični stranki. Mediji naj bi v 
svojem osnovnem poslanstvu skrbeli za prost 
pretok informacij, raznolikost vsebin, svobodno 
in odprto komuniciranje ter predvsem 
transparentnost. Na tem mestu se odpira tudi 
diskurz o svobodi medijev in njihovi 
neodvisnosti, ki pa presega okvir in namen te 
preiskave. Ta se bo ukvarjala s tako imenovano 
higieno delovanja določenih medijev, saj obstaja 
sum, da so se v času volilne kampanje 
spremenili v priročno orodje političnega 
oglaševanja oziroma stroj za oglaševanje 
politične stranke. Predvidevamo, da bo ta 
preiskava sprožila burne odzive tako na strani 
opozicije kot tudi koalicije, in zopet bomo priča 
političnemu pingpongu ter preigravanju.  
 Kakorkoli, v Poslanski skupini Desus se 
načelno strinjamo, da so preiskave, ki preverijo 
sum nepravilnosti, v vsakem primeru tudi 
dobrodošle, zato ustanovitev podpiramo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo stališče predstavil mag. 
Dejan Kaloh, in sicer v imenu Poslanske skupine 
Slovenske demokratske stranke. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Spoštovana 

predsedujoča, hvala za besedo. 
 Na nek način sem počaščen, saj sem v 
tem mandatu prvi in tudi edini poslanec, ki se je 
znašel v obrazložitvenem delu kakšne 
preiskovalne preiskave. Ali bom ostal statist ali 
bom morda določen za pričo, bo pokazal čas. V 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke menimo, da gre pri zahtevi za odreditev 
predmetne parlamentarne preiskave, ki jo vlaga 
51 poslancev koalicije s prvopodpisanim 
Branetom Golubovićem, za novo zgodbo 
obračunavanja leve koalicije s Slovensko 
demokratsko stranko, to obračunavanje pa spet 
temelji na zlorabi parlamentarne zakonodaje, 
celo Ustave Republike Slovenije. Parlamentarna 
preiskava ni in ne more biti sredstvo za 
uveljavljanje partikularnih interesov posameznih 
poslanskih skupin, ki želijo pod krinko in 
plaščem preiskovanja domnevnih nepravilnosti, 
ki naj bi spadale v sfero javnega dogajanja, v 
resnici zlorabiti institut parlamentarne preiskave 
in pridobiti podatke, ki so bodisi povsem 
zasebne narave bodisi nimajo popolnoma 
nobene zveze z javnim delovanjem oziroma z 
javnimi funkcionarji in se nanašajo na fizične 
osebe ali pravne osebe, ki sploh ne spadajo v 
sfero javnega oblastnega delovanja.  
 Tukaj opažamo tudi neko naključje, ki 
pa seveda naključje ni. Namreč, s to vašo 
zahtevo za predmetno preiskavo sovpada tudi 
poziv premierja Marjana Šarca, poziv državnim 
podjetjem, da naj razmislijo, v katerih medijih 
bodo oglaševali in v katerih ne. Več kot očitno 

gre za usklajeno akcijo na relaciji Kabineta 
predsednika Vlade, kulturnega ministrstva z 
napovedjo zaostrovanja medijske zakonodaje 
ter preiskovalne komisije, ki naj bi jo vodil 
gospod Möderndorfer. Tarča je seveda že dolgo 
znana, Slovenska demokratska stranka in 
mediji, ki pač ne poročajo po oblastniškem 
nareku. Več kot očitno je namen preiskave 
pridobiti vpogled v drobovje stranke SDS, jo 
zlonamerno diskreditirati, poskusiti paralizirati in 
onemogoči pri njenem delovanju. Sama zahteva 
– Zakonodajno-pravna služba vas je na več 
mestih opozorila – je iz moje percepcije na ravni 
osnovnošolskega spisa, v pravnem smislu je 
nevzdržna. Prav ste slišali, nevzdržna. Vi ste to 
kozmetično popravili, ampak v vseh najvažnejših 
pravnih aspektih, ki razlagajo pravičnost takšne 
zahteve, in jih je, kot že omenjeno, 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
pravilno detektirala, ste vi pri svoji zahtevi še 
vedno na polju pravne nevzdržnosti. Prvič, v 
veliki meri ali pa sploh niste izkazali javnega 
interesa te preiskave. Niste določno opredelili 
preiskovalne naloge te preiskave in v tej svoji 
antiesdees vnemi se povsem požvižgate na 
načelo delitve oblasti.  
 Med temi 51 poslanci ste štirje 
univerzitetni diplomirani pravniki, dva celo z 
državnim pravniškim izpitom. Mene zanima, ali 
ste vsaj vi štirje pravniki to zahtevo prebrali. Tudi 
spoštovana podpredsednica, gospa Heferle, je 
pravnica, mislim da, s pravniškim državnim 
izpitom. Kako se lahko podpišete pod tako 
zahtevo, ki vam jo potem Zakonodajno-pravna 
služba povsem raztrga? Ustava Republike 
Slovenije in sam Zakon o parlamentarni 
preiskavi ter njegov poslovnik določata, da se 
parlamentarna preiskava odredi o zadevah 
javnega pomena oziroma javnega interesa. 
Izkazanost javnega interesa za preiskavo je torej 
pogoj za ustavno dopustnost parlamentarne 
preiskave. Ste jo vi izkazali? Seveda je niste. Iz 
odredbe namreč izhaja, da je predmet preiskave 
v pretežni meri osredotočen na ravnanja, se 
pravi na domnevne kršitve predpisov 
posameznih fizičnih in pravnih oseb civilnega 
prava, posameznika, gospodarskih subjektov in 
politične stranke, ne pa na delovanje 
izvršilno-upravne veje oblasti. Gre torej za 
preiskavo, ki posega bolj ali manj v 
zasebnopravno sfero fizičnih in pravnih oseb 
civilnega prava.  
 Je gospa Dijana Đuđić, ki je v aktu o 
odreditvi preiskave omenjena kar 23-krat, v 
Sloveniji nosilka kakšne javne funkcije? Ni. 
Omenjena gospa ni ne državljanka ne 
rezidentka Republike Slovenije, vi pa sedaj meje 
svoje parlamentarne preiskave raztegujete do 
Republike Srbske, morebiti boste raztegnili celo 
do Avstralije, ker v svoji zahtevi namreč 
omenjate celo nekdanjega večinskega lastnika 
Novih obzorij, žal že pokojnega, Dušana 
Lajovica. So podjetja v zasebni lasti, ki izdajajo 
medije, Nova24TV in Demokracija ter njihove 
odgovorne osebe v kakšnem svojstvu javne 
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funkcije? Seveda niso. So člani uprave in 
nadzornega sveta gospodarske družbe, v tem 
vašem konkretnem primeru NKBM, nosilci javnih 
funkcij? Tudi oni niso. Zasebnopravni subjekti in 
njihova ravnanja so seveda lahko predmet 
parlamentarne preiskave, ampak pod 
predpogojem, da je za to izkazan javni interes, 
ob predpogoju, da ima dejavnost 
zasebnopravnega subjekta učinke na področjih, 
za delovanje katerih je pristojna država, ali 
določene povezave z državo, bodisi preko 
finančne podpore bodisi preko udeležbe države 
v gospodarskih družbah. Po mnenju 
Zakonodajno-pravne službe je takšna 
opredelitev in obrazložitev javnega interesa, kot 
jo vi podajate, zlasti glede gospodarskih 
subjektov preveč splošna, nedoločna in 
pomanjkljiva ter ne dosega zahtevanega 
standarda opredelitve javnega interesa. In tudi v 
tisti zadnji finalni verziji tega niste popravili, se 
pravi, da strokovne službe Državnega zbora 
sploh ne upoštevate. Tudi pri načelu določnosti 
raziskovalne naloge niste opravili domače 
naloge. 
ZPS o tem takole: »Posamezne točke so 
presplošne in nedoločne, zato so naloge 
parlamentarne komisije definirane preohlapno. 
Ugotavljamo, da v predmetu preiskave nosilci 
javnih funkcij niso določeni. V zvezi s tem 
izpostavljamo, da je lahko cilj nadzorne 
parlamentarne preiskave le v ugotavljanju 
politične odgovornosti tistih nosilcev javnih 
funkcij, zoper katere lahko Državni zbor 
neposredno«, poudarek je neposredno, 
»uveljavlja politično odgovornost oziroma iz 
funkcij po vnaprej določenem postopku tudi 
razreši«. 
Ker naj bi se ugotavljala politična odgovornost 
nosilcev javnih funkcij, ki naj bi dopustili, danes 
smo slišali, sklenitev dveh posojilnih pogodb 
med politično stranko in subjekti ciljnega prava 
oziroma ki naj bi dopustili nezakonito 
financiranje volilne kampanje politične stranke, 
uporabljajo dikcijo, da funkcionarji, organi 
političnih strank, na primer predsedniki stranke, 
generalni sekretar stranke, niso nosilci javnih 
funkcij, saj so jih na to funkcijo imenovali organi 
političnih strank kot zasebnopravne subjekti. 
Tega vam ne govori samo Zakonodajno-pravna 
služba, temveč tudi sodba Vrhovnega sodišča, 
ki bi jo lahko med vašim brskanjem tudi izbrskali, 
če bi imeli za to interes. In zato posledično 
Državni zbor ne more ugotavljati njihove 
politične odgovornosti. 
Ustavno načelo delitve oblasti je tudi za vas 
španska vas ali bolje rečeno murgelska vas. 
Zakaj? Ta koalicija je meje oblasti čisto izbrisala. 
Med koalicijo v Državnem zboru in Vlado tako ni 
nobene razlike, očitno pa si želite podrediti še 
sodno vejo oblasti. Spomnimo samo na tožilca 
Kozina, ki s tem očitno nima problema, saj je v 
tej hiši demokracije preferiral nadkoalicijsko 
stranko Levica.  
Načelo delitve oblasti namreč določa mejo 
parlamentarne preiskave, vi ste jo raztegnili kar 

še čez sodno vejo oblasti pri tej vaši zahtevi. Še 
več. Vi bi sami želeli biti tožilci in sodniki. 
Zakonodajno-pravna služba vas je tudi na tej 
točki ustavila. Konkretna ravnanja storitve ali 
opustitve državnih tožilcev ne morejo biti 
predmet parlamentarne preiskave. ZPS vas je 
prav tako opomnila, da je kazenska preiskava 
ena od faz kazenskega postopka, ki je v 
pristojnosti sodišč. Iz vašega prvega zahtevka je 
namreč izhajalo, da v eni zadevi teče kazenska 
preiskava, gre torej za odprt sodni postopek, ki 
zaradi neodvisnosti sodstva ne sme biti predmet 
parlamentarne preiskave. 
Še več. Vi bi sedaj to mejo zakonitosti 
parlamentarne preiskave raztegnili tudi na 
preverjanje financiranja volilne kampanje 
posamezne politične stranke oziroma če je to 
financiranje bilo skladno z zakonom. A po 
veljavni zakonodaji, Zakon o političnih strankah, 
o tem govori ter Zakon o referendumski in volilni 
kampanji, je to v pristojnosti Računskega 
sodišča. Tu je treba upoštevati tako ob odreditvi 
parlamentarne preiskave kot v fazi izvajanja 
preiskave, da se prepreči nedopusten poseg v 
njegove pristojnosti. 
Ko sem prebral to vašo zahtevo, ste bili res 
toliko neresni, da ste v tej vaši zahtevi na šestih 
straneh navajali parlamentarno preiskavo iz leta 
2011. In tam ste se spet postavili nad Računsko 
sodišče, sicer ste kontradiktorno sami 
ugotavljali, da to sodišče ni ugotovilo 
nikakršnega nezakonitega bajpas financiranja 
prek brezplačnih tednikov, a da ste vi to v tej 
preiskavi potem ugotovili. Ampak čudno, da teh 
vaših lucidnih ugotovitev niso resno jemali ne na 
policiji, ne na tožilstvu, kaj šele, da bi o tem 
spregovorili tudi na sodiščih. 
Iz poročila Računskega sodišča za 
državnozborske volitve 2008, ki je bil datiran z 
17. julijem 2009, izhaja sledeče – mnenje o 
pravilnosti izkazanih zneskov v poročilu o volilni 
kampanji, razen nekih minornih napak – 
»menimo, da poročilo o volilni kampanji 
Slovenske demokratske stranke v vseh 
pomembnih pogledih prikazuje pravilne zneske, 
v skladu z Zakonom o volilni in referendumski 
kampanji in Zakonom o političnih strankah«. 
Nadalje, mnenje o pravilnosti zbiranja in porabe 
sredstev za volilno kampanjo. »Pri finančnem 
sodišču menimo, da je Slovenska demokratska 
stranka pri zbiru in porabi sredstev za volilno 
kampanjo v vseh pomembnih pogledih ravnala v 
skladu z Zakonom o volilni in referendumski 
kampanji in Zakonom o političnih strankah«. Se 
pravi, v obdobju, za katerega vi pravite, da se je 
kršilo ne vem kaj, Računsko sodišče ni ugotovilo 
nič spornega. Zato vam še enkrat polagam, 
dragi koalicijski poslanci, na dušo – vi niste 
sodišče, in hvala Bogu, da je temu tako, drugače 
bi še kateri od nas, poslancev iz vrst SDS 
nezakonito in protiustavno ostal brez svojega 
poslanskega mandata, kot se je to zgodilo leta 
2014 predsedniku SDS. 
 A v enem delu je vaša zahteva za 
odreditev parlamentarne preiskovalke vendarle 
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koristna. V tistem, če bi bili pošteni in bi si 
resnično želeli preiskovati sporno oziroma 
nezakonito financiranje političnih strank iz tujine, 
pa tudi iz žepov slovenskih davkoplačevalcev, 
da bi v obsegu preiskave zajeli akterje, ki pa 
dejansko zlorabljajo medije in ga uporabljajo kot 
orodje političnega marketinga in s tem še kako 
izkrivljajo demokracijo. Zato bi bilo nujno razširiti 
predmet in obseg te parlamentarne preiskave, 
hkrati pa bi s tem vendarle zadostili kriterijem 
tako javnega interesa, določnosti preiskovalne 
naloge, pa še ostali bi v obsegu, ki ne krši 
ustavnega načela delitve oblasti.  
 Obseg te parlamentarne preiskave naj 
torej zajema še naslednja, tokrat pa res ključna 
vprašanja za ubranitev demokracije v naši 
državi. V kolikšni meri je tuj kapital, zastopan v 
družbi PRO Plus in njenih medijskih derivatih, 
udeležen v stalni promociji in volilnih kampanjah 
strank LMŠ, SMC, SD, Desus, SAB in Levice? V 
kolikšni meri je tuj kapital, ki je bil zastopan v 
družbi KB1909, lastnica Mladine, udeležen v 
stalni promociji in volilnih kampanjah strank 
LMŠ, SMC, SD, Desus, SAB in Levice? S tem 
da mi vemo, da je bila družba KB1909 
decembra 2017 likvidirana. Kakšen delež 
provizije od preko državne NLB oprane milijarde 
evrov za iranske teroriste so prejeli posamezniki 
in posameznice na vodilnih položajih v LMŠ, saj 
je preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu 
odkrila, da so njihovi najožji sorodniki 
neposredno sodelovali pri tem kriminalnem 
početju? Kolikokrat in v kakšni vsoti je Branko 
Roglič, častni konzul Slovenije na Hrvaškem, 
sicer pa eden najbogatejših Hrvatov, to smo 
lahko brali v hrvaških medijih, v predvolilni 
kampanj finančno podprl stranko SMC? Čeprav 
je to z zakonom prepovedano. V povezavi s tem 
ugotavljati tudi odgovornost nosilcev javne 
funkcije, tukaj pa govorimo o nosilcu javne 
funkcije Miru Cerarju, takrat predsedniku Vlade, 
danes zunanjemu ministru, v povezavi z njegovo 
neodločno in jalovo oziroma prodano politiko do 
Hrvaške glede vitalnih interesov Republike 
Slovenije. Parlamentarna preiskava ne 
navsezadnje pa bi morala zajeti tudi vse 
občinske brezplačnike, ki so čista permanentna 
politična propaganda županov, ki prihajajo tudi iz 
koalicijskih strank in se ob vsakokratnih lokalnih 
volitvah že intenzivira, to propagando pa plačajo 
seveda slovenski davkoplačevalci. Ob tem velja 
spomniti še na nekaj. Predsednik LMŠ in 
aktualni premier Marjan Šarec je že pred letom 
dni za lastno promocijo brezsramno zlorabil 
glasilo občine Kamnik, ki ga brezplačno delijo 
občanom, plačujejo pa davkoplačevalci. Prvi dve 
strani časopisa Kamničanka v novembru 2017 
sta namreč obsegala piar članek z naslovom 
Šarec v drugem krogu predsedniških volitev. S 
tem je Marjan Šarec osebno odprl sezono lova 
na davkoplačevalski denar v kontekstu občinskih 
brezpalčnikov, saj so ga na to pred letošnjimi 
lokalnimi volitvami na veliko posnemali številni 
slovenski župani. Če lahko dela kandidat za 

predsednika Republike Slovenije, zakaj ne bi 
mogli tega delati še župani.  
 Tako spisane parlamentarne preiskave 
seveda ne bom podprl. V bistvu gre za 
prvovrsten presedan, ko koalicija želi povsem 
odkrito zlorabiti institut parlamentarne preiskave, 
da onemogoča delovanje opozicije, kar je v 
nasprotju s temeljnimi postulati demokratične 
ureditve in nezaslišano postopanje v sodobnih 
demokratičnih republikah. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji, zadnji, pa bo predstavil 
stališče Poslanske skupine LMŠ gospod Aljaž 
Kovačič.  
 Izvolite.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala, 

podpredsednica, za besedo. Spoštovani 
kolegice in kolegi! 
 Parlamentarna preiskava, o kateri 
razpravljamo, bo ugotavljala politično 
odgovornost nosilcev javnih funkcij zaradi suma 
vplivanja na domnevno pranje denarja v Novi 
Kreditni banki Maribor ter suma nezakonitega 
financiranja politične stranke SDS za predčasne 
volitve poslancev v Državni zbor leta 2018. Ob 
tem si bo prizadevala, če bo treba, za morebitno 
spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja 
financiranje političnih strank ter financiranje 
medijev v času volilne kampanje.  
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca menimo, da je obstoj suma o financiranju 
politične stranke iz tujine, ki se je pojavil ob 
zadnjih državnozborskih volitvah, zaskrbljujoč iz 
dveh razlogov. Prvi je ta, da je to z zakonom 
prepovedano. Drugi pa je dvom v suverenost 
politične stranke, če se ta financira iz tujine. V 
zadnjem času se je ta problem izpostavil tudi v 
kakšni drugi večji državi. V živo lahko 
spremljamo primer svetovne velesile in 
implikacij, ki ima sum o aktivni pomoči neke 
druge velesile pri kampanji kandidata, ki je bil 
izvoljen. Lahko si predstavljamo, da v primeru 
financiranja politične kampanje iz tujine nekdo 
pričakuje protiuslugo. Verjetno se strinjamo, da 
zastonj kosila v takem primeru pač ni.  
 Kaj je v javnosti takega, da nas 
napeljuje k parlamentarni preiskavi? V poročilu 
misije za ocenjevanje volitev, ki je Slovenijo 
obiskala med majem in junijem 2018, je denimo 
navedeno, da so številni sogovorniki misije 
glede financiranja kampanje izrazili zaskrbljenost 
glede možne finančne pomoči iz tujine za 
določeno stranko. Ta stranka ima namreč 
precejšen delež v založniškem podjetju, ki je v 
preteklem letu domnevno dobilo precejšna 
finančna sredstva iz Madžarske in katero izdaja 
več medijev, ki so prek svojih medijskih vsebin 
izvajali predvolilno propagando za omenjeno 
stranko. 
 Ta stranka je prav tako dobila posojilo v 
višini 60 tisoč evrov od pravne osebe, ki ni 
banka ali posojilnica, česar zakon ne dovoljuje. 
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Zakon namreč določa, da si stranke lahko denar 
izposojajo le od bank, posojilnic in fizičnih oseb.  
 Omenjena pravna oseba pa ni bila nič 
od tega. Pa tudi v tem primeru je bil znesek 
štirikrat višji od dovoljenega. To je zmotilo 
Računsko sodišče, ki je zato zoper dotično 
stranko vložilo dva obdolžilna predloga.  
 Prvi je povzel omenjeno posojilo, drugi 
pa posojilo fizične osebe iz tujine v višini 450 
tisoč evrov, ki je za 30-krat presegla znesek, ki 
je v Zakonu o političnih strankah zapisan kot 
omejitev višine za posojilo pri fizični osebi. 
Stranka je kasneje, ko so zgodbo obelodanili 
mediji, pogodbo prekinila in posojilo vrnila. 
 Spoštovani! 21. člen slovenskega 
Zakona o političnih strankah jasno prepoveduje 
pridobivanje sredstev stranke iz prispevkov tujih 
pravnih in fizičnih oseb in nadalje vsakršno 
drugo pridobivanje sredstev za stranko iz tujine.  
 Nadzor nad financiranjem političnih 
strank in njihovih kampanj igra izjemno 
pomembno vlogo, če želimo zajeziti partikularne 
vplive na politične procese in odločanja.  
 Rad bi poudaril, da si v Poslanski 
skupini Lista Marjana Šarca želimo suverenih 
političnih strank in posledično suverene 
Republike Slovenije brez tujih vplivov. Le tako 
lahko povzdignemo politično kulturo v naši 
državi na višjo raven, zato pričakujemo 
sodelovanje vseh strank v tej komisiji, saj si 
verjetno vsi želimo, da se morebitne 
nepravilnosti raziščejo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin in prehajamo na 
razpravo poslank in poslancev. Prvi se je prijavil 
k besedi predlagatelj gospod Pavšič. 
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoča.  
 Najboljša obramba je takojšen napad in 
danes smo temu tudi priča. Skušamo nekako 
umirjeno argumentirati, zakaj smo se odločili za 
ustanovitev te parlamentarne komisije, potem pa 
dobimo nazaj nešteto očitkov. Te očitke lahko ta 
komisija tudi prepiše. In če bo dovolj 
argumentirana, jih tudi bo. V to sem 
stoprocentno prepričan.  
 Očitana nam je zloraba zakonodaje in 
celo ustave. V zvezi s tem inštitutom bi rad 
opozoril, da je bil upravni red Slovenije uveden s 
93. členom Ustave Republike Slovenije že leta 
1991 in da je takrat ustavodajalec oziroma 
zakonodajalec zelo široko opredelil namen tega 
člena. Določba 93. člena se glasi: Državni zbor 
lahko odredi preiskavo o zadevah javnega 
pomena. Navedena določba je urejena tudi z 
zakonom o parlamentarni preiskavi in 
poslovnikom o parlamentarni preiskavi.  
 Iz navedenih aktov, ki sta konkretizirala 
ustavni inštitut parlamentarne preiskave pa 
izhaja, da se parlamentarna preiskava o 

zadevah javnega pomena opravi, da se ugotovi 
in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za 
odločanje Državnega zbora, in sicer o politični 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij ali javnih 
pooblastil, za spremembo zakonodaje na 
določenem področju in za druge odločitve 
Državnega zbora iz njegove pristojnosti.  
 Torej ne ugotavlja se samo politična 
odgovornost zaradi politične odgovornosti per 
se, ampak zato da bi imela neke posledice. In če 
lahko ugotovimo neko konfuzno stanje, da ne 
bom uporabil nelegalno, ker nobenih ugotovitev 
še do zdaj ni bilo, potem posledice morajo biti. 
Morajo biti pa take, da pomenijo premik na 
boljše. To tudi pomeni, da se v parlamentarni 
preiskavi ugotavlja in ocenjuje dejansko stanje o 
zadevah javnega pomena tako s političnega kot 
tudi zakonodajnega in ostalih vidikov, ki so v 
pristojnosti Državnega zbora. Na ta način 
Državni zbor samostojno raziskuje dejanska 
stanja, katerih razjasnitev šteje za potrebna 
zaradi uresničitve svojih ustavnih pristojnosti pa 
tudi zagotavljanja legitimnosti svoje oblasti. 
Parlamentarna preiskava torej ni namenjena 
zgolj temu, da opozicija vrši nadzor in da se 
odkrivajo nepravilnosti v ravnanju izvršile oblasti. 
 Poleg tega predlagatelji instituta 
parlamentarne preiskave ne pojmujemo kot 
sredstvo političnega pritiska, kar nam je bilo 
zdajle očitano. Ne bomo ga zlorabljali v politične 
namene, pa tudi ne za politično samopromocijo, 
kar se je žal izkazalo pri nekaterih preiskovalnih 
komisijah v preteklosti. Razumemo ga in ga 
bomo tudi izvrševali skladno z nameni, kot jih 
določata ustava in zakon. Ugotavljali in 
raziskovali bomo dejansko stanje financiranja 
političnih strank – govorim v množini – ki bo 
podlaga za sprejemanje pravnih in političnih 
odločitev Državnega zbora. Pravnih in političnih. 
Prav tako bomo raziskovali dejansko stanje 
glede domnevnih nezakonitosti pri financiranju 
volilne kampanje za predčasne volitve v Državni 
zbor, kar izhaja iz Končnega poročila misije 
uradu OVSE za demokratične institucije in 
človekove pravice za ocenjevanje predčasnih 
volitev v Državni zbor 3. junija letos.  
Slednja je namreč volilni postopek ocenjevala 
glede na skladnost s komentarji OVSE, drugimi 
mednarodnimi obveznostmi in standardi za 
demokratične volitve ter glede na skladnost z 
nacionalno zakonodajo. V poročilu je navedeno, 
da so številni glede financiranja kampanje izrazili 
zaskrbljenost glede možne finančne pomoči iz 
tujine za vašo stranko. Stranka ima namreč 
precejšnji delež v že omenjenem podjetju Nova 
obzorja, ki je v preteklem letu domnevno dobila 
precejšnja finančna sredstva iz tujine, iz 
Madžarske. Finančna podpora, ki jo podjetja v 
domnevnih – poudarjam, ker nič ni bilo še 
raziskanega – v navezavi z madžarskimi 
vladajočimi strankami dajejo nekaterim 
slovenskim medijem zaradi potencialnega 
vplivanja na kampanjo, je bila predmet kritike 
tudi pri oceni medijskega okolja v Sloveniji. V 
poročilu je navedeno, da so Nova obzorja in 
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ostali izdajatelji medijev, torej mediji, ki jih 
izdajajo, kot so Nova 24 TV in ostali, katerih 
lastništvo je prav tako povezano z vašo stranko 
pa tudi z omenjenimi madžarskimi investitorji, 
oglaševali kampanjo stranke in da obstaja sum, 
da so bili ti mediji na domnevno nezakonit način 
uporabljeni za politične oglaševalske vsebine in 
druge oblike politične propagande, katerih 
namen je bil vplivati na odločanje pri glasovanju 
na predčasnih volitvah oziroma da je šlo za 
domnevno nezakonito financiranje kampanje. 
Da je bilo posojilo najeto, ste priznali tudi sami. 
Ste potem sanirali. Ste vse uredili tako, kot je 
treba. Jaz sem vesel. Če bomo ugotovili, da je 
bilo vse čisto, krasno, da je šlo le za neko 
zmoto, pomoto, birokratsko zadevo – super. 
Potem pomeni, da smo vsi tukaj notri čiste vesti 
in gremo lahko naprej.  
Ne mi pa, prosim, očitati tiskovin na lokalnih 
volitvah. Iz osebnega primera, vam bom kasneje 
povedal, ker to ni za vso javnost. Ravno vaša 
stranka je z oglasi in letaki, zelo neprimerne 
vsebine, mimo internih navodil največjega 
distributerja v Sloveniji poskušala zadnji dan 
pred volilnim molkom vplivati na lokalne volitve v 
kraju, od koder jaz prihajam. To vam pa rade 
volje razložim kasneje. Zaenkrat toliko. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Prvi razpravljavec je sedaj na vrsti 
gospod Predrag Baković, pripravi pa naj se 
gospod Gregor Perič. 
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoča, 

hvala za besedo. Spoštovani kolegice, 
spoštovani kolegi! 
Ko sem malo prej poslušal stališče Poslanske 
skupine Social demokratske stranke, sem 
pravzaprav doživel nekakšen déjà vu, ki me je 
spomnil na vse pretekle procese, ki so se 
dogajali okoli te stranke. Pri vseh zadevah okrog 
stranke se ni nikoli odločalo vsebinsko, pač pa 
samo o procesu, torej o procesnih napakah in o 
tem, ne pa o tem, kdo je za kaj kriv ali pa ni kriv. 
Zadeve so padale zaradi procesnih napak in ne 
zaradi tega, da bi se konkretno odločali o 
zadevi. Čas bi bil, da se to tudi enkrat zgodi.  
Čiste in neoporečne volitve in vsi dogodki, 
povezani v zvezi s tem in okrog teh stvari, so 
pravzaprav temelj neke zdrave demokracije. Če 
se pojavijo indici ali če želite razlog za sum, da 
nekaj ni šlo tako, kot bi moralo iti, je prav, da se 
zadeve razčistijo. In pravzaprav je tudi to naloga 
te preiskovalne komisije.  
Okoliščine in dogodki, ki naj bi se zgodili v zvezi 
s sumom vplivanja na domnevno pranje denarja 
v NKBM s strani tujih državljanov, suma 
nezakonitega financiranja politične stranke SDS, 
suma nezakonitega financiranja volilne 
kampanje te stranke pravzaprav terjajo od nas 
aktivnosti, da se bo v zvezi s tem ugotovilo 
dejansko stanje, politična odgovornost in da se 
preprečijo morebitne mahinacije tudi za naprej. 

Tako da se bo seveda, če se bo pokazala 
potreba, spremenila tudi zakonodaja. Torej 
namen je razčistiti vse dvome, ki so se pojavili v 
zvez s tem. Kot je rekel predhodnik, če je bilo 
vse v redu, gremo naprej. 
 Zakaj je pomembno, da tako fizične 
osebe kot razni organi in telesa, ki izvajajo neka 
javna pooblastila, imajo ničelno toleranco do 
kršitve predpisov? Zato ker v nasprotnem 
primeru se pojavi dvom v tako telo in se s tem 
izgubi tako kredibilnost kot tudi ugled in 
zaupanje. In če potegnem to na osebno raven, 
lahko povem naslednje. Čeprav sem se šolal in 
v mladosti živel v nekem drugem sistemu, sem 
bil poleg opozoril svojih staršev ves čas šolanja 
v režimskem sistemu deležen pogostih opozoril 
o tem, da se osebe, ki izvajajo neka javna 
pooblastila, ne smejo zadolževati, zlasti ne 
prekomerno ali sprejemati denarja od oseb in 
ustanov, ki niso registrirani za takšne dejavnosti, 
ali od tujcev, neznanih oseb. Kajti kasneje 
zlahka pridejo v položaj, ko bi zoper tako osebo 
bilo treba ukrepati, a zaradi preteklih uslug tega 
ne zmorejo storiti. Ljudje smo pač naravnani 
tako, da če nam kdo naredi neko uslugo, do 
njega zaradi tega čutimo neko empatijo in ne 
zmoremo več prav racionalno razmišljati o 
morebitnih nezakonitih dejanjih tistega, ki nam je 
tako uslugo storil. Seveda pa tisti, ki je naredil 
usluge drugemu, nekako pričakuje lojalnost do 
njega in morda neke posebne bonitete tudi v 
bodočnosti. Zato bi bilo treba po zaključku dela 
komisije temeljito premisliti tudi o bodočem 
financiranju in načinu financiranja političnih 
strank. Če se izrazim slikovito, različno, zlasti 
sumljivo in nezakonito financiranja volilne 
kampanje postavlja posamezne stranke v boljši 
ali slabši položaj, glede na vsoto denarja, ki ga 
neka stranka pač ima. Če bi vsi tekli na sto 
metrov, bi ugotovili, da bo nekdo startal na 50 
metrih, drugi na 150 metrih, tretji pa bo morda že 
na cilju, pa tega niti ne vemo.  
 Tudi to naj bi ta preiskovalna komisija 
preiskala in pokazala na potrebo po spremembi 
zakonodaje, ki bi tudi v bodoče preprečevala 
morebitno nezakonito financiranje katerekoli 
politične stranke. Hvala lepa.  
 
 PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Gregor 
Perič, pripravi naj se dr. Franc Trček.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo in lep pozdrav čisto vsem!  
 Danes se pogovarjamo o še eni 
preiskovalki, ki jo ustanavljamo. Kot slišimo, je to 
druga od treh, torej še tretja se obeta in očitno 
bomo veliko preiskovali, veliko energije vložili v 
to, da ugotovimo, ali je bilo narejeno kaj narobe 
ali ni bilo narejeno kaj narobe, predvsem pa, kdo 
je kriv. Kaj bomo potem s tem naredili, je pa 
drugo vprašanje. Če se oprem na izkušnje iz 
preteklosti, kaj prav pretirano pametnega, se 
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bojim, da ne. Ampak upam, da bodo te tri 
preiskovalke oziroma dve, neka izjema v tem 
smislu.  
 Preiskovalka, s katero se ukvarjamo 
zdaj v tem trenutku, je neka kombinacija dveh 
elementov oziroma dveh oblik preiskovalk. Na 
eni strani gre za nadzorno preiskavo, kjer 
ugotavljamo, ali je prišlo do odmikov od 
zakonodaje in od zaželenega ravnanja v naši 
družbi, v našem političnem sistemu na eni strani, 
in pa zakonodajna preiskava, ki pa ima bolj v 
ospredju željo po tem, da kadar nekaj 
ugotovimo, potem te anomalije, ta odstopanja 
tudi s popravki, z zakonodajo oziroma drugih 
aktov odpravimo in preprečimo, da bi do takih 
odmikov prihajalo tudi v prihodnje. Upam, da bo 
ta preiskava imela predvsem ta drugi rezultat, 
torej da bo dala poudarek na to zakonodajnost, 
da tudi kot politični sistem dodatno dozorimo, ker 
očitno nam ta pravni okvir, ki ga imamo v tem 
trenutku na voljo, ne zadošča, da bi nas bolj 
učinkovito usmerjal, da ne bi potem delali razno 
raznih napak.  
 Tukaj zdaj govorim zelo na splošno. Je 
pa preiskava oziroma vsebina preiskave kar 
konkretna. Da bi jo dobro razumeli, se moramo 
vrniti nekoliko nazaj v čas prejšnjega mandata, 
kjer je bila na tapeti nova NKBM. Tudi v tej 
preiskavi, bila je ena redkih, ki je bila zaključena, 
je prišlo do nekih zaključkov. Če gremo brat te 
zaključke, ugotovimo zelo zanimive reči, med 
katerimi je tudi dejstvo, da posamezni 
predstavniki te banke niso bili ravno pretirano 
navdušeni nad tem, da bi izgubljali ali namenjali 
svoj čas tudi Državnemu zboru z raznimi 
neprijetnimi vprašanji oziroma odgovori na 
neprijetna vprašanja. Zato je bilo priporočilo, da 
se naj ta preiskava nadaljuje tudi v novem sklicu 
Državnega zbora. In tukaj smo. Deloma 
nadaljujemo tisto, kar v prejšnjem mandatu ni 
moglo biti spričo različnih okoliščin ali pa lahko 
rečemo tudi manevrov ali pa izogibanj nekaterih 
zaključeno, deloma pa so nastale neke nove 
okoliščine, ki ravno tako terjajo neko zelo 
poglobljeno presojo. Jaz bom med tistimi, ki bo 
zelo vesel, če bomo ugotovili, da je vse okej. Ali 
bo tako ali ne, pa bo pokazal predvsem čas in 
zlasti dejstva. Dejstvo je, da je tudi materija, s 
katero se danes ukvarjamo, v javnem interesu. 
Sem prepričan, da javnost zelo močno zanima, 
kaj se je dogajalo in kaj se dogaja znotraj volilnih 
kampanj, kako se financirajo politične stranke v 
Sloveniji, ali so aktivnosti, ki potekajo tudi preko 
meja, ali so te aktivnosti take, da so ustrezne in 
primerne ali ne. In če niso, je potem treba 
potegniti določene posledice in ukrepe. Slišali 
smo tudi veliko okoli tega, da je Zakonodajno-
pravna služba izrazila določene pomisleke nad 
podlago, ki jo imamo pred sabo glede izvedbe te 
preiskovalke. Tukaj moram zelo jasno povedati, 
in to ni nobena skrivnost, to verjamem, da vsi 
vemo, da ima Računsko sodišče svoje 
pristojnosti, da imata policija in tožilstvo svoje 
pristojnosti in v sistemu, kjer delujemo, torej v 
parlamentarni demokraciji, tudi gledano 

mednarodno primerjalno je tako, da nobena 
preiskovalna komisija z vidika pristojnosti ne 
sme in ne more posegati v pristojnost nekega 
drugega organa. Zlasti če gre za neko drugo 
vejo oblasti. In tudi v tem primeru tudi danes tudi 
pri tej preiskavi ne bo šlo za nič drugega kot 
samo za to, da bo preiskovalna komisija 
preiskovala oziroma obravnavala in ugotavljala, 
in verjamem, da tudi ugotovila, politično 
odgovornost. Politična odgovornost pa je kot nek 
zelo osnoven koncept znotraj demokracije, a se 
ugotavlja na dva načina, eden je s preiskovalno 
komisijo znotraj te hiše, drugo je pa posledica ali 
pa tudi dodatna motivacija izven te hiše, torej 
sama javnost. Mehanizem je zelo preprost in 
verjamem, da bomo v tem smislu prišli do nekih 
ciljev oziroma do nekih zaključkov, ki bodo 
koristni za naš politični sistem. V nasprotnem 
nismo naredili kaj veliko.  
 Če se vrnem nazaj na javni interes, 
torej volitve so tisti trenutek, ko se vsak politični 
sistem nekoliko zamaje, lahko se pa tudi resno 
zamaje in zato je pomembno, da potekajo brez 
kančka, brez sence vsakršnega dvoma v to, da 
je bilo vse narejeno tako, kot mora biti. V 
nasprotnem vse te stvari, ki se ne bi smele 
dogajati, mečejo senco na te volitve in mečejo 
senco predvsem na legitimnost volitev in, če 
naredimo korak naprej, še na suverenost same 
države, česar si pa mislim, da ne sme nihče 
privoščiti, niti pomisliti ne sme na kaj takega.   
 Nadaljeval bi samo še s tem, da smo v 
preteklih mesecih veliko brali v medijih 
raznorazne navedbe. Z zelo veliko pričakovanja 
smo tudi čakali na odziv posameznih institucij in 
me veseli, da bomo lahko znotraj tega procesa 
vse te argumente dali na mizo, jih pretehtali in 
ugotovili, ali je bilo kaj narobe. In če je bilo 
narobe, nas čaka še težja naloga, da Državni 
zbor kot najvišja instanca v tem smislu potegne 
določene odločitve oziroma sprejme določene 
akte, ki bodo v prihodnje kategorično 
onemogočili kakršnekoli zlorabe v tem smislu, 
zlorabe v smislu tega, da najedajo legitimnost 
volitev kot takih in tudi našega političnega 
sistema, navsezadnje tudi ugled Državnega 
zbora, na katerem moramo čisto vsi še zelo 
veliko delati. Skratka, da bi imele na to vpliv. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec je dr. Franc 
Trček, pripravi pa naj se gospod Žan Mahnič. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. 
 Imam kar nekaj časa, se naj kolega kar 
počasi pripravlja. Marsikaj je še vedno narobe in 
je bilo narobe, to lahko trdim, ker sem vsebino 
tega, kar boste preiskovali, že dvakrat tekel. Ne 
bom tekel tretjič. Mogoče bom nadomestni član, 
da bom samo vsaj nekoliko spremljal. Prvič sem 
vsebino te preiskovalke tekel v KNOVS, dokler 



                                                                                                                          

  403  

nisem iz KNOVS izstopil, ker je tedanji 
predsedujoči KNOVS mag. Grims vsaj delno 
zlorabljal to komisijo, kar je navsezadnje potrdila 
tudi preiskovalka, ki jo je vodil kolega 
Möderndorfer, in tudi Nova Slovenija v tem 
sklepu, da je gospod Grims nekako zlorabil 
svoja pooblastila, kar je enden od sklepov, ni 
nasprotovala. Da imamo težave s financiranjem 
političnih strank, to je zgodba, ki se že ponavlja 
četrt stoletja. Na to opozarja OVSE, na to 
opozarja Transparency International, na to 
opozarja še kdo drug. Med suverenost ali če 
hočete, med državnost, nekaj kar postane 
država, spada tudi to, da se druge države, da se 
tujci ne vpletajo v notranje zadeve neke 
konkretne države, kaj šele v politični proces. 
Seveda to vedno počnejo. Še Sumerci so to 
počeli ali poskušajo to početi. Pa bi lahko zdaj 
razlagal 3 ure kratko zgodbo Afganistana, kdo je 
to počel, kdo tega ni počel. Številni nekritični tudi 
v novi levici do Putina in do njegove ekipe, ki to 
dokaj odkrito počne predvsem s tem, da 
destabilizira Evropo z bolj desnimi radikalizmi 
kot čem drugim. Seveda tudi poskusi kakih 
drugih družb in držav po destabilizaciji. Saj 
veste, kaka sosednja država škornja nima na 
obali svojih tajnih agentov, da hodijo tam na 
kapučino pa da primerjajo, ali je kapučino boljši 
v Trstu ali je boljši v Kopru. In seveda, odkrito 
bom povedal, ko sem bil na enem od številnih 
obiskov na madžarski ambasadi, ker s sosedi se 
lahko pogovarjaš, lahko postaviš zid, lahko imaš 
pa takšne ali drugačne vojne, sem takrat rekel 
drugi osebi madžarske ambasade, če bi Levica 
bila v vladi, bi seveda gospa veleposlanica, ki jo 
sicer izredno cenim, bila že zdavnaj poklicana 
vsaj v Mladiko. Zdaj, vse te zgodbe mi ne bi 
imeli, če bi imeli službo za zaščito ustavnosti, 
parafraza seveda nemške notranje tajne službe, 
če bi imeli resno Mladiko, če bi imeli resno 
zunanjo politiko in če ne bi imeli, bom kar rekel, 
ker imam na koncu jezika, cagavega 
predsednika vlade, kot je bil predhodni. Zakaj je 
bil v odnosu do tega takšen? Verjetno je jasno 
… potem, ko so se razkrile neke zgodbe okrog 
drugega tira. Tudi zaradi tega Levica ni podprla 
konkretne sestave ministrske ekipe. 
 Tisti del širjenja nestrpnosti skozi 
določene medije, to je pa seveda naloga 
inšpektorata za medije. Ni naloga neke druge 
veje oblasti. 
 Če se malo vrnem nazaj, prvi mandat – 
če hočete postati resen poslanec ali poslanka, 
sam osebno menim, da več kot tri mandate je 
preveč, ker potem postaneš karikatura samega 
sebe – je vajeniški mandat. Jaz sem zadnje leto 
tega vajeniškega mandata ob vsem drugem delu 
ogromno časa posvetil tej problematiki, ogromno 
časa posvetil delu o KNOVS, preiskovalki, 
preiskovalke običajno dobijo ime po imenu ali 
priimku osebe, ki jo vodi, skratka, Janijevi 
preiskovalki, če jo lahko tako poimenujem, in 
skozi to sem nekako dozorel. Dozorel sem tudi v 
tem smislu, da sem dojel, zakaj je moja mama 
imela manj kot 500 evrov pokojnine za polno 

delovno dobo, zakaj moj brat celo življenje dela 
za minimalca ali malo nad njim, zakaj je moj fotr 
toliko časa čakal na operacijo hernije in 
podobno. Seveda govorim o zgodbah – kolega 
Logar me malo začudeno gleda –, ko ti rečejo, 
ko prideš v politiko, glej, ne drezaj v energetiko, 
ne drezaj v peneze pa boš preživel. Jaz sem 
seveda, tak kot sem, takoj drezal v oboje, včasih 
so mi tako na tedenski ravni, pri prejšnji točki 
sva to z Jelko načenjala, grozili, kdo in kje in 
kako me bo v Mariboru ubil. To, da sem bil leto 
dni brez elektrike v poslanski pisarni, je že 
splošno znano. In nekako se mi je čez to 
preiskovalko zelo jasno izrisala zgodba 
slovenske tranzicije. To so zdaj gospodje po 
letih, jaz v šali rečem, da mi smo, kjer smo, ker 
so nas večni mladeniči iz Zveze socialistične 
mladine Slovenije pripeljali sem, kjer smo. To so 
ljudje po letih, če hočete, od gospoda Golobiča, 
prek gospoda Pahorja, do gospoda Janše in še 
malo čez. Tam so bili eni pubeci, ki so vedeli, kaj 
se grejo, eni, tisti bolj akademski, so malo 
naivno prišli noter, podobno, kot so nekateri moji 
kolegi iz FDV v ta veliki SMC šli, tisti so postali 
zagrenjeni, pa zdaj pišejo kakšne manj ali bolj 
debele knjige. In če se je kaj pokazalo čez to 
Janijevo preiskovalko, se je pokazala delitev 
terena na ravni penez. SD, LDS bolj Nova 
Ljubljanska banka, SDS Maribor. Razlika je bila 
le v tem, da Ljubljančani so malo bolj božali po 
glavi, »toti« v Mariboru so pa imeli malo bolj 
Putinovske prakse skozi banko. Zdaj me tam 
sekretar Poslanske skupine SDS gleda, pa se 
smejijo. Začnem razlagat, kako ste prali denar 
skozi Hrvaško, skozi tam neke fiktivne parcele, 
ki so se kupovale in tako naprej. In seveda, ko je 
nekaj predhodnik KPK se hotel s tem ukvarjati, 
je bilo potrebno ta KPK uničiti. Na to, kar pa 
počne Računsko sodišče, pa se mi zdi, da 
poslanke in poslanci bolj malo to beremo, kaj 
šele da bi na osnovi tega se šli neka resna 
amandmiranja zakonodaje. In to je na kratko 
neko to, kar bo desnica imenovala globoka 
država, kar bo kdo drug imenoval kako drugače 
ali tretji način, kar se v angleščini imenuje crony 
capitalism. Hrvati zdaj skozi afero Agrokor 
govorijo, kako rečejo, ortački kapitalizem. Tu so 
bile dejansko neke te zgodbe, vemo, katera je 
mati slovenskih afer – orožarska afera. Danes 
ob neki tretji preiskovalki sem pa rekel, da je 
ustanovitev slabe banke DUTB tisti datum, ko se 
konča slovenska tradicija. To je rekviem 
slovenske privatizacije. In tu nekje in between mi 
smo.  
Zakaj se nekako v praksi neke te nerodnosti 
vedno znova dogajajo SDS? Pol na res, pol v 
šali bi rekel, mogoče, ker imajo slabšo notranjo 
obveščevalno službo ali pa preveč 
avtokratskega, pa jih potem njihovi izdajo. 
Dajmo biti odkriti, to Đuđić zgodbo je nekdo vaš, 
ki je bil užaljen, ven pripeljal. Pa ne govorim kar 
tako na pamet. Ampak meni se zdi, da si mora 
ta preiskovalka, ki bo delno nadaljevanje 
predhodne preiskovalke, ukvarjati s tem, zakaj 
imamo mi sistem, ki ne deluje. Pa so enkrat 
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brezplačniki. Pa je drugič proliferacija, ko je tam 
neko posvetovalno telo skrito na Ministrstvu za 
zunanje zadeve, ko kaki drugi birokrati niti ne 
vedo, da to obstaja, pa se to, bom rekel, 
korespondenčno sestaja ali ne sestaja. Pa so 
problemi z Uradom za preprečevanje pranja 
denarja. Pa so veliki problemi v Banki Slovenije 
in z gospodom, ki ste ga včeraj požegnali, se 
bojim, da se ne bodo odpravili, ker imamo en 
zelo globok in širok izgovorni organigram, 
nekako si upam trditi po resnem delu, ki je 
zanalašč narejen tako, kot je narejen, da se 
nobena zadeva ne spelje do konca. Pa imate 
podobne izgovore tudi na policiji, kjer potem 
skozi preiskovalko, skozi odprti in zaprti del 
prideš do tega, da oni rečejo, da itak ne smejo 
eni z drugimi komunicirati, potem, ko jih pa malo 
drezaš, pa ti povejo, da se itak, seveda, da je 
vmes hodnik, na hodniku pa imajo kavomat. 
Dobro jutro. 
 Skratka, mi se nekako moramo 
vprašati, zakaj imamo te organe. Zakaj ti organi 
tako disfunkcionalno delujejo. Zakaj se ti številni 
organi vedejo na podoben način, kot se skoraj 
vedno vede SDS, ko se jih dobi z rokami v 
marmeladi: Ne, mi smo imeli najboljše namene, 
mi nismo nič krivi, vi ste vsi grdi, proti nam, gor 
in dol. Skratka, onkraj zgolj nabijanja na pranger 
nekaj, kar je case study. Mogoče tudi zaradi 
tega, ker je v tej tranziciji nekako privzeto, da je 
Janša črna ovca, ti ta drugi, stara, tako 
imenovana levica, ki to ni, so pa v redu pubeci. 
Daleč od tega, a veste. Jaz se strinjam s 
someščanom oziroma saj sva iz iste ulice ali 
ceste, Kalohom, da bi bilo treba tudi te občinske 
brezplačnike pogledati. Dr. Nežmah pravi, da bi 
jih bilo celo treba prepovedati. Ampak ni to samo 
Ljubljana, veste, jaz, če grem spat v Ivančno 
Gorico, odprem časopis, o, imamo kandidate za 
volitve, gospod župan čestita gor, dol, ne. Tudi o 
tem bi se bilo treba resno pogovarjati. Če se 
resno pogovarjamo o financiranju političnih 
strank, se je treba začeti tudi pogovarjati, koliko 
tega se dela, v ljudskem jeziku, na kredo. Vsak, 
ki se malo spozna na to – pa bom samo na 
primeru Maribora povedal –, če grem malo po 
ulici, je takoj jasno, da sta Kangler in Arsenovič 
dala več denarja za volitve v Mariboru, kot je 
Levica dala za celo Slovenijo. Kako se to plača? 
Pa tudi kak bivši spoštovani predsednik 
Republike Slovenije, ki ga rad SDS omenja, iz 
predela Ljubljane, kjer se ulice imenujejo po 
drevesnih vrstah – jaz imam zelo dober spomin, 
to je napaka Trčkov – je nekoč, za koga mogoče 
davno že nazaj, ostal milijon in pol ali dva 
milijona mark dolžan po nekih volitvah. Kako se 
to poplača? Prej smo tulili 1,7 milijona je 
ogromno denarja. Res je. Ampak če seštejemo 
vse te zgodbe, zlasti na mestnih občinah in 
podobno – poplača se seveda tako, da bo nekdo 
delal celostno grafično podobo občine. V 
Mariboru smo eno imeli tik pred volitvami, ko 
sem jo videl, me je skoraj kap zadela. Pa bo 
nekdo prenavljal portal. Ne vem, če se bo ta 
komisija s tem ukvarjala, ampak zdi se mi, da je 

bil že skrajni čas, da se s tem začnemo 
ukvarjati, ker je tudi to dejansko neko curljanje 
javnih penez, kot jaz to rečem. Seveda pa niso 
isti vatli pri nas. Če bi Levica dobila, ne vem, pa 
da ne bo vedno Venezuela na tapeti, 12 ali 15 
tisočakov iz Portugalske, bi verjetno že vse 
eksplodiralo, ne samo ti tako imenovani Janševi 
mediji, vsi mediji bi tulili. Verjetno bi bil še kolega 
Han vesel vsled sredi tega, da bi se malce 
distancirali od SD. Če se resno pogovarjamo, se 
dajmo pogovarjati tudi, koga in kako nemške 
fundacije financirajo. Po navadi se tu samo, ko 
vidijo nekateri, Rosa Luksemburg omeni, pa 
imajo oni mogoče tam še najbolj inteligentno 
narejeno. Postavka na zunanjem ministrstvu, 
transparentno in se zelo zelo lepo vidi, ali je ena 
fundacija povabila nekoga na nekaj ali pa neka 
druga fundacija ali kakšna povezava EPP, ne 
vem, plača gospodu Peterletu, da gre predavati, 
kako je prebolel raka brez zdravil. Govorim 
samo o tem kot državljan Slovenije, ko gledam, 
kaj počnejo naše poslanke in poslanci v 
Evropskem parlamentu, ker mora to biti zelo 
lepo in transparentno zabeleženo, vključno s 
tem, kdo ga je povabil. Da imamo to kvadraturo 
kroga, kakršno imamo, imamo zaradi tega, ker 
to veliki večini stare politike odgovarja.  
 Če se resno pogovarjamo, se moramo 
tudi pogovarjati, kako se zadnji dan volitev, ne 
samo to, kar je kolega Pavšič govoril, ampak 
kako vas bo kdo gnjavil po telefonu o nekih, Srbi 
bi rekli, kobajagi telefonski anketah, tisto na 
priklic, če komu slabo kaže. Enkrat, ne vem, 
pred leti sem čakal trolo s šihta, pa sem slučajno 
poslušal en tak klic, ki je takrat potapljajoči se 
Zares nekaj takega počel. Vse to vemo. To je 
potem nek diapazon, če se gremo resno 
pogovarjati o financiranju politike, o 
netransparentnem financiranju politike, o nekih 
vsaj približno enakih izhodiščih. Kolega je delal 
primerjavo v teku na 100 metrov. Vsi vemo, da 
je kolega Breznik včasih treniral atletiko, nas bo 
tam prehitel tudi, če bomo mi imel več penez pa 
boljše teniske, ampak v neki politiki, zlasti v 
politiki, ki jo vedno bolj nekako furajo medijske 
podobe, je to pomembno. Tu se lahko tudi 
državljanke in državljani vprašamo in začnemo 
misliti tudi na ta način. Jaz bi težko glasoval na 
državnozborskih volitvah, kaj šele na občinskih – 
saj enkrat me v politiki ne bo več, če me trola ne 
povozi, ali če me kap prej ne zadane – za 
nekoga, ko bi videl, kar neki jumboti se tam 
pojavljajo, ne vem, gospod Jelinčič, gor sem se 
peljal po naših koncih, Zmago, Zmago, Zmago. 
Ni noben problematiziral, od kje ti penezi, 
Zmago? Pa je verjetno spet tako, malo na kredo. 
Mogoče bi bilo treba ukiniti, ali spremeniti 
poslanska vprašanja. Tisti z malo daljšo politično 
kilometrino veste, o čem se pogovarjamo, če se 
pogovarjamo o financiranju političnih strank. 
Ampak po eni strani boste imeli … evo, včeraj 
sem v Mariboru tekel, joj, gospod Trček, osebni 
dokument ste zamenjali, ker sem pač politik, z 
osebno tam, po drugi strani imamo pa vse te 
zgodbe, ki se že 25 let vrtijo. Zdaj si boste zlasti 
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ti, ki ste že džombe v politiki, tu delali neko tako 
patetično simfonijo. Saj zadeve so že dolgo časa 
jasne, nanje je bilo večkrat opozorjeno s strani 
tujih civilnodružbenih akterjev, domačih, tu neke 
tople vode ni za odkrivati. Tu lahko ta komisija 
pomaga, pripelje do tega, da se vseeno to spravi 
nekoliko bolj v gabarite. Kar pa zadeva neko 
drugo zgodbo, v kateri se običajno omenja neka 
gospa, saj to je že toliko pricurljalo v medije, da 
ne bom nobene skrivnosti povedal, če rečem, da 
so to gospo na radarju imeli uradi za 
preprečevanja pranja denarja v celi regiji, da si 
ta gospa po svojih dohodkih ne bi mogla kupiti 
enega povprečnega avta, ki ga imate številni 
poslanci, kaj šele ti zneski kot dejansko so. Ker 
prihajam iz štajerskega konca, sem zelo srečen, 
pod navednicami, da je k tej isti gospe šel tudi 
eden najbolj vidnih predstavnikov štajerske 
gospodarske zbornice po denar, rekel je, da ga 
potrebuje za družino. In to je neko resno 
vprašanje, ki si ga moramo postaviti v tej državi. 
Ali je to nek model družbe, na katerem bomo 
gradili naprej. S takim modelom družbe ne bomo 
imeli ne višjih penzij, še več mladih bo šlo v 
tujino, ne bomo rešili zdravstva, ne bomo rešili 
problema tega, kar jaz imenujem »problem 
imenovalca«. In to je tudi neka problematika, ki 
je ozadju in ja, to je tudi, nekdo bo rekel, 
nehajmo politizirati, nehajmo biti ideološki. To je 
v srčiki ideološko vprašanje, kakšno družbo 
hočemo. Ali hočemo družbo, ki bo preplet 
politike in kriminalnih združb, kar je kar nekaj 
držav, ki so izšle iz bivše Jugoslavije, kar ni tako 
redka praksa v kakšnih drugih članicah 
Evropske unije, ali hočemo neko transparentno 
družbo, z delujočimi inštitucijami, s tem da 
pravna država, kot vi radi rečete, ne bo samo 
črka na papirju. Če to hočemo, potem ne 
moremo sestavljati KPK na način, kot smo ga. 
Potem mora predsednik države dosti bolj resno 
vzeti svojo vlogo kadrovanja in se ne pustiti ujeti 
svojim političnim prijateljem. Potem moramo te 
osebe tudi primerno izobraziti, primerno plačati 
in tudi primerno zaščititi. In to so v bistvu neka 
vprašanja, ki se skrivajo za tem, če bo ta 
preiskovalka resno zastavila svoje delo.  
 Tisto, kar je pa predmet tretje veje 
oblasti, konkretno v tem primeru, bo pa seveda 
oddelala tretja veja oblasti. Se pa sami moramo 
vprašati, ali bomo politiki in političarke iz 
Slovenije v različnih političnih opcijah neke 
marionete svojih političnih podobnikov, ki nas 
bodo tako in drugače podkupovali in seveda 
sprovajali skozi nas nacionalne in še kakšne 
druge interese, ali smo oziroma moramo biti 
nekaj, ker tudi to je neko ključno vprašanje, ki se 
dejansko skriva za tem. Jaz imam dobro v 
spominu prejšnji mandat, takrat, ko bi se lahko 
ustavila ta šlamastika drugega tira, ker se je 
vedelo, da nikamor ne gre oziroma da ne gre v 
pravo smer, takrat je SD tudi malo srečala 
pamet, če se tako izrazim. In kaj se je zgodilo na 
tistem odboru v kleti? SDS so odkorakali ven. 
Dobro jutro Slovenija! Hvala za besedo.  
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji razpravljavec je gospod Žan 
Mahnič, pripravi naj se gospod Jani 
Möderndorfer.  
 Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednica.  
 Zdaj rečejo, ko s prstom kažeš na 
nekoga, vedno s tremi prsti kažeš nase. In lahko 
bi rekel, da naj vrže prvi kamen tisti, ki je brez 
greha. In tukaj naj začnem s tem, da sem srečal 
nekoga, pač, jaz ga nisem poznal, on je mene 
spoznal, je rekel, gospod Mahnič, sem vaš 
podpornik, vidim, kaj se pripravlja glede teh 
financiranj političnih strank, je rekel, lahko kar 
javno poveste ob priliki, imam kolega, ki je 
natakar v Gostilni Livada, je rekel, kar Desus 
poje in popije v tej gostilni, gre na naročilnico 
Janeza Škrabca.  
 Gospe in gospodje! Me zanima, ali se 
bo ta komisija ukvarjala tudi s kakšnimi takšnimi 
primeri? Bo raziskovala, ali je to res? Vemo za 
osebna prijateljstva, poznanstva med 
predsednikom Desusa Karlom Erjavcem in 
gospodom Janezom Škrabcem, vemo, da mu je 
odpiral vrata v Rusijo in še kam drugam. In 
mene zanima, če to drži, če je to res? Po neki 
logiki jaz pač temu verjamem. Trdnim ne, vendar 
pa, ali bo to kdo raziskal. V koliko primerih Janez 
Škrabec financira kulinarične storitve gostilne 
Livada za stranko Desus?  
 Mi oziroma vi s to preiskovalno komisijo 
začenjate lov na čarovnice oziroma ko bi vsaj bi 
to bil lov na čarovnice, ampak je očitno lov na 
čarovnico, ker omenjate samo Slovensko 
demokratsko stranko. Mediji vas sicer suportirajo 
s tem, ko pravijo, da bo preiskovalna komisija 
preiskovala financiranje političnih strank iz tujine, 
v bistvu pa praktično ne najdeš oziroma ne 
najdeš nobene druge stranke, ampak se vse 
nanaša samo na Slovensko demokratsko 
stranko. Bo kdo preveril potencialno financiranje 
in finančno pomoč nemške stranke Die Linke 
slovenski stranki Levica? Govorite o tem, kako 
so mediji, ki so blizu nam, izvajali propagando 
pred volitvami in promovirali naš program. 
Mladina je v vsaki številki direktno delala 
propagando za stranko Levica. Ena od prejšnjih 
komisij je tudi ugotavljala prisotnost italijanskega 
kapitala v tem tedniku. Če boste dali gospodu 
Trčku repliko, bo to zloraba, ker ga nisem niti 
omenil, niti se na njegovo razpravo ne nanaša. 
Ker replika pač ni namenjena temu, da ko se z 
nekom ne strinjaš, da vse poveš … / oglašanje 
iz dvorane/ Očitno nekaj je na tem, ampak 
seveda tega tukaj notri ne zasledim.  
 Potem me zanima, kar se tiče medijev, 
jaz ne vem, zakaj je za vas tako čudno oziroma 
kaj je narobe s tem, da določena stranka 
pomaga pri zaživitvi nekega medijskega 
projekta. Naj mi nekdo pokaže kakšen članek v 
Delu, Dnevniku, Večeru, 24 ur ali na Siolu, ki 
dela reklamo Slovenski demokratski stranki v 
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pozitivnem smislu. Lahko jih pa jaz pokažem, 
članke in prispevke, ki delajo pozitivno 
propagando vsem šestim koalicijskim strankam. 
Lastnik Dela Stojan Petrič, lastnik Dnevnika 
Bojan Petan, na Večeru Uroš Hakel. Prej je, 
mislim da, gospod Pavšič ali nekdo dejal, da so 
ti mediji nastali z namenom vplivanja na volilni 
rezultat. Kaj je drugega kot namen vplivanja na 
volilni rezultat to, da je Petra Krčmar na 
soočenjih na POP TV pol ure spraševala, s kom 
boste šli v koalicijo in zakaj ne s SDS. Imeli ste 
prejšnji mandat preiskovalno komisijo, ki jo je 
vodil kolega Möderndorfer. Če ste startali na to, 
ste že v startu zgrešili, malo prezgodaj ste dali ta 
kredit ven, januarja, morali bi počakati tja do 
maja, tako da se je ta zgodba že razblinila in se 
je v bistvu videlo, da zgodbe ni. Tako da pred 
volitvami niso imeli nič, mediji niso vedeli, kaj 
narediti. In z namenom vplivanja na volilni 
rezultat in z namenom vplivanja na sestavo 
kasnejše koalicije se je pojavljalo stalno to 
vprašanje, s kom boste šli po volitvah v koalicijo 
in zakaj ne z SDS. Vemo pa za povezave sestre 
Petre Krčmar z Novo Ljubljansko banko. Vemo 
za povezave Dejana Židana, Uroša Hakla in pa 
Stanka Polaniča. Vemo za povezave Bojana 
Petana, Sebastjana Selana in stranke Lista 
Marjana Šarca. Direktno propagando je delal 
Dnevnik Listi Marjana Šarca v času volitev. 
Sebastjan Selan vam je nabiral kadre po terenu. 
Sodeloval je z Listo Marjana Šarca. Ta isti 
Sebastjan Selan, ki je prišel v Sovo za šefa 
Sove nekaj dni, preden je bila Sova obveščena, 
kaj se dogaja v Novi Ljubljanski banki v povezavi 
z Iranom. In potem, ko je šel s te pozicije, je 
takoj odšel za direktorja Term Čatež in pa 
Marine Portorož, zopet podjetja v lasti 
Sebastjana Selana. Kako je s tem? Je tukaj 
prisoten kakšen tuj kapital? Je tukaj kakšno 
nezakonito financiranje? Zakaj je Bojanu Petanu 
bilo v interesu, da zmaga LMŠ? Kakšni so tukaj 
finančni interesi? Kakšna so tukaj ozadja? Bo 
kdo to preiskal? Delo – Stojan Petrič. Ali ni 
zanimivo, takoj ko pride Alenka Bratušek na 
Ministrstvo za infrastrukturo, turki odletijo in 
verjetno bo kdo zdaj dobil posel? Stojan Petrič 
za gradnjo drugega tunela Karavank? Boste 
preiskali morebitno financiranje in pa pomoč 
Stojana Petriča? Ne samo preko dela, ampak 
tudi v finančnem smislu Stranke Alenke 
Bratušek. Jaz tega nisem nikjer zasledil. 
 LMŠ, kaj je z Elesom? Kaj je z 
denarjem, 8 tisoč 500 evrov, ki so ga za neko 
facebook stranjo nakazali Mateju Špeharju? Je 
Matej Špehar dal kakšno donacijo Listi Marjana 
Šarca pred volitvami? Je bila ta donacija 
mogoče 8 tisoč 540 evrov? Boste to kaj 
pogledali, boste to kaj preiskali? 
Socialni demokrati. Ali boste mogoče preiskali 
kakšno prireditev, ki jo imajo skupaj Socialni 
demokrati in Zveza borcev, potem pa račun za 
celotno prireditev in kulinariko plača samo Zveza 
borcev? Je to zakonito, je to nezakonito? Mislim, 
da so od petih članov predsedstva štirje vidni 
člani Socialnih demokratov. Generalni sekretar 

je član Socialnih demokratov. Vi govorite o VSO 
kot o politični organizaciji. Zveza združenj 
borcev je podaljšala rok Socialnih demokratov. 
Prireditve, ki jih imajo – bo kdo pogledal 
financiranje? Evo, kolega Han se že razburja, se 
pravi, da se odpira … Glejte, to ste hoteli, dajmo 
se potem o vseh pogovarjat. / oglašanje iz 
dvorane/ Ja, okej, dajmo. Zakaj ste pa potem 
samo nas noter napisali? To, kako smo morale 
nekatere stranke kupit lastne nepremičnine, smo 
bili v podrejenem položaju. Socialni demokrati 
so vse podedovali od svoje predhodnice, ni jim 
bilo treba nič kupiti. Denar, ki smo ga morali mi 
vlagati v svoje nepremičnine, ste vi lahko porabili 
za volitve, ker ste vso to infrastrukturo že imeli. 
Je bilo to pošteno? Kako je bilo to sfinancirano? 
Futura – bo kdo to pregledal? Koliko denarja je 
prejšnji kmetijski minister Dejan Židan dal temu 
podjetju oziroma ga je dalo Ministrstvo za 
kmetijstvo? Pa kaj je problem takšnemu podjetju 
dati še 10 tisoč evrov gor ali pa 20 tisoč evrov 
gor za neke storitve, boste nam delali volilno 
kampanjo oziroma tako malo svetovali. Glejte, 
to, bi bilo treba preverit. Jaz tukaj nič ne trdim, 
ampak dajmo preverit. Ali boste preverili? Ne, ne 
boste, ker ste se fokusirali samo na Slovensko 
demokratsko stranko. Če imate resne namene 
spremeniti zakonodajo, potem boste to preiskali. 
Boste preiskali nakazila Branka Roglića, 
častnega konzula na Hrvaškem, Stranki 
modernega centra še takrat? Boste pogledali, 
kje je pristalo 30 tisoč evrov, ki jih je Euro-Asfalt 
nakazal Cerarjevemu društvu Zavod 14? Je bilo 
teh 30 tisoč evrov mogoče uporabljeno za 
volilno kampanjo leta 2014? Se bo to 
preiskovalo, se bo to pogledalo? Ne. Ker bo 
treba, karkoli boš tega želel, dati predlog za 
razširitev. In to boste zavrnili. Tako da še enkrat, 
ko kažete s prstom, s tremi prsti kažete nazaj 
nase. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Prijavljena je replika s strani dr. Trčka. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala. 

 Jaz se v bistvu s kolegom Mahničem 
strinjal. Ampak še na nekaj je pozabil, pozabil je 
na NGO-je. Ali veste, ko sem jaz padel v Državni 
zbor, sem šel malo pogledati, kako imate po 
ministrstvih, kako imajo financiranja 
civilnodružbenih, ampak tukaj bo potem spet 
pingpong skočil malo tudi na stran SDS. Če ste 
me dobro poslušali, sem govoril o celi stari 
politiki, ki ste si nastavili tovrstno zgodbo. In sem 
tudi omenil, da je tukaj malo diskrepanca. 
Nimam jaz nekih blaznih simpatij ne do 
Jankovića ne do Janše, ampak se ve, koga se 
malo gleda tako, koga se malo gleda drugače.  
 Hotel pa sem se oglasiti le zaradi 
nečesa. Edini medij, ki je hotel z menoj delati 
veliki intervju je bil Reporter. Na začetku 
mandata, ko sem v imenu Levica spisal za 
Dnevnik naš gospodarski program, pa smo imeli 
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tam neko sejo o turizmu, ker sem kritiziral 
monopolizacijo turizma in seveda gospoda 
Petana, in naslednji dan je prišlo ven, Trček 
turistično v turizmu in iztrgane neke izjave ven. 
Ampak neki zakon, ki je v veliki meri uničil 
televizijo, kot en pomemben javni inštitut in 
četrto vejo oblasti, se ne imenuje Trčkova ali pa 
Kordišev zakon, imenuje se Grimsov zakon. 
Tako da ste spet soudeleženi v tej zgodbi in tej 
pravljici. Jaz osebno mislim, da bi mi res 
potrebovali iz državnega proračuna neka resna 
sredstva za ponovno vzpostavitev četrte veje 
oblasti, ki ne bo vaša, ne njihova in ne vem 
čigava. Jaz sem v bistvu ponosen, da Levica 
nima svojega medija. Mladina od Levice?! Pa 
prosim vas lepo, če bi bila Mladina od Levice, 
verjetno ne bi prvi šli delati intervjuja z 
Arsenovičem v Mariboru, bi s Šego delali 
intervju. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Preden dobi besedo naslednji 
najavljeni razpravljavec, ima besedo 
predlagatelj.  
 Izvolite, gospod Pavšič.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala lepa.  

 Komisija, ki jo je vodil v prejšnjem 
mandatu gospod Möderndorfer, je že ugotovila 
nepravilnosti pri izhajanju medijev. Tisti, ki smo 
se kdaj ukvarjali z mediji, točno vemo, koliko ta 
zadeva stane, sploh če je brezplačna, in če gre 
v vsa gospodinjstva po celi Sloveniji. To so 
blazni denarji. Ugasnejo pa potem čudoma 
točno na dan volitev. Ampak to je že druga 
stvar, da ne bomo zašli v neke vode, ki bodo 
izzvale replike na repliko na repliko in se bo vse 
skupaj zverižilo do konca.  
 Tisto se mi je zdelo zelo zanimivo, 
primerjati kosila od kolegov poslancev iz 
Desusa, ki ne vem, to … / oglašanje iz ozadja/ 
Ja, to se bo preverjalo, ampak bi morali kar 
nekaj časa jesti, da bi pojedli 450 tisoč evrov, če 
jim prištejemo še 60 tisoč evrov, bi še dlje morali 
jesti, pa dvomim, da bi zmogli toliko. Ampak 
pustimo tudi to ob strani.  
 Niste poslušali na začetku, verjetno, ne 
mene kot predlagatelja in ne stališč poslanskih 
skupin, ko smo razlagali, zakaj je tokrat samo 
ena stranka omenjena, konkretna. Predmet 
parlamentarne preiskave je v tej fazi 
osredotočen zgolj na sume omenjenih 
nepravilnosti oziroma nezakonitosti, predlagatelji 
pa obljubljamo, da bomo predmet preiskave 
razširili takoj, ko nam bodo predloženi sumi 
nezakonitega financiranja, ki bodo podkrepljeni z 
dokazi, ne pa z enim, nekdo mi je na cesti nekaj 
rekel in to je zdaj dokaz, mogoče je indic. Če 
kdo stoji za to besedo, potem sem prepričan, da 
jo bo komisija tudi preiskovala.  
 In še nekaj je gospod Möderndorfer o 
stališču povedal, kar je zelo pomembno. Prva 
stvar bo pozvati Računsko sodišče naj nam da 
vse ugotovitve zadnjih volitev o kakršnemkoli 

sumu kakršnegakoli financiranja katerekoli 
stranke. In z vsemi se bo parlamentarna 
komisija tudi ukvarjala. Jaz ne maram in nočem 
prejudicirati, jaz izhajam iz tega, da je vse do 
zdaj bilo pošteno, in da smo pred zakonom vsi 
nedolžni, dokler nam ne dokažejo nasprotnega. 
Tudi parlament ni tisti, ki ugotavlja skladnost z 
zakonodajo, ampak politično odgovornost, ki pa 
ima kasneje lahko tudi zakonodajne posledice. 
Ampak to je stvar širšega konsenza in tudi 90 
poslancev mora o tem razpravljati in odločati in 
več kot polovica, tisti ki glasuje, mora biti za, da 
se neka zakonodaja sprejme. Zato tudi večkrat 
govorimo o kolektivni odgovornosti, ne glede na 
to, kako kdo glasuje ali pa ne glasuje. 
Odgovornost je kolektivna, krivda pa ne. To pa 
je resnica. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Najprej ima repliko gospod Mahnič. Saj 
je vseeno, lahko, oba sta po vrsti. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči. 
 Prosim, da kolegu poslancu razložite 
proceduro pri preiskovalni komisiji. Namreč, 
dejal je, da oni bodo preiskovali vsak sum, ki bo 
potrjen kaznivega dejanja. Razložite mu, da če v 
mandatu preiskovalne komisije ni pravne 
podlage za pridobitev določenih dokazov, 
preiskovalna komisija teh dokazov ne more 
dobiti. In ker ne more teh dokazov dobiti, ne 
morejo biti potrjeni sumi. In ker ne morejo biti 
potrjeni sumi, torej ne morejo razširiti mandata 
preiskovalne komisije. Razložite mu to 
proceduro in naj ne zavaja slovenskih 
davkoplačevalk in davkoplačevalcev.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za vaš predlog.  
 Jaz upam, da se bo vsak, ki karkoli 
predlaga in razpravlja pozanimal, kako in na 
kakšen način se pripravi zahteva za 
preiskovalno komisijo. Ne gre pa tako, da se eni 
pripravijo na podlagi domneve oziroma suma, 
drugi pa na podlagi dokaza in se potem 
ugotavlja sum. 
 Predlagam, da ima repliko še gospod 
Mahnič. 
 Izvoli.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik. 

 Glejte, gospod Pavšič, jaz sem rekel, 
jaz ne morem trditi, da so to dejstva. Saj je 
normalno. Nekdo stopi do tebe, ti nekaj pove, 
boš preveril. Kako naj jaz to preverim? Zato pa 
je preiskovalna komisija. Ker verjemite, če bi pa 
nekdo prišel k meni z računom, z naročilnico, z 
dokazom, bi pa jaz šel takoj na policijo in to 
prijavil. Ampak ti, če imaš dokaze, ne rabiš 
preiskovalne komisije.   
 In pa druga zadeva. Ne banalizirati teh 
kosil. Pri Jankoviću jih je bilo v dveh letih za 130 
tisoč evrov. Pri Jankoviću jih je bilo v dveh letih 
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za 130 tisoč evrov. Jaz upam, da se bo to 
preverilo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima predlagatelj, gospod 
Pavšič. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): No, jaz prosim 

gospod Logarja oziroma vas predsedujoče, da 
mi poveste, v čem je bil njegov proceduralni 
predlog in kje sem kršil poslovnik. Samo to me 
zanima. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Saj nisem 

rekel, da ste kršili poslovnik. / oglašanje iz 
dvorane/ Ne ga ni. Saj predlaga lahko.  
 Predlagam, da gremo z razpravo 
naprej. Besedo ima poslanec Jani Möderndorfer.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa za besedo, podpredsednik. 
 Jaz sem na samem začetku povedal, 
da bi morali v bistvu čim prej zaključiti s to 
razpravo, glede na to, da v bistvu o njej ne bomo 
niti glasovali. Je pa dejstvo, da nekateri na ta 
način poskušajo določene stvari že prejudicirati. 
Kar je pa še bolj pomembno od tega, nekateri 
več ali manj zelo jasno izkazujejo, da si 
pravzaprav tega ne želijo, kar je v resnici 
nenavadno. 
  Moram reči, da sem zelo pozorno 
poslušal stališče SDS, gospoda Kaloha in jaz 
razumem njegov bivši strankarski oziroma ne, 
saj je še zdaj njegov strankarski kolega, ampak 
njegov kolega, poslanec iz prejšnjega mandata 
bi rekel, da če je že nekaj prebral, da bi bilo fino, 
če bi vsaj razumel, kaj je prebral, in bi bil strašno 
jezen na to, ker se je vedno hudoval. Pa bom 
poskušal vsaj v enih delih seveda pokazati na ta 
nesmisel oziroma na kolizijo izrečenega. Prvič, 
na začetku je bilo očitno, češ da je 
Zakonodajno-pravna služba raztrgala s svojim 
mnenjem delo te komisije oziroma sam predlog, 
ki je bil vložen. Fajn bi bilo, če bi gospod Kaloh 
vsaj malo potrepljal svojo kolegico, ki je pred to 
točko kot predlagateljica v bistvu razpravljala in 
nenazadnje tudi branila javni interes za 
parlamentarno preiskavo o srčkih. Delovno tako 
rečem. Jaz upam, da ste si prebrali mnenje 
Zakonodajno-pravne službe za to komisijo in za 
tiste očitke, ki ste jih danes navedli. Pa vam bom 
jaz, ker verjamem, da niste bili pozorni, ampak 
neverjetno, kako boste ugotovili, da so stavki 
skorajda identični za vašo preiskovalno komisijo. 
Namreč mnenje ZPS iz svojih ugotovitev govori 
naslednje. »Parlamentarna preiskava v 
nobenem primeru ne more biti namenjena 
ugotavljanju kazenske ali civilne odgovornosti.« 
To je danes očital tej preiskovalni komisiji. 
Zanimivo. Drugo stvar reče: »Parlamentarna 
preiskava se lahko usmeri samo zoper tiste 
nosilce javnih funkcij, ki so politično odgovorni 
Državnemu zboru. Subjekt politične 
odgovornosti je torej vsak nosilec javne funkcije, 
ki ga tisti, ki ga je na funkcijo imenoval, lahko 

kadarkoli razreši, ne da bi za to potreboval 
kakršenkoli razlog pravne narave, ampak 
zadostuje že izguba zaupanja.« Oprostite, to je 
mnenje Zakonodajno-pravne službe za 
preiskovalno komisijo gospe Godec. Vi ste pa to 
nam očitali. Ampak to je bilo mnenje za to 
preiskovalno. Zakaj niste bili tako nazorni pri 
predstavitvi stališč za svojo lastno preiskovalno 
komisijo, istega mnenja? Treba bo brati, gospod 
Kaloh, veste. Naslednja stvar, ki je isto mnenje 
Zakonodajno-pravne službe: »Osebe, na katere 
je mogoče sklepati iz posameznih točk 
predmeta, so na različnih vodstvenih ali drugih 
delovnih mestih pri izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti na sekundarni ali terciarni ravni, zato 
niso nosilci javnih funkcij pa tudi ne politično 
odgovorni Državnemu zboru.« Glej ga, zlomka, 
ampak tukaj se bo točno to počelo. In vi si upate 
priti sem gor in govoriti, kako v bistvu ta 
preiskovalna komisija počne in da je 
Zakonodajna-pravna služba raztrgala, še več, 
dodate, da pravzaprav je skorajda identično 
napisan predlog v manjših popravkih. Seveda je 
identičen. Saj se ne more razlikovati. Saj so 
stališča zelo jasna. Nenazadnje pozabite eno 
stvar, ki je bistvenega pomena – v Državnem 
zboru, v kleti še vedno obstajajo dokazi za 
stvari, ki jih moramo raziskati. To ni neka 
domneva. To ni nekaj, kar se je nekdo spomnil 
na ulici, tako kot je rekel kolega poslanec, da mu 
je pač en kelnar, privrženec, povedal, da je tam 
nekdo nekomu plačal neko kosilo. Ampak so 
fakti. Dokumenti za to obstajajo. Ne se hecati. A 
se tukaj delamo norca vsi iz samih sebe? A 
veste, kaj to pomeni, kadar obstaja sum, da 
prihaja kapital iz druge tuje države in to v 
medijih, katere lastnik je politična stranka? Tudi 
če je dober namen. Tudi če gre za čisti posel, 
gospodarski. Oprostite. V vsaki resni državi 
najprej pomislijo na eno stvar – da nekdo drži 
nekoga v šahu. In ta politični funkcionar sedi 
tukaj, v tem državnem zboru, ki je najvišji organ, 
predstavniški organ tega naroda. Ja, oprostite, 
vsakega normalnega pravzaprav zaskrbi taka 
situacija. Vi se danes sprašujete in se čudite 
stvarem, poglejte, kaj se dogaja v Ameriki. Že 
dve leti se ukvarjajo samo s tem, ali so imeli 
Rusi vpliv na volitve ali ne, posredno in tako 
naprej in tako naprej. Se pravi, to je problem, ki 
ga moramo že zaradi interesa javnosti razčistiti 
in reči, ali kaj ugotavljamo ali pa ne ugotavljamo. 
Jaz ne vem, česa se pravzaprav bojite. Saj se 
nimate česa bati. Vi bi morali biti pravzaprav 
nam vsem hvaležni! Prvič, zato, če bomo 
ugotovili, da nič ni narobe, bodo vsi morali 
utihniti in nehati pisati o tem in boste 
zmagovalci. In drugič – če se kaj ugotovi – ja, 
hvala bogu, bomo zaščitili interes, ki je še kako 
pomemben v tej državi, da nima druga država 
vpliva na jasne demokratične postopke v tej 
državi. In to ni hec! In to ni več politična tekma 
enega ali drugega, levice in desnice in kaj ti jaz 
vem, kaj še vse.  
Naslednja stvar. Na začetku je bilo izrečen en 
stavek, fascinanten, mislim, jaz sem bil 
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presenečen, da si sploh upa kaj takšnega reči. 
Ni nenavadno, da sovpada s pozivom 
predsednika Vlade, v katerih medijih se naj ne 
oglašuje. Je predsednik Vlade kaj povedal, v 
katerih medijih? Ali ste se vi prepoznali, v katerih 
medijih? To je večji problem za mene. Če vi že 
sami ugotavljate, da nekaj ni v redu. Da so to, 
recimo, samo določeni mediji. Jaz tega nisem 
zaznal. Če pa sem jaz edini, ki tega nisem 
zaznal, potem me pa obvestite, se bom dal 
razsvetliti. Govorite o tem, kako drugi počnejo in 
tako naprej. Ne mi zameriti, kolega Mahniča spet 
ni v dvorani, ampak ga ni bilo že na samem 
začetku, pa bom ponovil eno stvar, ki je zelo 
pomembna in zelo jasna, da ne bo 
nesporazumov pa potem premetavanja okoli 
tega, kako se napiše oziroma kako se predlaga 
razširitev za preiskovalno komisijo. Nihče ni 
rekel, da če kdo kaj ve, naj pove, pa bomo kar 
začeli preiskovati. Lepo vas prosim, pa saj 
nismo v oštariji. Zelo jasno pa sem povedal, da 
bom predlagal sklep in pozval Računsko 
sodišče, ki je edini nadzornik javnih sredstev v 
političnih strankah, da naj sporoči preiskovalni 
komisiji in Državnemu zboru, ali obstaja 
kakršnakoli podlaga, da se za obstoječo 
veljavno zakonodajo za podoben primer 
preiskuje katerokoli drugo politično stranko. In v 
tem primeru bo, seveda, če bo to ugotovljeno, 
predlagana razširitev predmeta preiskave. Zato 
da izničimo to konstantno idejo v zadnjem 
mesecu, ki se ponavlja, da je SDS postavljen na 
sovražni pranger. Oprostite, temu ni tako. Jaz 
sem povedal jasno, da o tem govorijo vsaj trije 
različni dokumenti. En dokument je preiskovalna 
komisija, poročilo, ki ga je sprejel Državni zbor z 
večino glasov v tem prostoru in celo predlagal, 
da se nadaljuje delo te preiskovalne komisije v 
določenem delu, ki ni bil do konca raziskan. 
Zakaj ni bil do konca raziskan? Zaradi tega, ker 
se je raziskovalo samo pet mesecev. Vsi veste, 
kdaj je bila predlagana ustanovitev te komisije 
za NLB. Šele kasneje se je za NKBM razširil 
predmet preiskave, ker smo delali zakonito in ne 
kar tako, da smo se malo spomnili in smo malo 
rekli, da bomo kar še malo pranja denarja 
ugotavljali še v kakšni drugi banki. To je bila 
podlaga. In seveda ni mogla opraviti do konca, 
je pa prišla do zanimivih izsledkov in dokazov, ki 
jih, mimogrede, ni ugotovila preiskovalna 
komisija, ampak jih je dobila od Urada za 
preprečevanje pranje denarja.  
 Potem naslednja stvar, bili so očitki, 
kako se v drugih strankah nekaj počne. Pridite z 
dokazi. Jaz bom najbolj vesel, če boste prinesli 
te papirje, da bomo lahko začeli z resnim delom 
tudi na govoricah, ki so danes samo govorice.  
 Kar se pa tiče tega, kako bi nekateri 
radi preiskovali kar vse povprek, oprostite, nihče 
SDS ni očital, da ste ustanovili Demokracijo. 
Zakaj pa? Saj jo imate pravico. Nihče nikomur ni 
očital, da ste ustanovili Nova obzorja. Zakaj pa? 
Saj lahko vsaka stranka svoja nova obzorja 
ustanovi, saj to sploh ni predmet preiskave. 
Predmet preiskave je nekaj drugega. To, da 

imate mediji, s katerimi se vi hvalite in 
reklamirate svoje dosežke, svoja prepričanja, 
ideološka in še kakšna druga, to ni nič 
spornega. Sporno pa postane, če seveda medij 
to dela na nezakonit način s pretvezo. Pa ne 
govorim o Demokraciji ta hip in ne govorim o 
Novih obzorjih, niti o Nova 24, ampak govorim o 
brezplačnikih. Tam se pa ni vedelo, kdo je 
lastnik, ampak zanimivo teme so bile samo 
takšne, ki jih pozna samo ena politična opcija. In 
zanimivo, ugasnila so se takrat, ko jih več ni 
nihče rabil. In nikoli poplačana. In zanimivo, 
financirana iz državnih podjetij. In še danes vsi 
dvigujejo roke in se delajo nevedne, kot da ne 
vedo, kaj piše dol v naši kleti v preiskavi 
poročila. Jaz res svetujem vsem poslancem, ki 
ne poznate tega primera, pojdite si prebrati to 
poročilo. Vsa poročila so vam dostopna. Jih 
greste lahko vsak dan brati in zato ne imeti 
izgovorov, nisem videl, preden govorite javno 
neumnosti. Ta preiskava je bila, preiskovalna 
komisija ustanovljena in opravila je v zelo 
kratkem času, samo v enem letu, in je prišla do 
zanimivih ugotovitev. In glej ga zlomka, človek, 
ki je bil na državnem podjetju in bil soudeležen v 
financiranju, se je kasneje znašel, zanimivo, v 
NKBM. To je problem in se nič ni zgodilo. In o 
tem nočete govoriti. Alenka, sem te že prej 
prosil, bodi kulturna, pa malo kdaj kasneje, ko 
boš imela besedo, ne zdaj. 
 Potem govorite, da se vse preiskuje, 
samo da se dela proti vam. Oprostite, kdo je 
hotel že Delo prevzeti oziroma ga je prevzel z 
dokazano prodajo Mercatorja pod mizo? Kdo je 
bil takrat, ki je vodil zadevo v imenu vaše 
stranke? ASK. Ste že vsi pozabili ali kaj? Kdo je 
bil imenovan na RTV takrat, gospod Guzej in 
Možina, da so prevzeli? Ali je bila kakšna 
preiskovalna komisija zaradi tega? Vsi vemo, kaj 
se je takrat dogajalo. Ali je bila kakšna 
preiskovalna komisija zaradi Toneta Krkoviča in 
njegovih glasbenih festivalov? Pa od kje je bilo 
to financirano? Nehajte govoriti na pamet in kar 
tako, kratkoročno razdeljevati tukaj klofute 
vsakemu, ki ima pet minut časa, pa ki je slučajno 
tu zraven, zato ker mislite, da ste frajerji, ker 
lahko tukaj tako ugašate. Dajte govorit z 
argumenti, z dejstvi. Pridite s fakti na mizo. 
Kar se tiče pa pravne službe, dala je svoje 
mnenje. Mi smo dolžni spoštovati zakonodajo. A 
o tem, kaj je prav in kaj ne in kako se bomo 
odločili, imamo Poslovnik, imamo zakon in bomo 
tukaj seveda o tem odločali. Če komu to ne 
ustreza, če misli, da je narejeno narobe, ve se, 
kakšne so instance. Zakonodajno-pravna služba 
je v skladu z svojimi pravili in z svojimi pooblastili 
napisala svoja razmišljanja, svoje mnenje, ki pa 
za Državni zbor nikoli ni obvezujoče. Ampak 
zato to ne pomeni, da je Zakonodajno-pravna 
služba nepomembna. Še zdaleč ne, zelo 
pomembna je. Ampak ko primerjate eno mnenje, 
dajte prebrati še drugo mnenje in boste videli, da 
uporabljamo iste vatle za iste stvari, ampak vi 
uporabljate samo tiste vatle, ki ustrezajo vam. 
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Pridite v komisijo, sodelujte, pa boste imeli 
možnost potem na koncu povedati, ali je bila 
prav vodena ali se je prav delalo. To je edini 
inštrument, ki je lahko pravilen in demokratičen. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Glede na to, da smo proti koncu liste, bi 
še prebral tiste tri, ki so na vrsti za razpravo: 
Primož Siter, Igor Zorčič in pa mag. Dejan 
Kaloh. Najprej ima besedo poslanec Primož 
Siter. 
 Izvoli. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči! Kolegice in kolegi, lep pozdrav! 
 Stvar je v bistvu sila sila enostavna. 
Zdaj iščemo ene načine, kako to zakomplicirat. 
Na mizi je en predlog, ki nalije čistega vina in jaz 
ne vidim razloga, zakaj bi bilo to kakorkoli 
komurkoli sporno. Kar je najbolj sporno v tej 
zgodbi, ni, da se mi zdaj ukvarjamo z nekim 
ekscesom, to se je zgodilo in zdaj, ojoj, mi ne 
vemo, kaj zdaj, to je pa res nova stvar, to je pa 
nekaj, s čimer nismo še nikoli operirali, ne vemo, 
kako reagirati na to in smo ubogi in smo revčki. 
To ni eksces, to je redna praksa v predvolilnih 
kampanjah. Govorimo o neki ustavljeni praksi, 
slišali smo že v obrazložitvah leta 1992 SLS in 
Dragonja in Lek, pa potem leta 2000 Bajuk in 
Iskra računalniki, leta 2001 Socialni demokrati. 
Kar se je takrat zgodilo, je ena zelo zanimiva, 
zanimiva stvar, ugotovil se je problem in nismo 
mi rekli, dajmo mi zdaj to rešit, rekli so, dajmo mi 
to rajši malo olajšati zakonodajo, dajmo mi to 
rajši malo razbremenit in financiranje političnih 
kampanj olajšati. Se pravi, šli so v kompletno 
napačno smer. Ne v reševanje, šli so v 
poglabljanje. Potem je prišla leta 2008 ta stvar, o 
kateri smo danes že slišali, z Ekspresom in 
Slovenskim tednikom. Jaz se sprašujem sam pri 
sebi, kaj je bil večji greh slovenske politike v 
tistem času, ali to, da se je to zgodilo, se pravi, 
da sta se ta dva brezplačnika, nepojasnjena in s 
čudnimi meglenimi nekimi okoliščinami, zgodila, 
ali da se je v tej ustanovi ustanovila komisija, ki 
je preiskovala, prišla do zaključka, da to ni bilo v 
redu in stvar pripeljala do svojega konca, ki je bil 
– kakšen? Tišina. Nič. Nič se ni zgodilo. In tukaj 
je slovenska politika, ne da je sama zase 
kolapsirala, poslala je javnosti sporočilo, Ima se, 
može se, vse je v redu. Mi bomo tukaj in bomo 
delali, kar bomo hoteli. Lahko se oglašate, 
ampak v končni fazi bomo ne glede na to, na 
kateri strani paketa se je to zgodilo, mi se bomo 
zmenili. Nam ustreza to, da obstajata dva 
razreda, tisti, ki se dogovarja, in tisti, ki nima 
nobene moči ničesar doseči. Ampak to je bila 
samo predigra za naslednji korak. To premikanje 
meje. SDS ste bili vključeni v vse te procese ali 
pa vsaj večino njih, ugotovili se je, da je neko 
mešanje megle, ampak leta 2018 na teh 
državnozborskih volitvah se je pa ta meja 
dovoljenega še povišala. Vsakič malo več, 
vsakič en centimeter ali pa en tisočak ali pa 
deset njih ali pa sto njih, ni jih več. Torej neka 

higiena v političnem prostoru je zadnja skrb, ki bi 
slovenski politični prostor skrbela. Se je 
dokazalo v 27 letih. Ukinjanje javnih medijev, 
pregon nesomišljenikov, diktatura oziroma 
kraljevina, to se mi zdi, da so ene take mokre 
sanje slovenskega političnega establišmenta, 
kar se je pokazalo zdaj s to kampanjo. In ker 
spremlja kot en zvest pes celo to sceno, je pa to 
zelo domače na sosednjem Madžarskem, 
ampak treba je vedeti, da v kompletu s tem pride 
tudi ilegalizacija brezdomstva, pride tudi 400 
dovoljenih, v navednicah, nadur, ki so plačane 
potem enkrat čez tri leta, in pride tudi nekaj, kar, 
kolegi iz SDS, vaši mediji v teh dneh niso 
poročali, zgodi se tudi Budimpešta na ulici, ki se 
dogaja v teh dneh. In zdaj ta komisija, ki ji jaz 
želim vse najboljše in upam, da bo opravila 
svoje delo, kot se šika, ima pred seboj dva 
scenarija. Eno je, da po vzoru njene 
predhodnice dvigne roke, na koncu reče, okej, 
pripeljali smo do te točke in zdaj bo kar bo in se 
lahko zgodi Madžarska tudi v Sloveniji, ali pa, da 
se delo začne šele, kjer se v bistvu delo te 
komisije konča, in to je v jasnih sankcijah za 
kršitelje. Seveda izziv je vedno tukaj. Pred 
časom smo na Odboru za EU obravnavali nek 
ukrep v najavo evropskim volitvam, ki da bo 
malce oklestil nadzor nad kampanjami in dal 
političnim strankam približne sankcije, neke 
finančne sankcije. Ampak to ni sankcija. Vsaka 
politična stranka, ki ima nekaj ozadja, bo rekla, a 
ha, okej, toliko bomo dali za kombi, toliko bomo 
dali za malico, toliko bomo dali za plakate, toliko 
bomo dali za finančno sankcijo in toliko bomo 
dali za pogostitev na koncu in bo vračunala v 
svoj budžet in v redu. Gremo naprej. To ni 
sankcija. Sankcija se mora zgoditi, da bo takšna 
kot se šika, in da bo pripeljala do želenega 
rezultata, se pravi, reda na tem področju, mora 
biti z imeni in priimki. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Zdaj imamo zadnjega razpravljavca, to 
je poslanec mag. Dejan Kaloh.  
 Izvoli. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo.  
 Jaz sem se odločil, da se bom odzval 
samo na tiste razpravljavce, ki so bili kolikor 
toliko resni. Vsi drugi, ki bi jih lahko pod oznako 
podtikovalci in diskreditatorje označil, pa se 
seveda ne bom. 
 Mislim, da je poslanec Trček izpostavil 
Inšpektorat za medije. Inšpektorat za medije je 
seveda pod okriljem Ministrstva za kulturo. In v 
razvid medijev, verjeli ali ne, sta vpisani zgolj 
dve spletni strani, ki jih kulturno ministrstvo 
opredeljuje kot medij, to sta SDS in SD, pa tudi 
propadli Zares in Virantova propadla lista. Jaz 
vas zdaj sprašujem, zakaj pri podajanju vsebin, 
ki so tudi medijsko predstavljene, ne daste še 
notri vaših spletnih strani koalicijski poslanci iz 
strank LMŠ, SMC, SAB in nadkoalicijske Levice. 
Vi prav tako zelo agresivno predstavljate svojo 
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politično propagando. Zakaj vaših spletnih strani 
niste, če ste taki podvrženi zakonu in vse, kar 
smo danes slišali, zakaj ne upoštevate Zakona o 
medijih in ne vpišete svojih spletnih strani, ki so 
de facto mediji v razvid medijev? Kršite medijsko 
zakonodajo.  
 Poslušali smo tudi o medijih, ki so 
bojda takoj čez noč ugasnili. Poglejte, vaš član 
iz Socialnih demokratov Denis Sarkić je bil 
ustanovitelj in solastnik spletnega portala vest.si, 
ki je bil v izključni domeni tega, da je 
obračunaval s politično konkurenco. In vest.si je 
ugasnila 2009 leta, se pravi leto dni pod 
državnozborskih volitvah, kjer ste takrat bili 
relativna zmagovalka volitev, pa noben ni tega 
problematiziral. In takoj naslednje leto je Denis 
Sarkić dobil službo pri Socialnih demokratih kot 
piarovec. In vam tega nismo očitali oziroma šteli, 
da ste pa sedaj vi, ne vem, kakšne zlonamerne 
zadeve delali.  
 Jaz vseeno menim, prej sem že v 
razpravi omenjal, požvižgali ste že še 
neštetokrat na mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, vam potem da Ustavno sodišče klofuto, 
vam razveljavi tisti neustavni, nezakonit akt, 
ampak ne, vi spet trmoglavite dalje. Prej je 
poslanec Möderndorfer, zdaj ga ni, vprašal, če 
sem si dobro prebral mnenje Zakonodajno-
pravne službe. Seveda sem si ga. Ampak bili so 
jasni, bili so zelo jasni, najhuje, kar je, ste kršili 
ustavno načelo delitve oblasti, niste določno 
predmeta naloge izpostavili ter še vrsta zadev, ki 
so vam jih očitali, ampak seveda v tem 
kozmetičnem popravku potem niste popravili nič 
od tega.  
 V mojem primeru pa lahko čisto jasno 
povem, da ste tudi uporabili laž pri nakupu 
mojega poslovnega deleža, vrednosti le-tega, 
piše, to so res smešni zneski, ki ne vzdržijo niti 
nobene resne ekonomske presoje. Podjetje, ki 
dela, čez palec, milijon evrov prihodka, da ti bo 
za neko bagatelno ceno prodalo delež, je 
seveda smešno. Dajte si te zadeve malo 
razčistiti. Tu ne bom govoril o vrednosti 
poslovnega deleža, ker to je moja zasebna 
stvar, in ob nastopu funkcije poslanca, sem ga 
tudi prijavil KPK. Je bilo vse b. p., brez 
posebnosti, kakor je bil tudi brez posebnosti ta 
najem kredita, ki ste ga danes omenjali kot lajno. 
Poglejte, najem kredita je bil povsem 
transparenten. Govorim o tistem famoznem 
kreditu v vrednosti 450 tisoč evrov. Je lahko še 
kaj bolj transparentnega od tega, da ga objavite 
na Ajpesu? Mi smo ga registrirali in objavili na 
Ajepsu in zdaj, pazite, si pa novinarji Večera 
delijo nagrade, konec novembra je novinar 
Večera Blaž Petkovič celo dobil nagrado, pazite, 
za izstopajoče dosežke, ker je ta kredit bojda 
razkril. Kako bi ga lahko razkril, če smo ga pa 
javno objavili na Ajpesu? Ajpes pa bere vsak 
dan na tisoče in tisoče uporabnikov. Tako da, 
prosim vas, dajte biti pošteni, ne pa zlonamerni 
in nehajte enkrat obračunavati s Slovensko 
demokratsko stranko. Hvala.  
 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Replika? Postopkovno? To bomo 
naredili, gremo po vrsti, kolega Han.  
 Prehajamo v sklepni del razprave, v 
kateri dobi besedo še predstavnik predlagatelja 
Robert Pavšič. 
 Izvoli.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoči, za besedo. 
 Saj debata je bila pričakovana in zelo 
čustvena. Vsak je čustven, ko se govori o 
zadevah … / oglašanje iz dvorane/ A lahko 
prosim govorim? Lahko sem pa tudi tiho 20 
minut.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Izvolite, 

nadaljujte.  
 Izvoli. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala. 

 Res zelo kulturno in dostojno vaše 
funkcije in pozicije. Torej razumem, da je 
današnja razprava bila čustvena. Vsak brani 
svoje barve. To je normalno, to je legitimno in to 
je tudi prav. 
 Večkrat smo poudarili, da namen 
ustanovitve te preiskovalne komisije ni politično 
obračunavanje, čeprav boste vztrajno trdili 
drugače. Osnova za ustanovitev te preiskovalne 
komisije je več indicev, ki so se pojavili v 
javnosti, je sklep Državnega zbora iz lanskega 
leta, ki je že marsikaj ugotovil in kar je ta Državni 
zbor tudi potrdil, je poročilo OVSE o tem, da bi 
se lahko v volilni kampanji poleti letos dogajale 
nepravilnosti. Da bi se lahko, ne da so se. In na 
koncu tudi namena, javna namena preiskovalne 
komisije, poziv Računskemu sodišču, da 
predloži vso dokumentacijo zadnjih volitev, da bi 
se lahko predmet preiskave razširil na vse, ne 
samo na eno stranko. 
 Jaz verjamem, da bo sestavljena 
komisija kompetentna, strokovna in da bo prišla 
do dna in do nekih zaključnih ugotovitev. Srčno 
pa upam, da bodo te pozitivne za vse, ker potem 
končno lahko enkrat nehamo metati en drugemu 
cokle pod kolesa in se zaustavljati na osnovi, v 
bistvu, kot bi rekel kolega iz Levice, penez. 
Ampak, če so pa resnične, potem pa nas 
stranke dejansko postavlja v neenakovreden 
položaj, ker eni imajo dostop do več, drugi sploh 
dostopa nimajo in rezultat volitev lahko postane 
zaradi tega izkrivljen. Hvala lepa.  
 
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 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati? Še preden odprem, pa samo 
opozorilo. Če želi razpravo tudi predstavnik 
predlagatelja Robert Pavšič, ga prav tako 
prosim, da se prijavi s pritiskom tipke za vklop 
mikrofona. 
 Sedaj pa začenjamo s prijavo. 
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 Imamo 4 prijavljene. Vsak dobi 5 minut.  
 Prvi je na vrsti Gregor Perič. 
 Izvoli.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo. 
 Nekaj te razprave sem sledil v dvorani, 
nekaj izven dvorane in nekako se mi je zdelo, da 
bo šla v to smer, po svoje škoda, po drugi strani 
pa tudi pričakovano. Jaz bi rad še enkrat 
podčrtal in poudaril, ko omenjamo mnenje 
Zakonodajno-pravne službe – Zakonodajno-
pravna služba poda svoje mnenje, svoje stališče 
in poglede na to in na nas je, da ta opozorila 
upoštevamo. V končni fazi je Zakonodajno-
pravna služba danes podala tudi eno drugo 
mnenje, vezano na eno pobudo za razpis enega 
referenduma. Jaz upam in verjamem, da se 
bomo enako zagreto, kot se nanašamo nanj v 
primeru te preiskovalne komisije, zanašali čisto 
vsi nanj tudi v primeru tega referenduma. Pa naj 
za tiste, ki niso imeli možnosti prebrati mnenja 
Zakonodajno-pravne službe o posvetovalnem 
referendumu glede migracij, ponovim, 
Zakonodajno-pravna služba pravi, da ga ne 
moremo razpisati. Tako da verjamem, da bomo 
vsi nekako internalizirali tudi to mnenje 
Zakonodajno-pravne službe.  
 Če se vrnem nazaj na tematiko, ki jo 
imamo danes – če pustimo malo ob robu 
Zakonodajno-pravno službo – preiskovalna 
komisija, kot rečeno, predhodno ne more 
posegati v pristojnosti drugih institucij, sploh pa 
ne drugih vej oblasti, in se znotraj tega lahko 
giblje samo v okviru ugotavljanja politične 
odgovornosti. In kot rečeno, to je delo 
Državnega zbora, če se mi, kot poslanci, tako 
odločimo. In to je navsezadnje tudi delo javnosti 
med volitvami, ko se ugotavlja javno mnenje, 
predvsem pa v trenutku, ko gremo vsi na volišča 
ali pa ostanemo doma, ker se nam zdi brez 
zveze oziroma ker menimo, da je tako, kot je, 
popolnoma v redu in če bomo doma, ne bo 
bistveno vplivalo na to, na kakšen način živimo.  
 Predhodno sem omenil in še enkrat 
bom omenil, da je ta problematika oziroma to 
vprašanje financiranja političnih strank, bodisi 
znotraj Slovenije ali pa od zunaj, zelo zanimivo 
in pomembno za obstoj, stabilnost in za obete 
tudi z vidika razvoja naše države, našega 
političnega sistema tudi v bodoče. Zato ga ne 
gre jemati z levo roko in ga ne gre reducirati 
zgolj na to, kdo je kaj kriv, kdo je kaj naredil, kdo 
česa ni naredil. Jaz ga vidim in želel bi si, da bi 
ga vsi gledali oziroma razumeli zelo široko z 
vidika implikacij, ki jih ima za našo politično 
prihodnost ozirom za našo državo. 
 Morda je nesmiselno, da se dotikam 
tudi določenih stvari, ki ste jih izpostavljali, razna 
izvijanja in podobno, krediti so bili, niso bili, je 
vse v redu, če je s kreditom vse v redu, potem 
ga verjetno ne greš vrniti in tako naprej. Jaz bom 
tako rekel, naša družba se razvija, razvijajo se 
socialna omrežja, pojavljajo se številne stvari, ki 
jih zakonodajalec, ko je snoval Zakon o političnih 

strankah, ni mogel predvideti. In v tem procesu 
je naša naloga, da vse te pojave, kadar 
ugotovimo, da gredo v nepravo smer, na 
ustrezen način zamejimo. Namreč, niso 
neznanka okoliščine, ko vemo, da je v tujini 
prišlo do vpliva posameznih držav na volitve v 
drugih državah. Jaz si ne bi želel, da bi se kaj 
takega dogajalo tudi v Sloveniji, ker to ni dobro 
za nikogar. Zlasti ne za Slovenijo, ker vemo, da 
smo kot država majhni, kapitalsko manj 
pomembni oziroma šibkejši v primerjavi s 
kakšno večjo, veliko bolj na prepihu in s tem se 
da marsikaj tudi skreirati. Tako da to ni dobro in 
ni na mestu. Želel bi si, da bi ta preiskava imela 
tudi nek zakonodajni odziv, da bi sledila tudi 
neka priporočila in tudi spremembe v smislu 
zakonodaje na tem področju, da nas postavi v 
take okvire, da do takih anomalij, do takih 
odstopanj, domnevnih ali nedomnevnih, ne bi 
moglo priti. To se mi zdi najbolj ključno, vse 
ostalo je pa malo tudi predstava za javnost. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednji dobi besedo poslanec Matjaž 
Han.  
 Izvoli. 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik. 
 Jaz bom mogoče pa v drugo smer 
razpravljal. Najprej – tisti, ki trdi, da preiskovalna 
komisija ni politično motivirana, enostavno laže. 
Vsaka preiskovalna komisija, ki jo ustanovimo v 
tem parlamentu, je politično motivirana, da se na 
nek način drugo stran, drugo politično opcijo 
poskuša, bom rekel, malo spraviti na kolena. Če 
kdo misli, da se tukaj najdejo neke velike resnice 
in tako naprej, potem se vidi, da res ni dolgo v 
politiki. To je prva stvar. 
 Druga zadeva. Veste, jaz vem, da je 
politika eden najbolj osovraženih poslov v tej 
državi. Ampak brez politike enostavno nekatere 
stvari ne grejo. Mi imamo demokracijo, 
demokracija pa stane. Samo mi bi radi šli 
demokracijo brez denarja, brez podpore. In 
potem pride do takšnih in drugačnih očitkov. In 
zdaj se lahko tu stranke med sabo, drago moji, 
kregamo, katera je bolj poštena, katera je imela 
malo grehov in tako naprej. Vsaka stranka 
izkorišča svoj vpliv, bom rekel, en svoj del, da 
lahko nagovori ljudi, da dobi glasove. Meni 
nobeden ne bo rekel, da Levica ne dela zgodb, 
mogoče brez denarja, pravijo, ampak, recimo, 
koncert Nosil bom rdečo zvezdo, to je bil točno 
vaš politični piar, oprostite, to je moral nekdo 
plačati, da si lahko ti tam pel. Danes si poslanec. 
Zdaj Socialnim demokratom očitati, da imamo 
kredite in da smo zadolženi, ja dragi moji, ko 
boste vi šli skozi dvanajst, petnajst, dvajset 
volitev, in vsi mi vemo, ki smo dolg časa v 
politiki, da volitve stanejo, se pravi, da je treba 
kredit vzeti. Katera stranka ni ta moment 
zadolžena, ko je šla v letošnjem letu skozi 
lokalne volitve, skozi državnozborske volitve, ali 
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je kradla ali se ni normalno financirala ali je pa 
nekaj v tej državi res narobe. Ker poglejte, jaz 
sem samo, bom rekel, en človek, znam pa malo 
računati. Vsaka pošta, ki jo dam na pošto, vem, 
koliko stane in je ne moreš na 2 tisoč domov za 
500 evrov dati. To stane. Ampak eni nimajo ne 
pošt ne tistega ne drugega in tako naprej. Vsi 
mi, ki smo dolgo časa v politiki, vemo, da nekaj 
stane. In stranka se mora zakreditirati. Zdaj, ali 
se pravilno zakreditira ali ne, to je druga stvar, 
ampak to bodo na nek način na hitro ugotovile 
tiste službe, ki pač to moramo ugotoviti.  
 Drugo. To, da mi igramo demagogijo, 
govorim o vsej politiki, tudi sam sebi – pravne 
osebe ne smejo financirati političnih strank. 
Dragi moji, bistveno bolj pošteno bi bilo, če bi 
bilo napisano, da je dala pravna oseba, ne vem, 
firma Telekom Levici 5 tisoč, nam 10 tisoč, SDS 
20 tisoč, in da bi bilo to jasno napisano, da bi 
ljudje vedeli. Ne pa, da se to na skrivaj in tako in 
drugače financira. In še nekaj, vem, da je lažje 
na novo stranko ustanoviti, nimaš nobenih 
grehov za nazaj, to je tako kot pri firmi v stečaju, 
spustiš firmo v stečaj, jutri si na novo in greš jutri 
na novo, nisi nič kriv, samo pufov nisi poplačali. 
Socialni demokrati imamo dolgoletno tradicijo, 
imamo veliko grehov, imamo veliko grehov, 
ampak šli smo skozi vse volitve in zato smo mi 
tudi zakreditirani, ker smo šli čez evropske 
volitve, čez lokalne volitve, ker imamo toliko in 
toliko ljudi. Meni ni nerodno, da smo zapufani. 
Meni bi bilo nerodno, da bi pri vseh teh lokalnih 
volitvah, državnozborskih volitvah, pri vseh teh 
zadevah imeli ogromno denarja. Potem je nekaj 
narobe. / oglašanje iz dvorane/ Pojbič, če bi bil ti 
malo tiho, bi bilo res dobro. / oglašanje iz 
dvorane/ Potem je Logar govoril, potem se ti 
opravičujem.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Prosim za 

mir v dvorani! 
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Jaz samo hočem 

povedati, da mi bomo morali v tej državi 
razmišljati, kako bomo tudi na pošten, 
transparenten način financirali politiko. Ker 
politika mora biti financirana transparentno in 
tudi iz državnega proračuna, potem pa ne bo 
nekih problemov. Drugače pa vsaka stranka 
izkorišča svoj položaj, ena na takšen način, 
druga na takšen način, tretja na takšen način. 
Zdaj pa, kdo je komu kakšno južino plačal in 
tako dalje, govoriti na tak način pa ni korektno, 
ker verjemite, da imamo vsi za vsakega podatek. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednji dobi besedo poslanec Branko 
Simonovič.  
 Izvoli.  
 
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala 

lepa, predsedujoči, za besedo.  
 V razpravi je bila omenjena tudi naša 
stranka v tem kontekstu, da neki 

gospodarstvenik v neki restavraciji vse, karkoli 
se zgodi, on plača račune za stranko Desus. Z 
vso odgovornostjo trdim, da to ni res. To so 
samo neka namigovanja, da se pozornost 
usmeri nekam drugam.  
 Preden začne preiskovalna komisija 
opravljati svoje delo, bi dal neko priporočilo, da 
se pregledajo vsa računske, revizijska poročila, 
ki so bila narejene. In morda tisti, če ne veste, 
kako Računsko sodišče opravlja svojo zadevo, 
naj povem, da vsak račun, ki ga vzame za vzor, 
ga pregleda pri stranki in pri izdajatelju računa in 
preverja. In četudi je neko glasilo dalo nek 
popust za volitve, Računsko sodišče odredi, da 
se ta sredstva nakažejo v humanitarne namene. 
In to predlagam, ne samo za evropske volitve 
2014, državnozborske volitve 2014, lokalne 
volitve 2014, tudi poslovanje strank je bilo 
narejeno za leto 2014 in nenazadnje tudi revizija 
državnozborskih volitev 2018. Tako, kot ga je 
naša stranka dobila, verjamem, da so ga tudi 
druge stranke prejele. Zakon, zakonodaja o 
financiranju političnih strank in volilnih kampanj 
je dokaj jasna. Preprosto ni mogoče najemati 
kreditov, razen pri slovenskih bankah ali poštnih 
hranilnicah. In vse drugo ne pride v poštev.  
 Preseneča me pa tudi, ko je kolega 
Han prej rekel, da vsaka stranka izkorišča svoj 
vpliv. Žal, očitno v naši stranki Desus nimamo 
možnosti izkoriščanja svojega vpliva. In naj 
samo to povem, da stranka Desus res ima 
kredite in je izpeljala tudi te volitve na račun 
štiriletnega varčevanja v vseh naših 186 
občinskih organizacijah, ki jih imamo.  
 Želim pa povedati samo to, nekako 
nisem pristaš nekih preiskovalnih komisij. 
Vendar, če pa je vse to res, neki namigi, ki so 
tukaj bili izraženi, res predlagam, da se to 
temeljito opravi in se ta poročila tudi javno 
objavi. Očitno živimo tukaj skupaj, ampak vsak 
bere nekaj po svoje. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo dajem še zadnjemu 
razpravljavcu, poslancu dr. Francu Trčku. 
 Izvoli. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Jejhata, me 

kar malo skrbi za vse te vaše kredite. Upam, da 
niso v švicarjih.  
 Odkrito povedano, veste, da se delati 
volitve in politiko tudi z relativno malo denarja. / 
oglašanje iz dvorane/ Če bi bil še lep kot Han … 
Dobro, šalo na stran. Če si sam sebi najboljši 
jumbo plakat. Mi bomo resna politična država, 
ko v bistvu vse te šlamastike in kreditov ne boš 
potreboval. Jaz po Mariboru nisem imel jumbo 
kreditov. Dobro, Pojbič naredi veselico gor pri 
njih, najame avtobus, pridejo, okej. Jaz sem bil 
sam sebi jumbo plakat. 14 dni sem hodil po 
Mariboru in se pogovarjal z ljudmi. Jaz lahko tudi 
rečem, da če gremo preračunavati na poslanca, 
da smo mi najbolj resna stranka tukaj, z najmanj 
penezi največ efekta doseženega. Ne bi bilo 
slabo, da Levica v doglednem času prevzame 



                                                                                                                          

  414  

finančno ministrstvo. Ne nujno, da bi bil finančni 
minister ekonomist, ker vidimo, da to nam ne gre 
ravno najbolje.  
 Neka zgodba, ki jo je kolega Han 
natolceval, verjetno velja, jaz jim rečem 
numerologi, ker nek strokovec z dolgim stažem v 
Državnem zboru je rekel, LDS nikoli ni propadel, 
samo imena je spreminjal. Verjetno si na njih 
mislil, ne na Levico. Če letimo na Rdečo zvezdo, 
pa saj tukaj smo brezplačno reklamo tudi vam 
delali, ampak ker ste toliko zapufani, vam nismo 
računa izstavili. Če se pa resno pogovarjamo, 
dobro vemo, da imamo težave. Državljanke in 
državljani bi se tudi morali vprašali, ali bolj 
zaupajo politiki, ki se bliska, ali pa tisti, ki je 
cenejša, recimo, kot so se odločili v Kopru med 
Čudolandijo in nečem drugem. Potem bodo v 
parlamentu mogoče stranke, ki ob takih 
razpravah ne bodo jokale, kako so zapufane, pa 
kako so happy, da so zapufane. To ne vem, če 
je ravno dobro sporočilo, ne vem, Han, moja 
desetletna hčerka verjetno SD ne bo volila, 
glede na to tvoje izjavljanje. Mi se moramo tudi 
resno začeti o pufih pogovarjat, zakaj vzameš 
puf, s kakšnim namenom, s kakšnim 
multiplikatorjem.  
 Mi bomo imeli dve zelo podobni 
preiskovalni komisiji. DUTB, ki ima pred zgodbo, 
jaz sem rekel, da je to rekviem tranzicije pred 
zgodbo neke privatizacije, potem nas neki 
evropski birokrati držijo na telepilotu, in na drugi 
strani to, kar se neki resni državi nikoli ne sme 
dogoditi, to, kar je Jani prej omenjal. Američani 
se skoraj dve leti ukvarjajo zdaj že s tem, kaj, 
kako, ali je tam zlati dež. Spiegel ne spusti nekaj 
kar tako ven o kakšnem Trumpu, oni imajo malo 
bolj resno državo v Nemčiji. Pride od nekje to.  
 In tudi ta neka zgodba, mi se tudi 
pogovarjamo, seveda so vse take zadeve 
politično motivirane. Tu se strinjam s Hanom. 
Pogovarjamo se o tem, kot sem prej rekel, ali 
bomo šli v smeri družbe, kjer bo politika 
prepletena s kriminalom, ker se niti v določenem 
trenutku ne bo vedelo več, kdo je kdo, ali bomo 
šli v smeri neke normalizacije družbe ali bomo šli 
v smeri družbe, kjer si neki del političnega 
desnega spektra želi, da bi šli nazaj v nek 
enopartijski sistem, skoraj – potem se jaz 
sprašujem, klinc, zakaj sem vse tiste peticije 
podpisal kot študent, zakaj sem stal na dežju za 
JBTZ in tako naprej –, ali bomo šli v smeri 
družbe, kot nam jo veleva ustava. O tem se v 
bistvu pogovarjamo. Jaz vem, da si pač določen 
del političnega spektra želi zgodbo, ki bi bila 
podobna, pa če hočete, Madžarski, Srbiji, 
Albaniji in tako naprej, ker imamo trenutno na 
oblasti skoraj enopartijske zgodbe. Jaz osebno 
zastopam neko drugo politično opcijo, ker vem, 
sem toliko starega sistema, pa nisem nostalgik 
za njim, vseeno fasal, da to ni dobro in da to ni 
okej. Tudi o tem se navsezadnje tukaj 
pogovarjamo. 
Od tistih, ki boste pa v sami komisiji, je pa 
seveda odvisno, kako se bo ta zgodba zapeljala 

– politično motivirano, ne pa politično 
zlorabljeno, upam. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Zaključujem razpravo. 
Na podlagi drugega odstavka 4. člena 
Poslovnika o parlamentarni preiskavi, Državni 
zbor o odreditvi parlamentarne preiskave ne 
glasuje, zato ugotavljam, da je Državni zbor 
odredil Parlamentarno preiskavo za ugotovitev 
in oceno dejanskega stanja za ugotovitev 
politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 
zaradi suma vplivanja na domnevno pranje 
denarja v Novi Kreditni banki Maribor, d. d., s 
strani tujih državljanov in z njimi povezanih 
pravnih in fizičnih oseb in za ugotovitev in oceno 
dejanskega stanja za ugotovitev politične 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma 
nezakonitega financiranja politične stranke 
Slovenske demokratske stranke in suma 
delovanja izdajateljev medijev v lasti te politične 
stranke in njenih funkcionarjev ter članov in z 
njimi povezanih pravnih in fizičnih oseb z 
namenom nezakonitega financiranja volilne 
kampanje za predčasne volitve poslancev v 
Državni zbor leta 2018 ter za morebitno 
spremembo veljavne zakonodaje, ki ureja 
področja preprečevanja pranja denarja in 
financiranja terorizma, financiranja političnih 
strank, financiranja volilne kampanje, 
ustanavljanja in lastninsko-upravljavsko ureditev 
izdajateljev medijev ter financiranja izdajanja in 
delovanja medijev v času volilne kampanje. 
Vsebina zahtevka parlamentarne preiskave je 
opredeljena v čistopisu zahteve z dne 18. 12 . 
2018 ter v aktu odreditve parlamentarne 
preiskave z dne 18. 12 . 2018, ki ste ju prejeli.  
Parlamentarna preiskava je s tem odrejena.  
Mandatno-volilno komisijo Državnega zobra s 
tem v zvezi prosim, da pripravi predlog sklepa o 
sestavi in imenovanju preiskovalne komisije v 
skladu z vsebino odrejene parlamentarne 
preiskave in ga čim prej posreduje v odločitev 
Državnemu zboru. 
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
  
 Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zobru 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 Tomažu Liscu. 
 Izvoli. 
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TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednik, za dano besedo. Spoštovani 
minister, državna sekretarka, ostali predstavniki 
ministrstva, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep 
pozdrav! 
 Pred nami je danes že večkrat 
zastavljeno vprašanje. Bomo šli v smer, kot to 
določa ustava? Ustava, ki jo imam pred nami. V 
Poslanski skupini SDS vsekakor želimo delovati 
v skladu z ustavnim redom Republike Slovenije, 
zato je tudi danes pred nami Predlog zakona o 
spremembi Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, s katerim se predlaga 
udejanjanje odločbe Ustavnega sodišča, ki 
upam, da ste si jo prav tako prebrali, z dne 4. 
12. 2014, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti 
z diskriminatornim financiranjem zasebnih 
osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavne 
programe za šoloobvezne otroke. 
 Ustavno sodišče je 4. decembra leta 
2014 odločilo, da je prvi stavek drugega 
odstavka 86. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja v delu, ki se 
nanaša na javno veljavne programe 
osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z 
ustavo ter določilo, da mora Državni zbor 
ugotovljene protiustavnosti odpraviti v roku 
enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije.  
 Torej, odločba Ustavnega sodišča, 
december 2014. Rok za odpravo: eno leto. 
Začetek leta 2016. Pred nami je dan ustavnosti 
23. Decembra. Pred nami je zakon, ki rešuje 
odločbo Ustavnega sodišča. In danes smo 20. 
decembra 2018. 
 Potem, ko prejšnja Vlada, prejšnja 
resorna ministrica na tem področju eno leto ni 
naredila nič, da bi uveljavila odločbo Ustavnega 
sodišča, smo v Poslanski skupini SDS vložili 
zakon.  
 Mnenje tedanje vlade, torej 15. 12., 
pred skoraj natančno štirimi leti, je bilo, ja, vemo, 
da smo pred iztekom roka enega leta, ki nam ga 
je dalo Ustavno sodišče, ampak pripravili bomo 
sistemski zakon in ne obravnavali tudi 
ugotovljeno neskladnost zakonodaje z ustavnim 
redom Republike Slovenije, a zgodilo se ni nič. 
Poslanska skupina je potem drugič vložila 
zakon. Isti odgovor – pripravili bomo sistemski 
zakon. Čakali smo. Zgodilo se ni nič. Potem smo 
tretjič vložili zakon v Slovenski demokratski 
stranki. Zgodilo se ni nič. Potem je na vrsto 
prišla interpelacija ministrice za izobraževanje, 
znanost in šport gospe Maje Makovec Brenčič in 
koalicija je rekla, da da prednost svoji ministrici 
pred spoštovanjem Ustave Republike Slovenije. 
In ker tudi ta vlada ni naredila nič na začetku 
tega mandata, smo v poslanski skupini že četrtič 
vložili zakon, s katerim želimo spoštovati ustavni 
red Republike Slovenije. 
 Skratka, pred nami so 4 leta kršenja 
človekovih pravic iz strank levo od sredine in 
levih strank, ki ob tem, ko vseskozi poudarjajo 
pomen človekovih pravic, kršijo določenemu 
številu oseb človekove pravice.  

 Naj vas o tem v uvodu še spomnim, da 
vsakokratni ministri in pa tudi predsedniki Vlade 
tukaj prisežejo, » … da bom spoštoval ustavni 
red.« In spoštovanje ustavnega reda se začne 
pri spoštovanju odločb Ustavnega sodišča. 
Ampak, glej ga zlomka, medtem ko ta vladna 
koalicija, še preden se posuši podpis na odločbi 
Ustavnega sodišča glede izbrisanih, vloži v 
Državni zbor zakon, ker želi to odločbo izpolniti, 
na drugi strani pa določen del prebivalcev te 
države že štiri leta čaka na spoštovanje 
človekovih pravic oziroma na izpolnitev odločbe 
Ustavnega sodišča. Torej je nedvomno 
dokazano, da v tem mandatu, tudi glede na 
mnenje Vlade, šest strank koalicije ne želi 
spoštovati Ustave izključno iz enega razloga – 
ideološkega. O tem pa več v nadaljevanju, kajti 
verjetno bomo danes spet poslušali o tem, kako 
so pomembne finančne posledice, kako smo mi 
obljubljali predstavnikom v Vatikanu vse, naredili 
pa nismo nič.  
 Spoštovani, od današnjega glasovanja 
bo odvisno dvoje, ali bomo poslanci spoštovani 
Ustavo ali ne. In od današnjega glasovanja je 
odvisno tudi ravnanje stranke SDS tekom 
jutrišnjega dne. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Za uvodno predstavitev mnenja Vlade 
dajem besedo Ministru za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jerneju Pikalu.  
 Izvolite.  
 
DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovani gospod 

podpredsednik, poslanke in poslanci, gospe in 
gospodje! 
 Hvala lepa za priložnost, da tudi Vlada 
predstavi svoje mnenje glede novele Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja.  
 Vlada Republike Slovenije je navedeni 
zakon preučila in mu nasprotuje. Namreč gre za 
identični zakon, kot je bil vložen že v letih 2015, 
2016, 2017, in vedno znova je Državni zbor to 
novelo zakona tudi zavrnil.  
 Jaz bi rad tukaj v tem mnenju poudaril 
nekaj stvari. Prvič, zasebno šolstvo je bilo v 
Republiki Sloveniji ustanovljeno oziroma urejeno 
leta 1996. Vodila ga je Ustava, vodila ga je 
splošna konvencija o človekovih pravicah, vodila 
ga je Konvencija o otrokovih pravicah in tako 
naprej. Skratka, vsi mednarodni, in sicer 
zavezujoči pravni dokumenti. Zasebno šolstvo v 
Sloveniji je urejeno tako, da je namenjeno 
predvsem bogatitvi slovenskega šolskega 
prostora. To je njegov ključni namen. Zaradi 
tega, ker bogati izbirnost, bogati tudi vsebinsko, 
če hočete, raznolikost in na ta način tudi 
programsko dopolnjuje šolski prostor. Takrat, 
leta 1996, je bilo področje zasebnega šolstva in 
pa vrtcev urejeno tako, da so vrtci ter zasebne 
šole dobile sredstva v višini 85 % javnih 
sredstev, ki so jih za plače in pa materialne 
stroške na učenca dobivale javne šole. To je bila 
ureditev iz leta 1996. Seveda so se vmes 
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spremenile tudi družbene razmere. Spremenilo 
se je marsikaj, in zato se vedno znova tudi 
aktualizira vprašanje razmerja med javnim in 
zasebnim. V zadnjem času imamo kar nekaj 
študij, ne tako zelo malo, ki nas pravzaprav 
navajajo na to, da je treba razmerje med javnim 
in zasebnim šolstvom zelo dobro, celovito 
premisliti in predvsem vedno znova biti zelo 
tankočuten pri urejanju le-tega. Mora pa biti, in 
to izhaja tako iz Unescove kot OECD študij, 
vedno urejeno celovito. Pri tem je pomembno, 
da pri urejanju tega gledamo na to, kaj je 
tradicija nekega šolskega sistema, kako se je 
posamezni šolski sistem razvijal, da upoštevamo 
tudi vse dejavnike, ki tako ali drugače vplivajo na 
razvoj zasebnega šolstva v neki državi. Poleg 
tega te študije izpostavljajo še eno stvar, in sicer 
da je veliko vprašanje, pravzaprav raziskovalno 
vprašanje, katero šolo sploh šteti za zasebno. 
Kaj je tisto, ali je glede na upravljanje šola 
zasebna, ali je glede na pridobivanje javnih 
virov, javnih ali zasebnih virov, ali je glede na 
lastništvo prostorov? Kaj je pravzaprav tisti 
kriterij, ki neko šolo dela zasebno in drugo 
javno? Zaradi tega, še enkrat poudarjam, se je 
treba ukvarjati pri urejanju tega področja s 
širšimi vidiki in seveda z rešitvami, ki bodo 
celostno umeščene. Zaradi tega bi rad poudaril, 
da si Vlada prizadeva od prvega dne, ta vlada, 
da bi uredila ta zakon. Vsi vemo, kako zelo 
zahtevna materija je, nenazadnje tudi zaradi 
političnih razmerij, razmerij teže v tem 
parlamentu. Ampak vendarle, pri zasebnih šolah 
je treba upoštevati elemente, kot so sprejemanje 
programov, izpolnjevanje in zagotavljanje 
kakovosti programov, vpis v razvid, 
zagotavljanje kadrovskih in materialnih pogojev 
in tako naprej in tako naprej. Po domače rečeno, 
potrebna je celostna ureditev.  
 Če smem tudi zaključiti. Vlada se 
absolutno zavezuje, da bo nadaljevala z že 
začetimi aktivnostmi in seveda poskušala najti 
celovito rešitev, jaz mislim, da takoj v začetku 
naslednjega leta, vsekakor pa do začetka 
naslednjega šolskega leta. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Najprej dobi besedo Poslanska skupina 
Stranke modernega centra, zanjo poslanec 
Gregor Perič.  
 Izvoli. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem prisotnim! 
 Številne novele Zakona o reorganizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja so bile v 
parlamentarno proceduro vložene ničkolikokrat. 
Nekatere izključno z namenom implementacije 
ustavne odločbe iz leta 2014, ki jo poslanske 
skupine razumejo skoraj vsaka po svoje. 
Nekatere pa so bile vložene na podlagi širšega 
razmisleka in razvojnega koncepta, ki je poleg 
ustavne odločbe naslavljal tudi zagato 

današnjega časa. In ta zagata je, kako z 
namenom spodbujanja kvalitetnega javnega 
šolstva pravično razkleniti javno in zasebno 
šolstvo, zasebni pobudi pa v duhu svobodnega 
izobraževanja podeliti dobrodošlo mesto, ki 
dopolnjuje in bogati šolski prostor. Da ne bo 
pomote, to je seveda omogočal predlog zakona 
iz prejšnjega mandata, ki ga je pripravila bivša 
ministrica za izobraževanje. Pretirana politična 
vkopanost in nesoglasja so žal rezultirala v tem, 
da predlog na koncu ni bil sprejet. Širše politične 
volje, dragi državljanke in državljani, za 
uresničitev odločbe Ustavnega sodišča, 
preprosto ni bilo. Ni je bilo. Ideološki in 
konceptualni okopi so bili enostavno pregloboki. 
In to izključno iz razloga, ker se zdi, da je za 
politični ustroj etabliranih strank ta zagata še 
vedno preveč priročna in prisotna.  
Pa osvetlimo nekoliko spomin za nazaj, da 
bomo lažje razumeli, kje smo danes. Ustavno 
sodišče je leta 2014 odločilo, da pravica do 
brezplačnega obiskovanja obveznega javno 
veljavnega programa v zasebnih osnovnih šolah 
od države ne zahteva, naj financira tudi izvajanje 
razširjenih programov, s katerimi zasebne šole 
zasledujejo svoje partikularne interese. Je pa 
treba v celoti financirati obvezni del programa, 
saj je ta enotno določen po svoji vsebini za vse 
izvajalce. O tem govori 25. točka izreka ustavne 
odločbe. Ustavno sodišče je s tem pač samo, 
vede ali nevede, postavilo ločnico med 
obveznim in razširjenim programom. Različne 
so pa, žal, interpretacije, kje ta programa iskati 
in kaj je njuna vsebina. Zakon o osnovni šoli bo 
pravi odgovor na to vprašanje.  
 Zakonodajno-pravna služba je že 
večkrat povedala, da je rešitev, s katero smo 
želeli odpraviti različen obseg financiranja 
obveznega dela programov na zasebnih šolah, 
skladna z odločbo Ustavnega sodišča. To je več 
kot jasno razvidno tudi iz njenega zadnjega 
mnenja z dne 2. 11. 2018. Tam piše, da odločbe 
ni mogoče izvršiti le na način, da se zagotovi 
polno financiranje celotnega programa. To bi 
namreč obsegalo tako polno financiranje 
obveznega dela programa, ki je bilo predmet 
ustavne presoje, in tudi polno financiranje 
razširjenega programa, o čemer pa Ustavno 
sodišče leta 2014 ni odločalo. Ravno to pa 
danes, že petič po vrsti, predlagajo kolegi iz 
SDS. In hkrati v isti sapi pozabljajo, da njihova 
rešitev ne bi popolnoma odpravila zatrjevane 
diskriminacije. Zasebne šole bi za polno 
financiran program staršem še vedno lahko 
zaračunavale šolnino, saj jim to omogoča 
veljavni zakon. Ali je to pravično?  
 Kar pa nas danes dodatno razveseljuje, 
je to, da je minister za izobraževanje odločneje 
stopil na stran reševanja problema. Od prvotnih 
izjav, da reševanje tega vprašanja ne sodi med 
njegove prioritete, danes slišimo, da je potrebno 
reševati vsako odločbo Ustavnega sodišča, da 
bo deloval tako, kot mu bo koalicija naročila in 
da ima pripravljene vsaj tri modele rešitev. 
Lahko smo zadovoljni, da ima gospod Pikalo v 
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funkciji ministra odgovoren in odgovornejši 
pristop do reševanja odločbe Ustavnega 
sodišča, kot ga je imel pred tem. Zato, 
spoštovani minister, kolegice in kolegi poslanci, 
SMC še vedno ima politično voljo, da to 
vprašanje končno razrešimo, četudi je morda 
kdo mnenja, da te volje ni in da je niti ne bo. 
Časovna dimenzija nastanka posameznih 
odločb pa je za nas nepomembna, saj bi potem 
morali najprej v letu 1998 v Ankaran in razrešiti 
najstarejšo še neuresničeno odločbo in potem 
po časovnici nastanka odločb naprej. S tem 
argumentom se v SMC zelo težko poistovetimo.  
 V Poslanski skupini SMC bomo v 
prihodnje pri vprašanju financiranja zasebnih šol 
podpirali vse tiste rešitve, ki so in bodo ustavno 
skladne. Podpirali bomo tudi vse ostale rešitve, 
ki bodo naslavljale vidike zagotavljanja večje 
kakovosti obeh delov našega izobraževanja, 
javnega in zasebnega. Predlogi rešitev so 
pravzaprav na dlani, vprašanje pa je, če bo za to 
tudi tokrat dovolj politične volje. To bo zagotovo 
razvidno že iz današnje razprave.  
 V Poslanski skupini SMC smo trdno 
prepričani, da je glede te teme politična 
odgovornost na vseh, popolnoma vseh 
poslankah in poslancih Državnega zbora. 
Priložnost, da bi jo rešili smo že imeli. In četudi 
je bila zapravljena, nas odgovornost k reševanju 
odločbe ne odvezuje tudi v prihodnje. Mi v SMC 
bomo pri tem v okvirih, ki jih je postavilo Ustavno 
sodišče, s koalicijo konstruktivno sodelovali še 
naprej. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Poslanska skupina Levica 
in poslanka Violeta Tomić.  
 Izvoli. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči. 
 Pred nami je, mislim da, kar peti 
poskus SDS za stoodstotno financiranje 
zasebnih osnovnih šol. In tudi tokrat gre poleg 
premetene piar akcije za načrtno spodjedanje 
temeljev javnega vsem dostopnega in 
kvalitetnega javnega šolskega sistema ter 
seveda nadomeščanje le-tega z zasebno 
pobudo v izobraževalnem sistemu.  
 V Levici zavračamo kakršnokoli 
favoriziranje zasebnega šolstva, zato bomo 
glasovali proti temu predlogu zakona.  
 Odločbo Ustavnega sodišča o 
financiranju javno priznanih programov zasebnih 
šol ni v duhu z Ustavo Republike Slovenije in ni 
v skladu z interesi večine ljudi v tej državi. 
Ustavni sodniki in sodnice imajo seveda svoje 
nazore in v tem primeru so – in pri tem gre za 
vse prej kot za osamljeno odločitev – z majhno 
večino stopili na stran zasebnega interesa v 
škodo javnega skupnega interesa. Prava pot je, 
da spremenimo 57. člen Ustave in jasno stopimo 
v bran javnemu šolstvu.  
 Vzgoja in izobraževanje sta v zadnjem 
desetletju predmet izjemno negativnega trenda 

vdora zasebnih interesov v javno dobro. Logično 
je, da zasebni lastnik šole nima in ne more imeti 
istega interesa kot država. Ali želi profit ali pa v 
kurikulum na nek način vključiti svoje 
prepričanje, svoje svetovne nazore ali pa 
zasleduje kakšen drug, drugačen cilj. Vemo, da 
so, razen ene izjeme, zasebne šole tako ali 
drugače povezane s katoliško cerkvijo, ki je, 
mimogrede, največji zemljiškoknjižni lastnik v 
Sloveniji in nikakor ni ena organizacija, ki bi bila 
ravno revna in potrebna še dodatne pomoči. In 
ker so te šole večinoma cerkvene, na družbeni 
ravni delujejo ločevalno. In pika. Z druge strani 
pa zasebni interes vdira v javnega v obliki tako 
imenovanega sodelovanja z gospodarstvom, ki 
je neka neoliberalna mantra, ki jo ponavlja 
celoten politični establišment. Učenci in učenke 
so že v najzgodnejših letih podvrženi 
podjetniškim vsebinam v takšni in drugačni 
obliki, pri čemer gre za socializacijo v 
prekarnost, usodo nestalnih in netipičnih 
zaposlitev ter neoliberalne principe, v skladu z 
načelom, vsak posameznik je podjetnik. In tako 
je potem tudi vsak posameznik kriv za svojo 
usodo, kriv, če je brezposeln ali preslabo plačan. 
Nadalje, zasebne šole svoje učence izbirajo 
selektivno. To pomeni, da ima zasebna šola 
pravico, da otroka zavrne. Javna osnovna šola 
pa mora sprejeti vsakogar. Poleg tega predmetni 
zakon zasebnim šolam navkljub financiranju s 
strani države omogoča, da tudi staršem 
zaračunavajo šolnino in tega javne šole seveda 
ne počnejo. To pa je pomembno zaradi 
zagotavljanja družbene enakosti in 
enakopravnosti. Kot kaže mednarodna 
raziskava pismenosti PIRLS, so se v Sloveniji v 
zadnjih 15 letih pri bralni pismenosti razlike med 
otroki z višjim socialno-ekonomskim statusom in 
tistimi s slabšim socialno-ekonomskim statusom 
povečale približno za eno tretjino. Skratka, samo 
javne in izključno samo javne šole so garant za 
sekularen kurikulum ter za vsem pod enakimi 
pogoji dostopno izobrazbo. 
 Seveda si tudi javna šola zasluži 
določeno kritiko, ampak je ključ v tem, da jo 
izboljšamo, ne pa da jo spodjedamo z zasebnimi 
šolami.  
 In kaj pomeni dodatnih 15 % 
financiranja za zasebne šole, ki izvajajo javno 
veljavne programe? Polno financirane zasebne 
šole bodo lahko tudi z majhnim prispevkom 
staršev dosegale nadstandardno izobraževanje, 
kar dolgoročno vodi v prevlado zasebnega 
šolstva nad javnim in takšno šolstvo ni 
univerzalno dostopno, ampak je elitistično in 
selektivno na podlagi premoženja, kar utrjuje 
razredne delitve v družbi, saj dobimo en šolski 
sistem za revne in drugega za bogate. Ob vsem 
tem pa ne pozabimo, da je zaradi varčevalnih 
ukrepov in zategovanja pasov javno šolstvo 
absolutno podhranjeno. In če komu, potem 
moramo finančno pomagati javnemu šolstvu, da 
se postavi na noge. Ugodno javnofinančno 
stanje moramo izkoristiti za okrepitev javnega 
šolskega sistema, nikakor pa ne smemo 
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dopustiti, da bi na teh istih sredstvih parazitirale 
zasebne šole. 
 Kar danes predlaga desnica, je jasen 
neoliberalen napad na javno šolstvo, ki vodi v 
vse večjo komercializacijo, vse slabšo kakovost 
in vse večjo neenakost v družbi. Univerzalna 
dostopnost do kakovostnega izobraževanja je 
ključnega pomena, saj šolski sistem predstavlja 
enega najbolj egalitarnih mehanizmov v družbi, 
ki jo prečijo takšna in drugačna nasprotja in 
neenakost. Omogoča namreč družbeno 
mobilnost in odpravlja razlike družbene 
prednosti in slabosti, ki jih je vsak deležen ob 
rojstvu. Za izenačevanje razlik in omogočanje 
enakih možnosti si mora šolski sistem 
prizadevati od osnovnošolskega izobraževanja 
naprej, ne pa da te razlike utrjuje in poglablja, 
kar je bila posledica stoodstotnega financiranja 
javno veljavnih programov na zasebnih šolah. 
Izobrazba in znanje morata biti dostopna vsem 
enako, saj je intelektualna dediščina lastnina 
vsega človeštva. Hkrati je z razvojnega vidika 
prav kakovostno in dostopno javno šolstvo 
alternativa periferni nerazvitosti, kamor nas z 
privatizacijo, vodom zasebnega interesa v 
področje javnega in strukturnimi reformami 
peljejo vse zadnje vlade brez izjeme.  
 Zato v Levici zavračamo predlog SDS, 
ki ima en sam namen, izvajati pritisk na trenutno 
vlado in si spretno odmeriti nekaj medijskega 
prostora, pri tem pa nadaljevati z neoliberalnim 
napadom na javno šolstvo. Za doseganje 
skupnega javnega interesa, in to je laično, 
kakovostno in vsem dostopno javno izobrazbo, 
predlagamo, da se volji Ustavnega sodišča 
ugodi s spremembo 57. člena Ustave. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanka Ljudmila Novak bo 
predstavila stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati. 
 Izvoli.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod minister, predsedujoči, kolegice in 
kolegi, lepo pozdravljeni!  
 Predlagano novelo Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja obravnavamo že četrtič v takšni 
obliki, pa ne na predlog Vlade oziroma 
ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
kot bi normalno pričakovali, ampak na predlog 
opozicije. V Novi Sloveniji smo že večkrat 
opozorili na nujno spremembo zakona, saj teče 
že peto leto od objave odločbe Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije. V postopku za 
oceno ustavnosti je namreč odločilo, da je prvi 
stavek drugega odstavka 86. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno 
veljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, v neskladju z ustavo. Ustavno 
sodišče je določilo, da mora Državni zbor 
ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku 
enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu 

Republike Slovenije. Danes smo slišali veliko 
leporečja o tem, da rokov ni treba spoštovati, 
ampak eno leto od takrat, ko je izdalo odločbo, 
bi to morali storiti. V zadnjem obdobju se je na 
tem področju veliko dogajalo, zgodilo pa se ni 
nič. Še vedno smo v neustavnem položaju in to 
odgovornost pripisujemo neposredno dr. Miru 
Cerarju, prejšnjemu predsedniku Vlade in tudi 
profesorju ustavnega prava, sedaj pa že nekaj 
mesecev tudi sedanjemu predsedniku Vlade 
Marjanu Šarcu. Starši imajo po ustavi pravico 
izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok 
v državni ali zasebni šoli, ki izvaja javno veljavni 
osnovnošolski program, ali pa tudi kot 
izobraževanje na domu. Ob takšnem odnosu 
države do zasebnega šolstva, kot ga želi 
prikazati Levica, je bistveno okrnjena pravica 
staršev do izbire načina šolanja svojih otrok. 
Dejstvo je, da od zasebnih izvajalcev 
javnoveljavnega osnovnošolskega programa le 
eden prejema 100-odstotno sofinanciranje, torej 
enako kot državne šole, ostali pa le 85-odstotno 
sofinanciranje. Naj poudarimo, da gre za 
sredstva za zagotavljanje plač učiteljev in drugih 
osebnih prejemkov ter za kritje materialnih 
stroškov dejavnosti, nalog, ki so potrebne za 
opravljanje izobraževalne dejavnosti. Ustavno 
sodišče je izrecno zapisalo, da se odločitev ne 
nanaša na naložbe, investicijsko vzdrževanje in 
opremo, ter da se ne nanaša na posebne 
vsebine, ki jih ponujajo zasebne osnovne šole, 
na primer konfesionalni pouk in drugo. Odločba 
o neskladju z Ustavo Republike Slovenije se 
nanaša samo in izključno na različno državno 
financiranje obveznih javno veljavnih 
osnovnošolskih programov v različnih šolah, 
državnih in zasebnih in ne na financiranje 
privatne šole kot take, samo na financiranje 
programov.  
 V Novi Sloveniji se zavedamo, da so 
zasebne šole obogatitev za slovenski šolski 
prostor. Zagotavljajo možnost izbire, vplivajo na 
izboljšanje kakovosti izobraževanja, spodbujajo 
tudi zdravo konkurenčnost, predvsem pa so za 
državo cenejše kot državne šole. Verjetno to 
nekateri izmed vas, spoštovani kolegi, dobro 
veste, ker tudi vaši otroci obiskujejo te šole.  
 Mnenje te vlade ostaja seveda spet 
nespremenjeno. Meni, da gre le za delno 
urejanje problematike financiranja zasebnih šol 
in da je potrebno to področje celovito urediti. 
Tolikokrat smo to že slišali. Naj ob tem 
poudarimo, da tudi ustavna odločba govori le o 
določenem konkretnem neskladju, ki ga je treba 
odpraviti, zato bi moral biti cilj Vlade v prvi vrsti 
odprava tega neskladja, potem pa naj se loti še 
preostalih sprememb in dopolnitev zakona. Res 
je vlada Mira Cerarja v letu 2017 pripravila 
Predlog spremembe Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanje, ki naj bi 
odpravil ugotovljeno neskladnost, vendar pa 
predlog ni v celoti sledil odločbi Ustavnega 
sodišča, zato tudi ni bil sprejet. Se še spomnite, 
kako smo licitirali, ali bo 60-odstotno 
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sofinanciranje, ali 80, ali 85, 100 je reklo 
Ustavno sodišče, bi moralo biti. 
 Danes je na preizkušnji nova vlada in 
tudi novi minister za izobraževanje, znanost in 
šport. Kot kaže, tudi tokrat ne bo velikega 
posluha. Bile so sicer dane neke obljube ob 
prihodnjem šolskem letu, prihodnjič, celovito 
bomo uredili … Žal smo to že velikokrat slišali, 
zato temu težko verjamemo. Res imamo v naši 
državi velik problem z odpravo neskladij z 
ustavo, saj današnji zakon ni edini, ki čaka na 
dobro voljo in interes Državnega zbora, da 
neskladje odpravi. 
 Poslanci Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov novelo Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja podpiramo. 
Sprašujemo pa Vlado, kdaj bo v resnici 
odpravila to neskladje z Ustavo. Še je čas, da se 
predsednik Vlade izogne ustavni obtožbi, izpolni 
odločbo Ustavnega sodišča in tako popravi 
krivico šolarjem in njihovim staršem, sicer 
menimo, da jih obravnavamo kot drugorazredne 
državljane, pred državo, pred ustavo, pred 
zakoni pa moramo biti vsi enaki.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

minister, kolegice in kolegi! 
 V Stranki Alenke Bratušek smo se že v 
prejšnjem mandatu v Državnem zboru borili za 
to, da se bi spoštovala odločba Ustavnega 
sodišča o izenačitvi financiranja javnih in 
zasebnih šol. Predlagali smo, da odločitev 
Ustavnega sodišča spoštujemo tako, da 
spremenimo ustavo in v njej jasno zapišemo, kar 
tam dejansko že piše, da mora država financirati 
javne osnovne šole, zasebne osnovne šole pa 
financira le, če to želi. 
 V Sloveniji je osnovnošolsko 
izobraževanje zagotovljeno vsakomur. V javni 
osnovni šoli se bo vedno našel prostor za 
vsakega otroka. Obstajajo tudi starši, ki menijo, 
da je bolje, če njihov otrok obiskuje zasebno 
osnovno šolo. Kar je seveda njihova odločitev in 
pravica. Temu ne moremo oporekati. Zato 
država zasebnim šolam že danes financira javne 
programe, in sicer v 85 % njihove vrednosti. 
Zasebne šole s koncesijo imajo javnoveljavni 
osnovnošolski program financiran 100-odstotno. 
A če je šola zasebna, zakaj bi jo morala država 
sploh financirati? Državi je v ustavi naloženo le, 
naj osnovnošolsko izobraževanje organizira 
tako, da bo staršem omogočeno, da bodo otroke 
lahko vključili v javno veljaven osnovnošolski 
program. Ko država financira javno 
osnovnošolsko izobraževanje, svojo dolžnost 
izpolni. O tem smo v stranki SAB prepričani.  
 Ustavno sodišče meni drugače. V 
odločitvi, sprejeti leta 2013, se je odločilo, da 
mora država v enakem deležu kot javne 

osnovne šole financirati zasebne. Tej odločitvi 
enostavno moramo oporekati. Ne vpliva namreč 
samo na financiranje šolstva, ampak na ustroj 
slovenske družbe. Spodbujanje zasebnih 
podjetij, šol z državnim denarjem, je uvod v 
razslojevanje družbe. Enaka izhodišča vseh, ki 
so jih doslej uspešno zagotavljale javne osnovne 
šole, bodo porušena. Tej odločitvi sodišča je 
treba predvsem zato, ker je slednje v premajhni 
meri upoštevalo, da je med javnimi in zasebnimi 
šolami pomembna razlika. V javni šoli ima mesto 
vsak otrok, zasebne šole pa lahko povsem 
samostojno odločajo, komu bodo dovolile vpis in 
komu ne. Če naj bodo torej zasebne šole 100-
odstotno financirane s strani države, bi morali 
zanje veljati tudi 100-odstotno isti pogoji 
vpisovanja novih učencev, kot veljajo v javnih 
osnovnih šolah. Izenačitev financiranja javno 
priznanih vsebin z zdajšnjih 85 % na 100 % je 
nedopustna. Dolgoročno namreč vodi v 
osiromašenje mreže javnih osnovnih šol. Ko 
bodo te osiromašene, pa bodo zasebne 
osnovne šole, ki si same določajo omejitve 
glede vpisa učencev, morda sprejemale samo 
privilegirane učence. V javnih ustanovah pa 
bodo samo tisti, brez kakršnihkoli privilegijev.  
 Pri današnjem financiranju šolstva ob 
vpisu ni privilegiran noben otrok. Slovenska 
družba pa je ena najmanj razslojenih.  
 Zato v stranki SAB predloga SDS ne 
podpiramo. Smo za to, da bi v 57. členu Ustave 
jasno zapisali, da je država dolžna financirati 
samo javne šole, zasebne šole pa le, če to želi. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil poslanec Jurij Lep.  
 Izvoli. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, predsedujoči. 

Minister oziroma sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Predhodni mandat Državnega zbora je 
bil zelo zaznamovan s temo financiranja 
zasebnega šolstva. Obravnavalo se je več 
enakih predlogov, kakršnega imamo danes 
ponovno na mizi. Na drugi strani smo imeli tudi 
poizkus spremembe Ustave in vladni predlog 
zakona. Slednji je bil s predlagano spremembo v 
86. členu zelo blizu našemu videnju razmejitve 
med javnim in zasebnim. In kot se mogoče 
spomnite, so za to, da bi zakon bil sprejet, 
zmanjkali štirje glasovi poslank in poslancev. 
Tako smo danes ponovno na začetku poti, pri 
čemer je jasno, da je odločitev Ustavnega 
sodišča treba spoštovati. Ampak kot veste, 
imamo dve ustavni odločbi, ki sta se ukvarjali s 
financiranjem zasebnega šolstva. Ena je 
povedala, da je zakonodajalčeva odločitev, da 
država financira v celoti le javno šolo, v katero 
lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, v polju 
njegove presoje in zato ni v nasprotju z ustavo. 
Druga, novejša odločba pa je postavila v okvir 
javno priznanih in veljavnih osnovnošolskih 
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programov jasno ločnico med obveznim in 
razširjenim delom programa, temu so sledila 
prizadevanja po novi dikciji zapisa 86. člena 
zakona. Pri čemer naj bi se razširjen program 
financiral po presoji zakonodajalca. Pri tem delu 
so se pojavile različne možnosti. Na koncu 
koncev pa ni bila sprejeta nobena od teh.  
 Izhajajoč iz stališč in razprave naših 
poslancev, poslancev Desusa iz prejšnjega 
mandata, je jasno, da tudi mi danes ne moremo 
glasovati, da je zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Demokratična stranka upokojencev 
Slovenije se zavzema za ohranjanje javnega 
šolstva. Mi razumemo javno šolstvo kot 
vrednoto. Ključno je, da je vsakomur 
zagotovljena osnovnošolska stopnja izobrazbe.  
 V naši poslanski skupini ne 
nasprotujemo temu, da bi posamezniku 
omejevali izbor izobraževalne institucije, da bi se 
osnovnošolska izobrazba pridobila zgolj na 
javnem zavodu, če obstajajo tudi zasebne šole. 
Ne strinjamo pa se s tem, da bi se financiralo 
zasebno izobraževanje v celoti in posplošeno, 
vse iz javnega denarja. Zastavljamo si vprašanje 
o tem, kakšen je obseg vsebine in kvalitete 
izobrazbe, za katero je predpisana ne samo 
zakonska, ampak tudi ustavna obveza, če je 
pridobljen izven javne šole. Po naši oceni bi 
morala biti enaka po vsebini in enakovredna po 
nivoju. Ni pa nujno, da je v zasebnih šolah 
zagotovljen enako visok izobrazbeni standard. 
Ponavljajo se tudi dileme oziroma vprašanja, če 
imajo varovanci zasebnih zavodov zagotovljene 
enake možnosti in enak dostop do znanja, kot je 
to omogočeno učencem v javnih osnovnih šolah. 
Javna mreža šol je pri nas dobro zastavljena, 
tako po krajevni pokritosti kot v večji meri tudi 
kar se tiče učnih načrtov in programov. Javne 
šole morajo biti in tudi so na razpolago vsem 
otrokom, kar pa za zasebne šole ne velja. 
Zasebne šole svoje učence lahko izbirajo in svoj 
izbor vršijo na podlagi različnih kriterijev. Javna 
osnovna šola pa mora sprejeti prav vsakega 
šoloobveznega otroka. Prav tako je zelo malo 
verjetno, da bomo dobili zasebno šolo v Osilnici, 
kje na Goričkem ali kje drugje v pozabljenem 
delu Slovenije. To je odgovor na ključno 
vprašanje o tem, na kaj zasebne šole oziroma 
njeni ustanovitelji ciljajo.  
 Nadalje tudi ni nepomembna 
ugotovitev, da je javna šola med 
najosnovnejšimi in najmočnejšimi vzvodi boja 
priti družbeni neenakosti. Zasebne šole se lahko 
ustanavljajo tudi samo za specifične populacije, 
na primer, na podlagi določenih nazorov, 
veroizpovedi ali celo za elitne skupine.  
 Prav tako se v luči tega, ker nam 
kažejo mednarodne primerjave, ne moremo 
sprijazniti s popolnim financiranjem zasebnih šol. 
Mednarodna konvencija namreč ne zavezujejo k 
financiranju zasebnih šol. Praksa v drugih 
evropskih državah pa kaže, da sega financiranje 
zasebnih šol od 100 procentov do ničelnega 
financiranja, pri čemer je sedanje sofinanciranje 
v Sloveniji nad evropskim povprečjem.  

 V Desusu priznavamo, da rešitve niso 
tako enostavne, kot se zdi na prvi pogled, saj 
imamo ne nazadnje že utečene šolske sisteme, 
na drugi strani pa je treba na izobraževalnem 
polju slediti tudi časovnim dimenzijam ter 
družbenim razmeram in potrebam. Da bi končno 
to sago enkrat zaključili tako, kot je treba in brez 
nadaljnjih morebitnih ustavnih dopolnil, v naši 
poslanski skupini menimo, da mogoče ne bi 
govorili samo o popravljanju tega zakona, pač 
pa, da bi bilo dobro odpreti še kakšen drug 
zakon, na primer Zakon o osnovni šoli.  
 Današnjega predloga zato poslanci 
Desusa ne moremo podpreti.  
 Spoštovani minister, kot sem pa slišal, 
imate v svojem cilju, tudi v koaliciji piše, da 
bomo čim prej dobili na mizo predlog, ki ga 
bomo z veseljem v koaliciji podprli in še naprej 
usklajevali tudi z opozicijo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanka Alenka Jeraj bo predstavila 
stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvoli. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav vsem! 
 Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v 86. členu določa, da se zasebni 
šoli, ki izvaja javno veljavni program za izvedbo 
tega progama zagotavlja 85 % sredstev, ki jih 
država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za 
izvajanje programa javne šole. Tako velja od 
leta 1996. Zasebne šole s koncesijo, še enkrat, 
to pomeni, da izvajajo javno veljaven program, ki 
so bile ustanovljene pred tem datumom pa so 
sofinancirane stoodstotno, torej program je 
sofinanciran stoodstotno. Vidim, da tukajle kar 
nekaj nas ali pa vas ne razume, kaj pomeni 
sofinanciranje programa. Financira se samo 
program, vse ostale stvari, prostore, izgradnjo in 
tako naprej, financirajo zasebne šole same, 
javne pa seveda ne. Torej, šole, ki so bile 
ustanovljene pred letom 1996, zasebne šole, 
samo ena je, Waldorfska šola Ljubljana, je 
sofinancirana stoodstotno. Medtem ko je 
Waldorfska šola Mariboru, torej enaka šola, kot 
je v Ljubljani, njen program sofinanciranje 85-
odstotno, ker je bila ustanovljena kasneje. 57. 
člen Ustave pravi, kar ste nekateri danes že 
povedali, osnovnošolsko izobraževanje je 
obvezno in se financira iz javnih sredstev. Tako 
da en kup stališč tukaj je zelo problematičnih. 
Tisti, ki govorite, da se osnovnega šolstva v 
zasebnih šolah ne sme financirati iz javnih 
sredstev. Seveda se jih lahko, ustava o tem 
govori. Ne lahko, mora se, zato ker je obvezno. 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno 
ustavnosti v delu, ki se nanaša na te 
javnoveljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, ugotovilo, da je 2. člen 
navedenega 86. člena, ki sem ga prej povedala, 
v neskladju z Ustavo. Določilo je, da mora 
Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti 
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v roku enega leta od objave te odločbe v 
Uradnem listu. 4. 12. 2014 je Ustavno sodišče 
izdalo odločbo, v kateri je zapisalo med drugim 
tudi to, da je v skladu z drugim odstavkom 57. 
člena, ki sem vam ga prebrala, Ustave, 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se 
financira iz javnih sredstev. Ker koristi od 
obvezne osnovne izobrazbe nimajo le učenci 
sami, temveč posameznikova osnovna 
izobrazba hkrati službi tudi javni koristi, je 
Ustava predvidela tudi njeno javno financiranje. 
S tem pa je učencem zagotovila pravico do 
brezplačnega obveznega osnovnošolskega 
izobraževanja. Odločba, ki je bila izdana 4. 12. 
2014 in Ustavno sodišče je določilo, da mora, 
torej mora Državni zbor ugotovljeno 
protiustavnost v roku enega leta od objave 
odpraviti. V času izdaje odločbe je bila na vladi 
koalicija strank SMC, SD in Desus, na čelu 
katere je bil pravnik dr. Miro Cerar. Dr. Cerar je 
bil na obisku tudi v Zavodu Svetega Stanislava, 
v okviru katere delujeta osnovna šola in 
gimnazija s koncesijo, in obljubil, da bo to 
področje uredil. V enem letu, kolikor zahteva 
ustavna odločba, se ni zgodilo nič in zato je 
Poslanska skupina SDS prvič vložila novelo 
zakona, ki bi to področje uredil skladno z 
odločbo Ustavnega sodišča, ki je zelo jasna in 
ne potrebuje nobenega ovinkarjenja sistemske 
in celostne rešitve, o kateri govorite. Treba je 
udejanjiti zelo jasen napotek, in to je to. 
Takratna ministrica za šolstvo dr. Maja Makovec 
Brenčič je dejala, prehitro ste vložili, imamo eno 
leto, pripravili bomo sistemske rešitve za 
zasebno osnovno šolstvo. In so poslanci 
koalicije prvič glasovali proti izpolnitvi odločbe 
Ustavnega sodišča. Tudi po enem, dveh letih 
nismo dočakali predloga rešitve, je pa v letu 
2017, torej tri leta po odločbi Ustavnega sodišča, 
z rešitvijo, ki je niso uskladili niti med seboj 
koalicijski poslanci in je tako tudi tisti zakon 
padel, torej njihov koalicijski.  
 Odločba Ustavnega sodišča je jasna in 
raznih obvodov in izigravanj ne potrebuje. 
Koalicijske stranke v prejšnji sestavi SMC, SD in 
Desus pa ste hotele ravno to, izigrati odločbo 
Ustavnega sodišča in nekaj minimalno urediti, a 
ne tako, kot zahteva Ustavno sodišče. Skratka, 
ne priznati šolam s koncesijo mesta, ki jim po 
ustavi gre. V razpravah v tem vprašanju smo 
poslušali tudi strahove, da se spodbujanjem šol 
s koncesijo ogroža javno šolstvo. Tudi danes je 
kolegica pred menoj govorila o tem. Še en 
smešen argument. Javnih šol je 99 %, manj kot 
1 % je zasebnih šol s koncesijo. Teh nekaj šol, 
osnovnih je samo 6, torej 6, ki jih obiskuje 200 
otrok, ogroža po vašem mnenju 772 javnih šol, 
400 plus podružnice, 772 šol, v katere hodi 177 
tisoč otrok. Torej 200 otrok, ki bodo dobili 
dodatno sofinanciranje njihovega programa, ki je 
enak kot za 177 tisoč otrok v javnih šolah, 
ogroža vaših 177 tisoč otrok oziroma 772 
osnovnih šol.  
 Poleg tega zakon določa, da se 
zasebna šola ne more ustanoviti tam, kjer bi bil 

ogrožen obstoj javne šole, zato tudi ni zasebnih 
šol v manjših krajih, kot je ugotovil že tudi moj 
kolega. Nekdanji predsednik Ustavnega sodišča 
Miroslav Mozetič je dejal, da politika odlaga 
odločbo Ustavnega sodišča, ker se z njimi ne 
strinja, kar je zanj in z vidika pravne države zelo 
problematično, zlasti če je neizvršitev pogojena 
politično ali ideološko. Opozoril je, da politika v 
zadnjih letih, pa smo imeli namesto predsednika 
vlade pravnika, dr. Cerarja, enostavno odlaga z 
izvršitvijo odločb Ustavnega sodišča. Tudi 
kasnejša predsednica Ustavnega sodišča 
Jadranka Sovdat mu je pritrdila in dejala, da če 
zakonodajalec ni sposoben rešiti zadeve v štirih 
letih, jo bo najverjetneje v prihodnje rešilo kar 
Ustavno sodišče. 
Sedanji minister za šolstvo dr. Pikalo je dejal, da 
gre za politično odločitev. Pri tem je najbrž mislil 
predvsem na svoj stranko SD, ki ima kot kaže 
največji problem s 100-odstotnim 
sofinanciranjem javnega programa v šolah s 
koncesijo. Ponovno bomo poslušali in že 
poslušamo, da boste zadeve uredili celovito in 
sistemsko. Celovito in sistemsko počnejo Desus, 
SMC in SD že nekaj let, sistemi nam pa vsi po 
vrsti razpadajo – zdravstvo, pravosodje tudi 
šolstvo. Zdaj se je temu vlaku sistemskih rešitev 
pridružila še Lista Marjana Šarca in zdaj bomo 
verjetno do zadnjega leta mandata čakali na 
sistemske zakone, potem bodo pa kar padli kot 
po tekočem traku, kar smo že videli v začetku 
letošnjega leta, ko so poslanci koalicije imeli kar 
naenkrat ogromno idej in bi skoraj v zadnjem 
mesecu rešili Slovenijo. Vsa leta prej pa so 
Poslanski skupini SDS kot tudi sedaj že na 2. 
seji Državnega zbora očitali populizem, 
bombončke in darila.  
 Mi predlagamo ukrepe, ki so plod 
analize. Ko ugotoviš, da nekaj ni v redu in da ne 
funkcionira, to spremeniš, in to čim prej, da se 
ne povzroča dodatna škoda. 
 Gospod Pikalo je tudi rekel, da gre 
identičen zakon kot pretekla leta. Ja, ker ne 
more biti drugačen, ker sledi odločbi Ustavnega 
sodišča, zato je lahko samo identičen prejšnjim 
predlogom. 
 V Poslanski skupini SDS bomo predlog 
novele Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki sledi odločbi Ustavnega 
sodišča iz leta 2014, podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Aljaž Kovačič bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. 
 Izvoli. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala, gospod 

podpredsednik! Spoštovani minister, kolegice in 
kolegi ter ostali prisotni! 
 Najprej bi si zastavil vprašanje. Zakaj si 
pravzaprav želimo javnega osnovnega šolstva? 
Ker vsem otrokom omogoča kvalitetno in 
brezplačno izobraževanje. Želimo si zaščititi 
javno osnovno šolstvo, ker smo solidarni, ker je 
Slovenija socialna država, v kateri imajo vsi 
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enake možnosti. Ravno zaradi tega je treba 
spodbujati javno osnovno šolstvo, ki je vsem 
enako dostopno in ne ustvarja nikakršnih razlik. 
Na drugi strani je zasebno osnovno šolstvo 
usmerjeno na določeno ciljno skupino in tako ne 
zagotavlja vpisa vsem učencem, glede na 
narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, družbeni položaj, invalidnost 
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Zdi se 
nam koristno, da se spodbuja javno osnovno 
šolstvo. To je dostopno vsem in ne izbira 
učencev po nekih v naprej določenih kriterijih ter 
zagotavlja kakovostno splošno izobrazbo vsemu 
prebivalstvu. Javne osnovne šole morajo biti 
pluralne, vrednostno nevtralne in morajo 
oblikovati temelje za bivanje v solidarni, strpni in 
pravični družbi. Tako Evropsko sodišče za 
človekove pravice kot Evropska komisija za 
človekove pravice sta potrdila, da države niso 
dolžne subvencionirati zasebnih izobraževalnih 
inštitucij. Noben mednarodni dokument ne 
zavezuje države, da bi morala sofinancirati 
zasebno šolstvo, še manj pa določa višino 
takšnega financiranja. Velika večina držav 
Evropske unije namenja zasebnemu šolstvu 
manjšo finančno podporo kot javnemu šolstvu. 
Dolžnost države je, da organizira osnovnošolsko 
izobraževanje na način, ki bo staršem omogočil 
izpolniti obveznost, da morajo biti njihovi otroci 
vključeni v javno veljaven osnovnošolski 
program. Zasebne osnovne šole s svojimi 
pedagoškimi pristopi, inovativnimi praksami ter 
vsebinsko drugačnostjo bogatijo, dopolnjujejo in 
krepijo šolski prostor, ne smejo pa ogrožati 
javnega osnovnega šolstva, ki je dostopno vsem 
učencem. Zasebna osnovna šola namreč nima 
obveznosti, da bi sprejela vse, lahko izbira, koga 
bo sprejela. Zasebno osnovno šolstvo ima 
pravico izbire. Z vzpostavljanje meje med 
zasebnim in javnim osnovnim šolstvom se 
izogibamo posledicam, ki jih lahko ima zasebno 
osnovno šolstvo. To sta, na primer, elitizem in 
poglabljanje družbene neenakosti. Poleg tega 
bodo polno financirane zasebne osnovne šole z 
doplačilom staršem lahko dosegala 
nadstandard, kar dolgoročno vodi v prevlado 
zasebnega šolstva nad javnim, saj ima zasebna 
šola vedno vsaj dva redna vira financiranja, 
zasebnega in javnega. Financiranje javne šole 
pa je odvisno samo od javnih sredstev. 
 Smo socialna država, ki v otrocih 
prepoznava svojo prihodnost, zato je prav, da 
država poskrbi za izobraževalni sistem, ki vsem 
otrokom omogoča čim boljšo izobrazbo. Paziti je 
treba, da osnovna šola ne postane podjetje. 
Prvotni izključni namen šolskega prostora je 
izobraziti otroke.  
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca Predloga zakona o spremembi Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanje v predlagani obliki ne moremo 
podpreti, saj slednji odbira premalo členov 
zakona, da bi lahko v celoti implementirali 
rešitve, ki jih bo ponudilo pristojno ministrstvo.  

 Vsekakor spoštujemo ustavno odločbo, 
zato menimo, da bi država zasebnim osnovnim 
šolam za izvedbo obveznega dela programa, ki 
je pridobil javno veljavnost, morala zagotoviti 
100-odstotno sofinanciranje, kot je odločilo 
Ustavno sodišče. Res pa je, da financiranje 
razširjenega programa zahteva nekoliko več 
političnega napora, da skupaj pridemo do 
ustrezne rešitve, ki bo omogočila nemoteno 
izobraževanje naših najmlajših.  
 Naj zaključim z mislijo, da je to samo še 
ena populistična gesta predlagatelja. Če bi mu 
bilo dejansko v interesu uresničiti ustavno 
odločbo in bi bil pri svojih namenih iskren, ne bi 
že ničkolikokrat predlagal enakega predloga.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec dr. Milan Brglez bo predstavil 
stališče Polanske skupine Socialnih demokratov. 
 Izvoli. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala za 

besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane in 
spoštovani! 
 Polanska skupina SDS je z vnovično 
vložitvijo Predloga zakona o spremembi Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanje poskrbela, da imamo na 
decembrski redni seji pred seboj prvovrstno 
pravno, politično in ideološko vprašanje. Slednje 
je nujno poudariti, ker SDS v četrtem oziroma če 
temu prištejemo še predlog amandmaja k 
vladnemu predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanje iz leta 2017 v svojem 
petem poskusu od leta 2015 vztraja na 
popolnem izenačevanju financiranja ter 
dokončnem brisanju meje med javnim in 
zasebnim šolstvom, kot edinim doslednim in 
zveličavnim načinom izvrševanja odločbe 
Ustavnega sodišča iz leta 2014. Vztrajno, a 
popolnoma neusklajeno vlaganje predloga 
zakona, s katerim SDS izsiljuje rešitev, da bi se 
zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne 
izobraževalne programe, zagotavljalo identična 
sredstva, ki jih država oziroma lokalna skupnost 
zagotavlja za izvajanje programa javne šole, ima 
v resnici ene sam politično premišljen cilj. Ta cilj 
je odločitev Ustavnega sodišča postopoma 
zreducirati na raven domnevnega tehničnega 
navodila in na ta način onemogočiti poglobljeno 
razpravo o razmerji med javnim in zasebnim na 
področju izobraževanja. Te razprave od leta 
1996, ko je bilo urejeno področje zasebnega 
izobraževanja, v resnici nikoli nismo opravili, 
čeprav so se od takrat močno spremenile 
družbene okoliščine, med katerimi je povečano 
število zasebnih šol ter večja raznolikost 
ustanoviteljev le eden izmed dejavnikov, ki od 
nas terja razjasnitev ali morebiti ponovno 
opredelitev temeljnih konceptov. 
 Spoštovane in spoštovani! Ustavno 
sodišče je v odločbi 4. decembra 2014 
presodilo, da je zakonska ureditev, ki omejuje 
delež sofinanciranje javno veljavnega programa 
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v zasebnih šolah na 85 odstotkov v neskladju z 
Ustavo in naložilo Državnemu zboru, da odpravi 
to protiustavnost. Ne glede na to, kolikokrat in s 
kakšno mero pravne in politične kreativnosti 
beremo utemeljitev Ustavnega sodišča, pa iz nje 
ni mogoče izpeljati, da je Ustavno sodišče 
Državnemu zboru naložilo, da posvoji rešitev, ki 
jo zagovarja SDS. Taka trditev v utemeljitvi 
odločitve Ustavnega sodišča ne obstaja. Na tak 
način odločbo Ustavnega sodišča lahko bere 
samo z lastnimi političnimi interesi motiviran 
predlagatelj zakona. Ustavno sodišče je leta 
2014 v zvezi s financiranjem osnovnošolskega 
izobraževanja iz javnih sredstev resda sprejelo 
odločitev, ki odstopa od ugotovitve Ustavnega 
sodišča iz leta 2001, da je, citiram, 
»zakonodajalčeva odločitev, da država financira 
le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke 
vsi starši, v polju njegove presoje in zato ni v 
nasprotju z ustavo.« Konec citata. Kljub temu pa 
Državni zbor ni izgubil pravice in ni odrešen 
dolžnosti, da poišče rešitev, ki je skladna tako s 
57. členom Ustave kot z drugimi določbami, ki 
so v ožjem ali širšem smislu povezane z 
uresničevanjem pravice do izobrazbe in šolanja, 
z mednarodnimi instrumenti človekovih pravic ter 
z zakonodajo Evropske unije. Ustava Republike 
Slovenije v drugem odstavku 15. člena prepušča 
zakonodajalcu, da predpiše način uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kar 
velja tudi za pravico do izobraževanja in šolanja. 
V resnici je odločba Ustavnega sodišča iz leta 
2014 zato nič drugega kot poziv zakonodajalcu, 
da ponovno preuči in opredeli razmerja med 
ustavnimi in mednarodnopravnimi koncepti s 
tako rešitvijo ter takšno vsebinsko utemeljitvijo 
glede uresničevanja pravice do 
osnovnošolskega izobraževanja, ki bo skladna z 
Ustavo Republike Slovenije. Da so možne 
različne ustavnopravne vzdržne možnosti, 
potrjuje dejstvo, da je bilo do leta 2014 že 
identificiranih več poti, ki vodijo do istega 
nespornega cilja, ki ga predstavlja spoštovanje 
odločbe Ustavnega sodišča. Povedano drugače, 
ni res, da alternative ne obstajajo. Na nas kot 
zakonodajni veji oblasti je, da proučimo 
ustavnopravne, strokovne in širše ideološke 
vidike posamezne rešitve ter skušamo glede njih 
najti politični dogovor.  
 Prav tako ne drži, da na področju 
izvrševanja odločbe Ustavnega sodišča ni bilo 
premikov. Iz mnenja Zakonodajno-pravne 
službe, ki ga je ta za Državni zbor pripravila 2. 
novembra letos, jasno izhaja, da je Državni zbor 
aktivno pristopil k izvršitvi odločbe Ustavnega 
sodišča, predvsem v procesu sprejemanja 
vladnega predloga novele Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja. Čeprav 
neuspešen, je ta postopek nakazal več možnih 
poti za uresničevanje odločbe Ustavnega 
sodišča. Zaradi česar je Državni zbor na podlagi 
mnenja Zakonodajno-pravne službe zavzel 
stališče, da je odločbo mogoče izvršiti na več 
načinov, kakor zgolj z zagotovitvijo popolnega 
financiranega celotnega javnoveljavnega 

programa osnovnošolskega izobraževanja v 
zasebnih šolah brez koncesije.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov še vedno vztrajamo na svojem 
stalnem in splošno znanem stališču, da 
izvrševanje odločbe Ustavnega sodišča ni 
tehnična materija, ki jo je treba čim prej postaviti 
z mize. Vprašanje organizacije ter financiranja 
vzgoje in izobraževanja je politično in ideološko 
vprašanje, ki zadeva temeljne vrednote naše 
družbe in države. Ko soočamo različne rešitve 
za ureditev tega vprašanja, v resnici soočamo 
različne poglede na pomen in funkcijo šole ter 
izobraževanja za posameznika ter za družbo in 
državo. Ustavno priznana pravica do izobrazbe 
in šolanja, v skladu s katero je izobraževanje 
svobodno, na osnovnošolski ravni pa obvezno in 
financirano iz javnih sredstev, ustvarja 
komplementarne obveznosti za državo.  
 Za Socialne demokrat z ozirom na 2. 
člen Ustave, ki nedvoumno opredeljuje Slovenijo 
kot socialno državo, ni dileme, da se te 
obveznosti uresničujejo z organiziranjem javne 
službe in vzdrževanjem javne mreže osnovnih 
šol. Za nas ne obstaja alternativa javni mreži. Le 
tak način organizacije osnovnošolskega 
izobraževanja lahko vsem otrokom zagotovi 
pravico do izobraževanja na podlagi enakih 
možnosti, ki jih poudarja tudi 28. člen Konvencije 
o otrokovih pravicah, ter staršem dejansko 
zagotovi možnost, da uresničujejo svoje 
obveznosti glede vključitve otrok v 
osnovnošolski program. Nesporno dejstvo je, da 
zasebna iniciativa obstaja tudi na področju 
izobraževanja, saj je prav ta družbeni pojav 
sredi 90. let prejšnjega stoletja privedel do 
zakonske regulacije tega področja.  
 Medtem ko ni dopustno, da bi država 
preprečevala ustanavljanje zasebnih šol in s tem 
povezano uresničevanje pravice staršev do 
vzgoje otrok v skladu z lastnimi religioznimi, 
moralnimi ali filozofskimi prepričanji, pa je tudi 
Evropsko sodišče za človekov pravice zavzelo 
jasno stališče, da namen pravice do 
izobraževanja ne vključuje dolžnosti države, da 
ustanavlja ali podpira zasebne šole. V primeru 
zasebnih šol brez koncesije, ki pa izvajajo javno 
veljavni program, gre za specifično, kompleksno 
prepletanje med javnim in zasebnim. Zasebne 
ustanove izvajajo javno veljavni izobraževalni 
program, za kar jim je bil zakonsko predpisan 
določen ter pred Ustavnim sodiščem uspešno 
izpodbijan delež financiranja. Temu 
kompleksnemu razmerju navkljub zasebne šole 
ne moremo enačiti z javnimi šolami, tako kot iz 
pravkar navedenega dela odločbe Ustavnega 
sodišča ni mogoče izpeljati trditve, da gre po 
vsebini in glede na pravne subjekte za identične 
izobraževalne ustanove. Zato tudi ne moremo 
pristati na izsiljevanje z rešitvami za z vidika 
financiranja dejansko, hkrati pa tudi simbolično 
izenačevanje javnih in zasebnih šol.  
 Takemu izsiljevanju in sklicevanju na 
pravice otrok Socialni demokrati še bolj odločno 
nasprotujemo zaradi politične instrumentalizacije 
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odločb Ustavnega sodišča. SDS je zadevno 
odločbo Ustavnega sodišča v preteklem 
mandatu že uporabila za interpelacijo takratne 
ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Maje Makovec Brenčič in bila pri tem 
neuspešna. V aktualnem mandatu gre z 
zlorabami demokratičnih institutov še dlje, saj je 
nesprejetje predloga zakona, o katerem 
govorimo danes, vezala na ustavno obtožbo 
predsednika Vlade Marjana Šarca. Vse 
navedeno jasno kaže, da namen SDS ni 
izvršitev odločbe Ustavnega sodišča, temveč gre 
za pretkan politični boj na plečih otrok in njihovih 
staršev.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov ostajamo zvesti podporniki javnega 
šolstva ter ostri nasprotniki poskusov zlorab 
odločitev sodišč, še posebej, kadar te zadevajo 
uresničevanje pravic otrok kot najbolj ranljivega 
in hkrati perspektivnega dela naše družbe.  
 Iz vseh naštetih razlogov bomo tudi 
tokrat glasovali proti sklepu, da je Predlog 
zakona o spremembi Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Predlagatelj, imate besedo.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Na levem političnem polu očitno nič 
novega. Ideologija ima še vedno prednost pred 
spoštovanjem ustavnega reda Republike 
Slovenije. Ob tem pa si seveda še drzne 
diskreditirati tistega, ki želi spoštovati odločbo 
Ustavnega sodišča, ki je, še enkrat za vse tiste, 
ki so očitno dobili na plonklistku napisane 
govore, »prvi stavek drugega odstavka 86. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja je v delu, ki se nanaša na javno 
veljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, v neskladju z Ustavo. Državni 
zbor mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v 
roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem 
listu Republike Slovenije.« Že nekaj let sem v 
parlamentu, pa še nikoli ni bilo toliko pljuvanja 
po ustavnem redu Republike Slovenije in še bolj 
po ustavnih sodnikih. Od tega, da nimajo pojma, 
kaj so ustavni sodniki sprejeli, od tega, da jih je 
treba zamenjati ali pa jim celo zamenjati ustavo, 
ker se zaradi ideologije levi politični pol ne strinja 
z odločitvijo Ustavnega sodišča. Bivši 
predsednik in sedanja predsednica Ustavnega 
sodišča sta bila zelo jasna. Gospod Mozetič, 
citiram: »Politika odlaga odločbe Ustavnega 
sodišča, ker se z njimi ne strinja.« Gospa 
Jadranka Soldat: »Vsaka nespoštovana odločba 
Ustavnega sodišča pomeni kršitev načel pravne 
države in delitve oblasti.« Toliko za začetek.  
 Skratka, za vas je problem četrti 
poskus Poslanske skupine SDS, ki želi 
stoprocentno ne financirati zasebne šole, ampak 
stoprocentno udejanjiti odločbo Ustavnega 

sodišča, ki je jasna. Ki bi morala biti jasna tudi 
za tiste, ki so vam pripravljali plonklistke. Štiri 
leta ne spoštujete človekovih pravic, spoštovani! 
Medtem ko ste si za izbrisane vzeli dva meseca 
po odločitvi Ustavnega sodišča in zaradi 
ideologije sprejeli zakon, sedaj, ker vam pa ta 
ideologija preprečuje, pa zavračate sprejemanje 
zakona, ki stoprocentno sledi odločbi Ustavnega 
sodišča.  
 Spoštovani gospod minister, ne, ne gre 
za politično odločitev. Gre za zelo enostavno 
odločitev. In sploh ni pomembno, ali je pred 
nami ZOFVI ali ZOsn ali katerikoli drug predlog 
zakona. Tokrat gre pač za zakon iz vašega 
resorja, ne gre za politično odločitev. Gre samo 
za jasno odločitev, ali spoštujemo ustavo ali je 
ne spoštujemo oziroma ali bomo spoštovali 
odločitve Ustavnega sodišča ali jih ne bomo 
spoštovali. Samo za to gre. Skratka, ne bi smela 
biti pomembna tema, ampak Ustava Republike 
Slovenije in pa odločba Ustavnega sodišča.  
 Še več, pravite, da ste sprejemali vladni 
zakon v prejšnjem mandatu, pa večina ni bila za. 
In kdo je sestavljal večino v prejšnjem mandatu? 
Desus, SD in SMC. Imeli ste več kot dovolj 
glasov, da bi sprejeli odločitev Ustavnega 
sodišča, pa ste se med seboj skregali, licitirali, 0, 
60 %, 80 %, 100 %. In vi se niste zmenili, kako 
bi našli obvod od tistega, kar piše v odločbi 
Ustavnega sodišča, in zaradi vas je zakon 
padel. Ne morete reči, da od 90 poslancev, da je 
bilo 19 poslancev SDS tistih, zaradi katerih je 
padel zakon. Kot je enkrat rekla gospa Ljudmila 
Novak, če ne znate šteti, se nehajte preštevati. 
Še več, še bolj perverzen, si bom drznil reči, je 
bil predlog, ki ste ga na pobudo Socialnih 
demokratov želeli preko Ustavne komisije 
spraviti v parlamentarne klopi. Ker nam odločitev 
Ustavnega sodišča ni všeč in ker ne moremo kar 
na hitro zamenjati vseh ustavnih sodnikov, ki 
nam niso všeč, bomo spremenili ustavo. To ste 
želeli storiti. Preberite si vaš predlog, ki ste ga 
dali na Ustavno komisijo. Zaradi poguma enega 
manjšinskega poslanca je to vse skupaj padlo v 
vodo. Pa da vas vidim junake SD, Desus 
oziroma kar dve tretjini tega Državnega zbora, 
boste dobili 60 glasov v tem mandatu, če ste 
tako prepričani, da je treba spremeniti ustavo, 
da vidimo, dajte, potegnite iz predala ta akt, kot 
ste ga marsikoga pred volitvami, pa pridite v 
Državni zbor, pa se bomo še enkrat prešteli v tej 
vaši nameri, da ker vam ni všeč odločitev 
Ustavnega sodišča, raje povozite in spremenite 
ustavo. To, spoštovani in spoštovane, je tipična 
zloraba ustave in Ustavnega sodišča zaradi 
ideologije.  
 Sedaj pa dovolite, da grem malo po 
mnenjih. Minister Pikalo pravi, zasebno šolstvo 
naj bogati javni prostor. Ampak, poglejte ga 
šment, poslanski kolega dr. Brglez pravi, ne 
obstaja alternativa javni mreži. Znotraj stranke 
se morate malo zmeniti. Vi ste za to, da zasebno 
bogati javno, vaš predstavnik pa pravi, ne 
obstaja alternativa v javni mreži. Toliko 
shizofrenosti določene politike. Spoštovani 
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minister, saj niste vi problem, vi v prejšnjem 
mandatu niste bili osebno vpeti v delo 
ministrstva. Ampak koliko ljudi iz Direktorata za 
osnovno šolstvo oziroma koliko ljudi iz 
ministrstva je ostalo istih, ki se je od decembra 
2015, ko je že mineval prvi rok, eno leto, da je 
treba odločbe Ustavnega sodišča urediti, ko ste 
mižali in se zaradi ideologije niste bili sposobni 
odločiti za spremembo zakona? Pa je bil drugič 
zakon vložen, pa tretjič. In ko ste videli, da bo 
treba nekaj storiti, je bivša ministrica pripeljala v 
Državni zbor zakon, ki ni bil v skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča. Pa še na tisti zakon ste 
licitirali, kdo bo naredil večji ali malo večji obvod 
glede odločbe Ustavnega sodišča. Ob tem, še 
enkrat, da ste imeli vse skozi na Ustavni komisiji 
s pritiski na posamezne poslance pripravljeno 
spremembo ustave, kjer vam zardi ideologije, še 
enkrat, odločitev Ustavnega sodišča ni bila všeč. 
In potem je bila interpelacija, seveda ste jo 
zavrnili, ker 60 glasov nimate za spremembo 
Ustave, imeli ste pa 46, da ste zavrnili 
interpelacijo. In potem nam očitati demagogijo, 
ki 100 % želimo izpolnjevati odločbo Ustavnega 
sodišča, je hinavsko.  
 Spoštovani iz SMC, saj o vas je škoda 
izgubljati besed, kako vi želite sprejeti odločbo 
Ustavnega sodišča in jo spoštovati. 36 vas je 
bilo v prejšnjem mandatu, samo potrkali bi na 
vrata Poslanske skupine SDS, takoj bi se 
zmenili, da bi tole spravili življenje, pa ni bilo 
junaka v Poslanski skupini SMC, ki bi sam ali 
preko ministrice rekel, odločba Ustavnega 
sodišča, treba jo je izpolniti, takoj spremeniti 
zakon. Ne, ni vas bilo toliko v hlačah.  
 Potem tukaj govorite o tem, kako imajo 
etablirane stranke problem. Ne, vi ga imate, 
spoštovani poslanci SMC, skupaj z vašimi 
predhodniki, ker zaradi ideologije ne želite 
spremeniti zakona, se sklicujete na ideologijo. 
Naj spomnim samo ob tem poslance SMC, 
Stranke Alenke Bratušek in pa LMŠ, da ste pri 
evropskih liberalcih, ampak v vaših stališčih ni 
bilo L od liberalnega. Čista revolucionarna misel 
proti zasebnemu. Še enkrat, ker vam ni všeč 
odločba, pa udarite po zasebnem. In ja, politična 
odgovornost, slej kot prej bo prišla tudi do tistih, 
ki so v prejšnjem mandatu prišli na oblast s 
pojmi, kot je spoštovanje pravne države. In teh 
36 poslancev SMC v preteklem mandatu in dva 
osebna avtomobila poslancev SMC v tem 
mandatu, še vedno ni sposobnih oziroma 
pripravljenih spoštovati odločbe Ustavnega 
sodišča, ker vam pravna država pomeni veliko 
samo takrat, ko lahko zasledujete vaše interese. 
In še več, poslanec SMC v stališču poslanske 
skupine pravi: »Časovna komponenta ni 
pomembna«. Državni zbor mora ugotovljeno 
nepravilnost odpraviti v roku enega leta. Toliko o 
tem, koliko poslanci najbolj pravne države, 
najbolj nepravno delujejo na tem področju.  
 Stranka Levica. Spodjedanje javnega 
sistema, neverjetno. 57. člen Ustave za 
poslance Levice ne velja. Sicer za njih ne velja 
še marsikateri člen ustave in tako naprej. In 

potem poslušamo: »Gre za favoriziranje 
zasebnega šolstva« Kje? 1 % imamo osnovnih 
šol, 1 %. Bom povedal po nogometno, ker očitno 
eni ne razumete odločitev Ustavnega sodišča. 
Povejte mi, kje bi eden nogometaš premagal 99 
nasprotnikov na drugi strani? Kje? In bi rekli 
mediji, eden nogometaš predstavlja nevarnost 
vsem devetindevetdesetim. Tako vi izigravate 
zaradi ideologije odločbo Ustavnega sodišča. Še 
več, v stališču Poslanske skupine Levice je bilo 
rečeno: »Odločitev Ustavnega sodišča ni v duhu 
z ustavo«. Pa to je bolno, spoštovani 
predstavniki Levice, to je bolno. Jaz predlagam, 
da jutri glede na vaše stališče predlagate 
razpust Ustavnega sodišča, ker kadar vam ni 
všeč, boste rekli, da odločitve Ustavnega 
sodišča niso v duhu z ustavo. To me spominja 
na tiste črno-bele čase, ko je bila ona krilatica na 
oblasti: Smo mi komunisti in če nismo mi 
komunisti, drugače tudi ne more biti, ker smo le 
mi komunisti. Samo javne šole. Ne, spoštovani. 
Kaj potem narobe počnejo vse države razen 
Severne Koreje, ki dopuščajo zasebne šole? Kaj 
je z njimi narobe? Kaj je narobe z našimi 
sosednjimi državami, ki, bog ne daj, imajo 
kakšno zasebno šolo? In še enkrat, če meni ne 
verjamete, vprašajte ministra, kje se lahko 
ustanavljajo zasebne osnovne šole. Ne tam, kjer 
je mreža javnih šol polna, ampak pod določenimi 
pogoji, ki so v sladu s slovensko zakonodajo. In 
ugotovljeno je bilo, da ta zakonodaja ni v 
neskladju z ustavo. 
 Nadalje. Kar nekaj vas je 
problematiziralo, ja, ena bivša odločba pa ta 
odločba iz leta 2014, ustavni sodniki so malo 
zbegani. Ne, ne, ta odločba iz 2014 je zelo ozka, 
govori samo o javno veljavnih programih 
zasebnih osnovnih šol. In zakaj je tukaj ključen 
moment osnovne šole? Ker so po 57. členu 
Ustave osnovne šole obvezne. In tudi pri nas v 
Poslanski skupini SDS, pa se imamo za dokaj 
velike liberalce, bi imeli problem, če bi tista 
odločba iz leta 2001 ali 2011 bila sprejeta, ker bi 
rekli, da je lahko kar vsepovsod zasebno 
izenačeno z javnim. Ne. Ampak na področju 
javnoveljavnih programov, nič z opremo, ni z 
investicijami, nič z ne vem česa vas je strah, 
ampak samo, da je program, ki ga določi država, 
enako ovrednoten za otroka, ki hodi v osnovno 
šolo, ki je javna, in v osnovno šolo, ki je 
zasebna. In govorimo, še enkrat, o osnovnih 
šolah. In še enkrat, za vse tiste, ki sedite na 
ušesih, govorimo o ustavni materiji, o 57. členu. 
Zato danes težko poslušam, kako zasebne šole. 
Ne, zasebne osnovne šole. To je poanta tega 
zakona. Nobeni zasebni vrtci, nobene zasebne 
srednje šole, nobene zasebne fakultete se ne 
dotikajo Zakona o organizacija in financiranju 
vzgoje in izobraževanja.  
 Se bom potem še enkrat javil, ampak 
resnično, ko poslušaš tako shizofrena stališča v 
duhu zagovarjanja ideologije, v duhu 
nasprotovanja odločitvi Ustavnega sodišča, se 
vprašaš, ali, prvič, je še smiselno vlagati zakone, 
ker jih koalicija zaradi ideologije zavrača, in 
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drugič, ali se še splača spoštovati ustavni red 
Republike Slovenije, ker ga koalicija v duhu 
ideologije ne spoštuje. To je vprašanje za 
vsakega državljana, ko ga ustavijo policisti na 
cesti ali ko dobi prekršek, ko mora spoštovati 
ustavo, zakone, uredbe, pravilnike in občinske 
odloke. Kaj naj si ta navaden državljan misli, ko 
vidi, da dve tretjini poslancev Državnega zbora 
skupaj s predsednikom Vlade in tudi bivšim 
predsednikom Vlade in z bivšim predsednikom 
Državnega zbora hodijo v Vatikan, se tam 
predstavljajo, kako so frajerji in kako bodo lepo 
sodelovali, kako hodijo v Zavod sv. Stanislava in 
rečejo, ne moremo spati, ker ne spoštujemo 
odločbe Ustavnega sodišča, drug dan pa udri 
brigu na veselje, v imenu ideologije ne bomo 
spoštovali zakona. Kako naj si vsak navaden 
državljan jutri predstavlja svoj delovnik, ko čaka, 
kaj bo narobe naredil, kako bo kaznovan, če pa 
ve, da izvoljeni predstavniki ljudstva, poslanci, 
ne spoštujemo najvišjega pravnega akta v tej 
državi, to pa je Ustavnega sodišča. Za razliko od 
vseh vas, ki bi raje spremenili ustavo, kot pa 
spoštovali odločbo Ustavnega sodišča, smo 
pripravili novo spremembo zakona. In ja, 
spoštovani gospod Brglez, ne, niti vlaganje 
zakonov niti ustavna odločba ni zloraba 
institutov za politični boj, ampak je to tisto, kar 
nam piše v ustavi. In jaz upam, da nam jutri ne 
boste prepovedali priti v službo, ker boste rekli, 
da zlorabljamo institute, tiste, ki vam niso všeč. 
  
 Skratka, od današnjega glasovanja bo 
odvisen jutrišnji dan, kako se bomo v Poslanski 
skupini SDS odločili, kako nadalje postopati v 
tem politične boju, ki ga leve stranke 
nadgrajujejo z nespoštovanjem odločb 
Ustavnega sodišča ravno zaradi ideologije. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Sedaj bodite pozorni, ker se je lita 
nekoliko spremenila. Besedo ima gospod Jožef 
Horvat, na vrsti ste kasneje dr. Milan Brglez.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovani gospod predsednik. Spoštovani 
minister s sodelavci, kolegice in kolegi!  
 Na srečo imam premalo časa, bojim se, 
da me bodo čustva izdala. Ob dveh sem namreč 
bil na slavnostni seji Ustavnega sodišča, izogibal 
sem se predsedniku, novemu, sodišča, gospodu 
Rajku Knezu, do nedavnega predsednici gospe 
Jadranki Soldat, da bi jima čestital, ker me je bilo 
sram, gospe in gospodje. Ker tukaj od sredine 
do leve ta večina »lomasti po slovenski 
ustavnosti«. Te besedne zveze niso moje. 
»Lomastenje po slovenski ustavnosti«, to so 
besede gospoda Jana Zobca, ki ga vsi dobro 
poznate. In to, kar danes poslušamo, je 
dejansko interpretacija nekih nadustavnih 
sodnikov, nekega nadustavnega sodišča, ki 
želite doktorirati ob tem, kako interpretirati 

odločbo Ustavnega sodišča. Na tisoč in en 
način. Pa dajmo enkrat povabiti ustavne sodnike 
sem pa naj nam povejo, kaj, za boga, so milili s 
to odločbo. To je neverjetno. Glejte, res je to 
neverjetno. Gospod minister, lepo vas prosim, 
šolsko vprašanje, ga boste zelo lahko razumeli. 
Najkasneje do kdaj, lepo prosim, do kdaj bost 
sanirali odločbo Ustavnega sodišča? Dan, dan, 
mesec, mesec, leto, leto, leto, leto. Od tega 
vašega odgovora, ki ga res pričakujem, če ga 
smem kot poslanec te države, od tega bo 
odvisno, ali bo in kdaj bo vložena ustavna 
obtožba. Mi drugih instrumentov več nimamo. 
Lahko pa tudi ljudi pripeljemo na Gregorčičevo. 
A je to način, gosp in gospodje? O čem se mi 
pogovarjamo? O tem, če, na primer, kolega 
Brglez oprostite, če docent dr. Milan Brglez uči v 
javni šoli poštevanko števila sedem, učitelj Jožef 
Horvat uči na zasebni šoli poštevanko števila 
sedem, oba odlično opraviva svoje delo, odlično. 
Zakaj mora on dobiti več, bolje plačano, kot pa 
jaz, ki to delam v zasebni šoli? A ne velja za 
enako delo enako plačilo? To je neverjetno. V 
Temeljni ustavni listini piše, zakaj smo šli ven iz 
Jugoslavije, ker so bile kršene človekove 
pravice. Vi kršite človekove pravice. Zdaj ob 70-
letnici, ob obletnici sprejema Deklaracije o 
človekovih pravicah, ob tem ko Republika 
Slovenija prvič predseduje Svetu Združenih 
narodov za človekove pravice, eminentna 
proslava tega dejanja, kršite človekove pravice 
našim državljanom, staršem. To je nezaslišano. 
To je nezaslišano. Jaz ne vem, do kdaj še. 
Povejte nam, gospod minister, ponavljam, upam, 
da ste razumeli, povejte nam datum. Kdaj 
najkasneje boste realizirali odločbo Ustavnega 
sodišča? Hvala za vaš odgovor.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Predvsem 

pa hvala, gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Sedaj ima besedo dr. Milan Brglez, 
pripravi pa se gospa Anja Bah Žibert. 
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala, gospod 

podpredsednik.  
 Jaz bi razpravo začel v bistvu tam, kjer 
je bilo stališče zelo jasno postavljeno in skušal 
utemeljiti še naprej, zakaj in kaj vse je treba 
upoštevati takrat, ko govorimo o več možnostih 
izvršitve sodbe Ustavnega sodišča iz leta 2014. 
Šele potem, ko bom to razložil, bom potem 
mogoče kaj od tega tudi odgovoril. Čeprav v 
bistvu polemika s stališčem poslanske skupine 
ni polemika za konkretno osebo. Toliko pa že 
vemo tisti, ki smo že nekaj časa v parlamentu. 
Osnova, ki je za nas pomembna, je celotna 
ustava in znotraj celotne ustave sama socialna 
država pride praktično v istem členu na istem 
mestu, na drugem mestu, torej pred delitvijo 
oblasti, pride na mestu pravne in socialne 
države. Torej enakozvočje in enaka 
pomembnost teh zadev. Zaradi tega je ta 
osnovni fokus skozi razumevanje socialne 
države toliko pomemben. Zaradi tega je tudi 
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malo zavajanja za tem, kaj in kako, kaj spada v 
samo javno mrežo. V javno mrežo sodijo javne 
osnovne šole in v javno mrežo sodijo zasebne 
šole s koncesijo. In ničesar drugega. 
 Zasebne šole, ki izvajajo javno veljavni 
program, niso del te mreže. In to je tista osnova, 
zakaj in kako je treba to dvoje brati in zakaj 
lahko gresta dve zadevi skupaj, zagovarjanje 
javne mreže na eni strani in na drugi strani 
dejstvo, da lahko zasebno bogati in da je to 
zasebno, vsaj kar se tiče pravice do 
izobraževanje, tudi varovano pravzaprav z 
mednarodnimi konvencijami. Poleg tega seveda 
57. člen z obema vidikoma obvezno in na drugi 
strani, da je treba to zagotoviti s samim 
financiranjem. Torej se financira osnovnošolsko 
izobraževanje iz javnih sredstev. Ti dve zadevi 
stojita. Nič ni, da ne bi, pravzaprav. / oglašanje 
iz dvorane/ Hvala. Tako da tisto, kar je nam 
znotraj tega osnovnega pomembno in znotraj 
tega ustavnega okvira, je treba kakršnokoli že 
rešitev postaviti. To je eden od vidikov. Drugi 
vidik, ki ga je treba spoštovati, je seveda pravo 
človekovih pravic. Tukaj so standardi, ki se od 
države pričakujejo, pravzaprav glede samega 
financiranja precej nižji. Zagotoviti je treba izbiro 
staršem za šolanje svojih otrok, medtem ko 
samo financiranje pa tudi po interpretaciji 
Evropskega sodišča za človekove pravice tega 
ne zahteva. Pa nihče ne pravi, da je zdaj treba iti 
na ta način. Treba je razumeti, da pri nas vedno 
uporabimo višji standard. Pa je to komu v 
veselje ali ne. Ali je mednarodni standard višji ali 
pa je naš ustavni standard višji, vse to je 
sprejemljivo. Znotraj tega je to zadevo treba 
gledati. Imamo tretji vidik. Smo del Evropske 
unije. In kot del Evropske unije je v bistvu 
kakršnokoli že zamejevanje zasebne iniciative 
problematično. Tudi tiste rešitve, ki so bile na 
takšen ali drugačen način mogoče kdaj predmet 
kakšnih dogovorov, bi bile z vidika pravnega 
reda Evropske unije lahko problematične. Če bi 
vnaprej človek rekel, koliko zasebnega in koliko 
javnega znotraj takšnega prostora. Tisto, kar pa 
je možno in kar je bilo prej poskušano, ko se je 
poskušalo z vladne strani v prejšnjem mandatu 
zadeve reševati, je pa bilo ne zgolj urejevanje 
tega vprašanja, ampak urejevanje še drugih 
vprašanj, ki so zelo pomembna za kvalitetno 
osnovnošolsko izobraževanje in enakost 
možnosti vseh otrok, kot so pogoji za 
ustanavljanje tovrstnih šol in kontrola, ali to 
dejansko izvajajo na ustrezen način. In reducirati 
celotno zadevo zgolj na to majhno vprašanje, 
žal, do zdaj še nerazrešeno na ustrezen način, 
mislim, da ni najustrezneje. Vse to dam skupaj. 
Vse te vidike je treba upoštevati. Pa še enega. 
Starši, ki so šli pred Ustavno sodišče, so mislili, 
da so zadevo dobili, da so s sodbo na boljšem. 
Nobena odločitev, ki je na koncu, ne sme biti 
slabša od te, torej morajo biti na boljšem od 
tistega položaja, kot je bil tisti, ki je bil 
razveljavljen. Minimalno. In če me poznate, 
veste, da se glede tega lahko kje začne delati. 
Vedno začneš pri sebi, ne pri drugih. Tako da to 

ideološko prerekanje, če hočete, se da prekiniti 
na zelo preprost način. Ugotoviti prostor, znotraj 
katerega so možne rešitve, se o njih smiselno 
pogovoriti in ne dovoliti eni strani, da v tem 
ideološkem boju zmaga, ker konec koncev 
moramo živeti skupaj. Zaradi tega mora imeti ta 
odločitev neko temeljno legitimnost tudi v dani 
družbi, tako z leve kot z desne. To je ta moj 
premislek, zakaj in na kakšen način je te zadeve 
možno urejati. Torej niso vse od tistih rešitev, ki 
so bile do zdaj predlagane, po moje vsaj, 
skladne z vsemi temi parametri, ko sem govoril o 
tem, kaj vse naj bi se upoštevalo pri tej možni 
rešitvi, ki jo je – tudi po tistem, da sam ponovim 
to, kar je sam minister povedal – treba nekako 
poskusiti izpeljati do naslednjega šolskega leta. 
Ker samo to je smiselno. Veste, da v 
izobraževanju so šolska leta ključna zadeva za 
celotno predvidljivost vsega in tudi načrtovanje 
in tako naprej. Tako da seveda, nekaj pred 
počitnicami je to zadevo treba dokončati, če naj 
bi bila uresničena v jeseni. Torej obstaja jasen 
prostor, znotraj katerega je treba ta vnovični 
poskus zopet narediti.  
 Še nekaj je bilo povedano o tisti ustavni 
pobudi, ki je bila dana v prejšnjem mandatu. 
Mogoče je res na začetku izgledala kot obvod, 
ampak med samim postopkom je postala 
komplementarna s predlogi, ki so bili glede 
spremembe Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ZOFV. 
Komplementarnost. In ravno to, da se ni 
spoštovalo te komplementarnosti na ustrezen 
način, je zaustavilo postopek, ne kaj drugega. 
Se pa je med samim postopkom fokus, ki je šel 
mogoče na začetku dejansko kontra sami 
odločitvi, ker konec koncev je edini 
ustavodajalec še vedno zakonodajna veja 
oblasti, se je spremenil v dodatno zaščito 
celotne vertikale javnega šolstva ne samo 
osnovnošolskega, ampak celotne, in sam po 
sebi ne bi razrešil tega problema, ki ga je 
Ustavno sodišče postavilo, zato je bil nujen 
sprejem neke rešitve v zakonu. Eno brez 
drugega pač ne gre. Samo skupaj bi ponudilo 
ustrezno rešitev, ki bi po mojem imela tudi 
ustrezno legitimnost. Ali se zdaj da poiskati v 
tem državnem zboru enako legitimnost, je 
drugotno vprašanje in je zelo težko na tej točki 
pravzaprav odgovorit.  
 Še nekaj takih stvari bi pravzaprav 
skušal odpreti. Ena je ta, da je treba včasih 
ločevat osebni nivo od državnega. Ko človek gre 
v Vatikan v sveti sedež, pač nekatere stvari 
opravi, določene razprave in določene 
komunikacije tudi obstajajo. Ampak dejstvo je, 
da je v prejšnjem mandatu bil na mizi, po 
mojem, pravičen, fer dogovor, ki se ga je pa 
bodisi na eni bodisi na drugi strani skušalo 
spodbiti. To je dejstvo, to je dejstvo. Eni ali 
drugi. Vsakdo je skušal zmagati v tem, bom 
rekel, ideološkem boju, in to na račun otrok. 
Zaradi tega na koncu ničesar ni bilo sprejeto. 
Dobro veste, zaradi česar ni bilo sprejeto. In 
tako bo tudi naprej. Mislim, da je treba to zadevo 
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rešit. Mislim, da obstaja politična volja, da se to 
naredi, in da se ne pretirava prehitro s temi 
ustavnimi obtožbami, mislim, saj to je vaša 
izbira, ker potem, v bistvu, poleg te atomske 
bombe v demokratičnem procesu, praktično – 
kam gremo potem nazaj? V bistvu v neke 
zadeve, ki postanejo bolj ali manj trivialne v 
primerjavi z njo, da ti nekaj časa, da se ta 
zadeva poskuša uredit. Koalicija se mora 
dogovoriti o teh zadevah in priti s fer rešitvijo, ki 
bo znotraj teh parametrov. Dobro veste, o 
katerih parametrih govorim in kaj ti parametri 
približno pomenijo za starše in na drugi strani za 
vse te okvire. Ker mora biti znotraj vsega tega in 
če je znotraj vsega tega, bo tudi sprejemljivo. Če 
bo deležno širše legitimnosti v družbi, bo toliko 
bolje. To ni vprašanje, zaradi katerega bi morali 
še dodatno razdvajati to družbo. In konstantno 
potiskanje tega vprašanja naprej, v primerjavi z 
nekaterimi drugimi stvari, je tisto, ki lahko, ja, 
dobesedno, omogoča takšno ali drugačno 
manipuliranje. Hvala za besedo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Predlagatelj, želite besedo? 
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Še enkrat, pa 

verjetno ne zadnjič. Spoštovani, ne gre za 
nikakršni ideološki boj. Tega ste si izmislili tisti, 
ki ne želite sprejeti, da je treba spoštovani 
Ustavni red Republike Slovenije in da je treba 
spoštovani in v roku enega leta, torej do januarja 
2016, odpraviti ugotovljeno protiustavnost. 
Ideološki boj ste našli tisti, ki ste v roku dveh 
mesecev ali treh mesecev po tistem, ko je bila 
ena odločba Ustavnega sodišča všeč, na 
področju izbrisanih, spremenili zakon. Ker vam 
pa ta odločba ni všeč, se greste pa sami 
ideološki boj in sami želite razdvajati, medtem ko 
je odločitev Ustavnega sodišča jasna. In ja, 
starši so mislili, da so zadevo dobili, potem pa se 
jim je zgodila leva vlada, ki ne želi spoštovani 
Ustavnega reda. In spoštovani gospod Brglez, 
ne do septembra čakat. Veste, kdaj so vpisi? 
Marca. Konec decembra smo, že od 15. 12. 
2015 dobivamo isto mnenje Vlade, ki govori, 
zadeve bomo rešili celovito. Tri leta sistemsko 
rešujete zadeve. Tri leta. S parlamentarno 
večino, s pomočjo uradnikov na ministrstvu in s 
pomočjo zelo enostavne odločbe Ustavnega 
sodišča, pa se to ne zna storiti. Tri leta. Ne mi 
danes govoriti, kako želite rešiti zadevo, če pa 
zanalašč zaradi ideološke platforme zavlačujete 
zadevo in iščete, kot je rekel predhodnik, 
različne možnosti izvršbe sodbe, da bi morda še 
malo drugače kršili odločbo Ustavnega sodišča. 
Skratka, iščete nove in nove načine, kako zaradi 
ideologije ne spoštovati ustavnega reda 
Republike Slovenije. Ideološki boj si pripišite 
sami. 
 V Poslanski skupini SDS vlagamo ta 
zakon samo zaradi enega dejstva, ker 
zamujamo z izpolnitvijo odločbe Ustavnega 
sodišča, ki je zelo jasna. Hvala.  

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospa Anja Bah Žibert, 
pripravi naj se gospod mag. Marko Koprivc.  
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa.  

 Če gremo nekoliko iz tega filozofskega 
polja dr. Brgleza, ki je sicer iskal način, kako 
zaobiti odločitev Ustavnega sodišča, pa upam, 
da ne bomo prišli na naravno pravo, ampak me 
čudi, da dr. Brglez danes v enem stavku ni 
izrekel »sramota«. Sramota, tako kot je to 
ponavljal pri izbrisanih. To je sramota, dr. Brglez. 
To je velika sramota. In to ne reče Anja Bah 
Žibert, ampak je dosedanja predsednica 
Ustavnega sodišča, ki se zdaj poslavlja, 
povedala jasno, ne gre samo za spoštovanje 
odločitev Ustavnega sodišča, gre tudi za to, da 
če prisegamo na pravila vladavine prava, da jih 
je treba spoštovati v določenem roku. Se pravi, 
tukaj je vladavina prava zaradi vas in vam enako 
mislečih popolnoma odpovedala. In pod 
vprašanjem je demokratična ureditev te države, 
spoštovani. To so jasno povedali ustavni sodniki 
in vi se hecate s tem vprašanjem. Kajti če pa ni 
več vladavine prava, če pa je pod vprašanjem 
naša demokracija, potem pa smo že zelo na 
nevarnem polju. In to si vi danes ponovno in 
znova privoščite. Ne gre za ideologijo, tudi za 
politično odločitev več ne gre, še najhuje je, kar 
sem slišala s strani ministra. On je dejal, gre za 
odločitev koalicije. Ja, kaj vam pa je, minister? In 
vi ste minister za vzgojo in izobraževanje! 
Kakšna odločitev koalicije! Gre za spoštovanje 
Ustave Republike Slovenije in v posmeh ravno 
zdaj, ko bomo praznovali 23. 12. njen praznik. 
Za to gre, minister, ne, kaj se boste vi zmenili v 
koaliciji. Vi ste dolžni spoštovati odločitev 
ustavnega sodišča in ne kaj vam bo rekla 
koalicija. Če pa tega niste sposobni, pa poglejte, 
dajte možnost nekomu drugemu, ki bo. Zdaj 
veselo berete svoje zapiske. Pa še nekje ste ga 
močno pihnili danes. Zame sramotno pihnili, ne 
gre za določitev iz leta 1996. Tako žalostno je, 
da niti Ustave Republike Slovenije ne poznate. 
To, kar vi hočete povedati, je bilo včasih v ustavi 
iz leta 1947. Mi pa smo po osamosvojitvi sprejeli 
eno drugo ustavo, ki je jasno povedala, pa to ni 
rekla Anja Bah Žibert, to so povedali ustavni 
sodniki, ki je jasno povedala, da če bi bilo tako, 
kot nekateri interpretirajo, potem bi bilo notri 
zapisano, da gre zgolj za izvajanje javnih 
programov v javnih osnovnih šolah, ampak mi 
tako nimamo. Gre za pravico, gre za pravico do 
javnega programa osnovnih šol. To je velika 
razlika. To je velika razlika. Namreč, včasih pa je 
veljalo samo, da je programe možno izvajati 
samo v javnih osnovnih šolah. In ko se je ta 
pravica seveda razširila s sprejemom nove 
ustave, je bila tudi podlaga za to, da prihajajo v 
sistem lahko zasebne šole, ki pa imajo tudi javni 
vzgojno izobraževalni program, ki je določen s 
strani države – saj se tega ne izmišljujejo oni, saj 
ne delujejo izven tega programa –, javni 
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program izobraževanja, kar se tiče programa, je 
jasen. In kot ste rekli prej dr. Brglez, da je pa 
tukaj problem, ker lahko, da ti programi potem 
niso takšni, kot je to v nekih javnih šolah. Saj 
zato so inšpekcije. Ja, povedali ste, da hočete to 
zadevo rešiti širše, da se bo natančno doreklo, 
kako in kaj in tudi kdo bo imel nadzor nad tem. 
Nadzor je že danes jasen. Kdor ne spoštuje tega 
javno veljavnega programa, tudi ne more imeti 
pravic iz naslova financiranja. Ampak mi danes 
govorimo zgolj o javnem programu in tukaj ni 
pravica, kot sem prej poslušala s strani stališča 
Levice, jaz ne vem, ali se oni sprenevedajo ali 
res ne vedo, zakaj pri tej materiji gre, ampak 
tukaj ne gre za pravico šol. To ni materija, ki 
dovoljuje neko pravico šol, ampak pravico 
staršev. Pravico staršev, da je javni program 
brezplačen za vse otroke. Tega pa danes v 
Sloveniji nimamo. Nekateri starši morajo za to 
javni program plačevati. Ne gre za tisti dodatni 
program, ki ga te šole imajo. Nekatere imajo 
vrednostni poudarek nekje drugje, druge drugje. 
Ampak če gremo zgolj gledati materijo, da bi 
imeli privatno šolo, ki ne bi imela te koncesije, ne 
bi imela javno veljavnega programa, ta tega 
financiranja ne bi dobila. In ne govorimo o tem, 
kdo bo obnavljal šolo, kdo bo širil šolo, kdo bo 
izgrajeval telovadnice, mi govorimo o programu, 
ki smo ga dolžni financirati za vse otroke s strani 
države. In tega danes ne počnemo. In tukaj ne 
more biti nobene debate, ker ti to dovoljuje 
ustava in to so zapisali tudi ustavni sodniki v 
svojih odločbah. Če bi prebrali tudi kakšno 
ločeno mnenje, bi dejansko videli to razliko. Med 
ustavo, ki je bila nekoč v tej državi, sem 
povedala iz 1947 leta ali pa v novi ustavi, ker 
sicer bi mogli to v ustavi zožiti tako, kot je bilo. In 
danes se ne moremo več pogovarjati o nekih 
procentih, koliko tukaj, koliko tam. Ne, vsem 
enako. In ti starši danes plačujejo za nekaj, kar 
drugim staršem v neki drugi šoli ni potrebno, 
ampak zapoveduje država, da to izvedejo. Saj 
ne govorimo o nečem, kar ni po dolžnosti 
potrebno izpolnjevati, kot rečemo izobraževanje, 
ki je obvezno. Osnovna šola je namreč obvezna 
in ima zato tudi nek obvezen program. Ampak 
če je obvezna in če ima nek obvezni program, ki 
so ga tudi te šole dobile s potrdilom, da ga 
izvajajo, potem tukaj ne more biti razlik. In 
nekateri še kar mešate javno šolo in zasebno 
šolo. Ni to isto. Jaz poznam zasebno šolo, ki 
nima koncesijskega programa in je treba za njo 
potem delati tudi izpite in je povsem plačljiva. Ko 
pa govorimo o šoli, ki je za ta program dobila 
koncesijo, tukaj ne gre za še enkrat dodatne 
programe, tukaj povsem mešate. In v strahu, ker 
to izvaja neka šola, ki naj bi bila po osnovi 
nekako tudi katoliška, takrat pa usekate z 
ideologijo. Ste bili kdaj v te šoli? Vaš minister 
oziroma predsednik Vlade, zdaj minister Cerar, 
jo je obiskal in tam je povedal, da bodo stvari 
uredili. Kaj pa je tam počel? Takrat bi bilo boljše, 
da bi bil na ministrstvu in bi zadevo usklajeval, 
da bi se te zadeve res uresničile. Skoraj cel 
mandat ste imeli možnost, da se to uredi, pa 

niste uredili. Danes spet obljubljate sistemske 
rešitve. Ne se hecat, ker ne gre za sistemske 
rešitve. Gre samo za to, da iščete način, kako 
zaobiti odločbo Ustavnega sodišča. In to vi kar 
naprej počnete. Pri določeni kategoriji absolutno, 
takoj ko pride odločba, spoštujmo, pri določeni 
kategoriji, ko gre za starše davkoplačevalce, ne, 
njim pa ne damo, ker imajo otroka v napačni 
šoli, po njihovo, čeprav ima ta šola javno veljavni 
program. Mene zanima, koliko poslancev v tem 
državnem zboru šola otroke kje po tujini. Enkrat 
bom tudi to preverila, ker me zelo zanima. Tudi 
po tem, kakšno srednjo šolo in tako, predvsem 
tisti, ki zelo kričite, kako je treba imeti samo 
javno mrežo. Res bom šla enkrat to analizirati pa 
iz katerih strank prihajajo. Podobno se mi je 
zdelo tudi pomembno takrat, ko smo se 
pogovarjali o zdravstvu, kjer se kdo zdravi. 
Takrat, ko vpijemo, kako koncesije niso 
spodobne. Glejte, še enkrat, tukaj ne gre za 
politično vprašanje. Tukaj ne gre za to, kdo 
prihaja iz levega političnega pola. Ne gre za 
vprašanje, kdo prihaja iz desnega političnega 
pola. Gre za vprašanje spoštovanja pravne 
države, vladavine prava. Gre za to, da je ustava 
to omogočila. Gre za to, da ni več pomemben 
razredni boj, ampak za to, da se razširijo 
pravice, ki smo jih z demokracijo dobili. Tudi 
svoboda do odločitve in izbire. Ampak še enkrat, 
tukaj ne gre samo za izbiro kot tako, gre za to, 
da gre za javni program, ki je določen s strani 
ministrstva, in te šole ga morajo spoštovati, če 
hočejo dobiti to financiranje. Ampak ne 
omogočimo jim pa, da dobijo takšno 
financiranje, kot ostale osnovne šole. Samo za 
to gre. Za to ne rabimo nobene sistemske 
rešitve. Uredite tudi ostale stvari, absolutno. Jaz 
sem vedno za sistemsko rešitev. Ampak danes 
uredite to, kajti ti starši nepošteno, neupravičeno 
in protiustavno plačujejo. To je danes vprašanje. 
In s tem smo soočeni. Kajti če tega ne boste 
danes podprli, potem kličete k temu, da 
državljankam in državljanom te države ni treba 
več spoštovati ne zakonov in ne Ustave 
Republike Slovenije, kajti vam je ni treba. Zakaj 
bi bili oni drugorazredni in jo morajo spoštovati? 
Ne. To danes sporočate in to je nedopustno. In 
ustavno odločbo bi lahko že izvršili. Ne mi reči, 
da so se delali neki premiki. Pripravili ste 
predlog, ki ni pil vode. Za to gre. To niso nobeni 
premiki. Pogovarjamo se, dogovarjamo se, 
pripravljamo. To zame niso premiki. Zame so 
premiki tisto, kar pride na mizo. In enkrat je res 
prišlo na mizo, ampak tisto ni pilo vode, zato ker 
je bilo spet izhodišče ideološke narave, ne pa 
pravne in ustavne materije. In ne, tukaj ne 
sprejemam, tukaj absolutno ne morem sprejeti 
vaših stališč, ki te jih povedali uvodoma. Ne 
pijejo vode. Lahko iščete izgovore, načine, kako 
bo to vse urejeno in bomo zadeve rešili in 
seveda tudi tem staršem omogočili, da bo vse 
tako, kot mora biti. Danes jim omogočite! Samo 
gumb je treba za pritisniti pa boste tudi te starše 
izenačili z drugimi starši. Ne deliti otrok. Kaj vse 
sem poslušala v tem Državnem zboru, kakšno 
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krivico delamo določeni skupini otrok, ki niso, 
mimogrede, državljani Republike Slovenije. 
Danes imate pred sabo lastne državljane, imate 
pred sabo odločbo Ustavnega sodišča, imate 
mnenje nekoč prve dame Ustavnega sodišča, ki 
vam je povedala, da ne gre samo za 
spoštovanje, gre tudi za rok, in vi še naprej. Ja, 
upam, državljanke in državljani, da poslušate, 
kajti po današnjem glasovanju se boste lahko 
odločili, ali boste še spoštovali slovenske 
zakone in Ustavo. Kajti če jo smejo kršiti 
poslanci, zakaj bi morala biti za vas obvezna? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Jaz 

verjamem, da se poslanke in poslanci v 
Državnem zboru ne boste, ampak res upam, da 
se ne boste sklicevali na to in pozivali, da se 
zakoni ne spoštujejo. To je moja prošnja. Mi smo 
odgovorni tudi za to. 
 In besedo ima dr. Milan Brglez. / 
oglašanje iz dvorane/ 
 Proceduralno. Dobili ste jo.  
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Predsedujoči! 

 Vi vodite proceduro v tem Državnem 
zboru. In nimate nobene pravice, da se 
vključujete v mojo razpravo. Je pa res, da 
prihajate iz stranke, ki namerava še naprej kršiti 
Ustavo Republike Slovenije. Zato mojega klica 
ne komentirajte. Poglejte si svoje ravnanje.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana poslanka, pozivanje kogarkoli od 
vas ali nas, da se naj zakoni ne spoštujejo, ni 
primerno poslankam in poslancem Državnega 
zbora. Ne gre na konkretno vašo razpravo. 
Vsakega od vas, ki bo pozval, da se zakoni ne 
spoštujejo, bom opomnil. In jaz verjamem, da 
čez čas nikogar od vas to ne bo motilo.  
 Dr. Milan Brglez, izvolite. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala. 

 Beseda, samo replika. Mislim, da sem 
bil napačno razumljen v eni točki in zaradi tega 
se javljam k repliki. Zamenjali ste govor o 
konceptualnih razlikah z jasnimi določili znotraj 
same zakonodaje, torej s pravnimi pravili. 
Potrebno je eno in drugo. Treba je imeti 
izčiščene koncepte in treba je dobro poznati 
pravna pravila. Pravna pravila pa niso zgolj en 
ozek člen, ampak je celoten kompleks. In tisti, ki 
o pravu nekaj vemo, v bistvu vemo, da se ga 
razlaga skozi različne metode, interpretacije in 
da je že vsaka izvedba pravnega pravila 
svojevrstna interpretacija. Tako da tukaj, na teh 
nivojih je težko na ta način razpravljati. Vsekakor 
pa mislim, da nekaj pa nikakor ne gre – govor 
politika je političen, pretvarjati se, da je karkoli 
drugega, je povsem neumestno. In praktično 
nemogoče. Jaz se zavedam, da je moj govor 
političen. Zavedam se, da je lahko tudi ideološki, 
včasih bolj, včasih manj. Ampak do tega imam 
vso pravico. Tako kot je nobenemu od vas ne 
jemljem. Legitimnost tovrstnega govorjenja je 

takšna, kot mora biti. O ustavi pa seveda 
odločam s svojo vestjo in ja, pravo ni odvisno 
zgolj od spoštovanja določnih odločb, pravo je v 
osnovi odvisno od svoje vesti. Tako kot je tudi 
poslanska dolžnost. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Replika je 

končana.  
 Besedo imate, mag. Marko Koprivc. 
Pripravite pa se, gospod Gregor Perič.  
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, predsednik. 
 Tudi jaz se moram najprej odzvati na to 
izvajanje poslanke, ki je govorila pred mano. To, 
da pozivate državljanke in državljane k 
nespoštovanju zakonov, to je res strašljivo. 
Strašljivo je in mislim, da ne sodi v Državni zbor 
in je vredno najostrejše obsodbe. Konec koncev 
bi tudi vi lahko zakon, ki bi rešil to ustavno 
zagato, je bil že na mizi, potrebuje seveda 46 
glasov, in konec koncev bi tudi vi lahko 
predlagani zakon v prejšnjem mandatu potrdili in 
bi bila zagata rešena.  
 Ampak se vrnem na začetek. Veliko je 
bilo govora o ustavni materiji in o ustavnosti. Pa 
dovolite mi, da vam citiram 2. člen slovenske 
ustave, in sicer, da je Slovenija pravna in 
socialna država. Socialna država terja močno 
mrežo javnih storitev. Med najpomembnejše 
javne storitve seveda sodi javno šolstvo. In v 
Sloveniji na srečo imamo zelo kvalitetno javno 
šolstvo in tudi predšolsko vzgojo, ki sicer ni 
danes del današnje razprave oziroma 
obravnavnega dokumenta. Pomembno je, da v 
javno šolstvo, ki je dostopno vsem in je 
brezplačno za sleherno državljanko in 
državljana, tudi v bodoče vlagamo potrebna 
sredstva. Za mene je vsekakor nesprejemljivo 
kakršnokoli enačenje javnega šolstva, ki je med 
drugim tudi ideološko nevtralno in v skladu z 
vrednotami, ki jih zagovarja naša ustava, z 
zasebnim šolstvom. Vi že petič predlagate 
rešitev ustavne zagate oziroma odločbe 
Ustavnega sodišča glede financiranja 
zasebnega šolstva, ki ni edina možna rešitev. In 
tudi ni po mojem globokem prepričanju prava 
rešitev. Namreč, enačenje javnega šolstva z 
zasebnim šolstvom je za mene nesprejemljivo, 
ponovim še enkrat. Vemo pa, kje so ozadja za 
takšne namene. Vemo, kje so ozadja. V 
interesih Rimokatoliške cerkve in morda še 
koga. In na to, žal, ne moremo pristati. 
Ponavljam pa še enkrat, pa prosim za 
spoštljivost, tudi mi smo vas poslušali, 
ponavljam pa še enkrat, odločbo Ustavnega 
sodišča je treba spoštovati in potrebno je najti 
rešitev, ki bo sprejemljiva za vse. Rešitev pa je 
več. In veseli me, da je minister napovedal, da 
bo do naslednjega šolskega leta ta rešitev 
znana. Najti pa jo moramo mi skupaj, tukaj v 
parlamentu. In dobro bi bilo, da se ne delimo ne 
leve pa desne, ampak da najdemo neko rešitev, 
ki je konsenzualna in je hkrati v skladu z 
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odločitvijo Ustavnega sodišča. Lepo prosim pa, 
da ne delate iz tega nekih ideoloških zgodb brez 
kakršnekoli potrebe. Točno vemo, da želite na 
tem pridobivati politične točke in zganjati 
demagogijo, ki pa je absolutno nepotrebna in 
škodljiva za naše državljanke in državljane.  In 
lepo prosim, državljanke in državljani, spoštujete 
ustavo in spoštujete zakone. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima predlagatelj.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Gospod predhodnik, 

treba je spoštovati ustavo in treba je spoštovati 
odločbo Ustavnega sodišča. Vi je očitno ne 
boste izpolnjevali. Tako da drugim govoriti o 
tem, kako naj spoštujejo ustavo, je strašljivo, kar 
vi govorite, medtem ko sami ne spoštujete 
ustave kot izvoljen predstavnik Državnega 
zbora, se vam zdi strašljivo, če kdo reče, da bo 
normalno, če se bodo ljudje jutri vprašali, zakaj 
spoštovati pravno državo, če pa je izvoljeni 
poslanci ne spoštujejo.  
 In spoštovani gospod Koprivc, jaz ne 
vem, kam ste vi hodili v šolo, ampak javno 
šolstvo je brezplačno. Jaz imam tri otroke, eden 
je v šoli, eden je v vrtcu. Če je javno šolstvo 
brezplačno, bom zahteval nazaj, da mi vse nazaj 
vrne to vaše idealno javno šolstvo, vse 
položnice ali pa če jih od jutri naprej začnem 
vam prinašati in bo potem za mene, za moje 
otroke res brezplačno.  
 O tem, da je ideološko nevtralno težko 
poslušamo človeka, ki je imel doma na staneh 
obešene komunistične ideologe.  
 In spoštovani gospod Koprivc, ne, ne 
gre za enačenje javnega in zasebnega, ampak 
gre za enačenje javno veljavnih programov v 
zasebnih in javnih šolah. O tem govori odločba 
Ustavnega sodišča. Spoštovani, preden daste 
repliko, se najprej pozanimajte, kaj piše v 
odločbi Ustavnega sodišča. Drugič, preberite, 
kaj piše v našem predlogu zakona. In tretjič, 
odločite se, da boste spoštovali ustavni red 
Republike Slovenije. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Replika.  

 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, predsednik.  
 Repliciral bi samo na en del, in sicer to, 
kar se tiče spoštovanja odločbe Ustavnega 
sodišča. Če ste me dobro poslušali, sem 
uvodoma povedal, da absolutno zagovarjam 
spoštovanje odločbe Ustavnega sodišča in da 
moramo skupaj najti neko rešitev, ki bo v skladu 
z odločbo Ustavnega sodišča. In tukaj 
razmišljamo popolnoma enako. Treba je pa najti 
konsenz in pravo pot, ki hkrati ne bo ogrožala 
javnega šolstva. Ko pa govorimo o tem, ali je 
šolstvo brezplačno ali ne, osnovna šola v 
Sloveniji je brezplačna. In spoštovani kolegi, 

upam si trditi, tudi primerjalno z ostalimi 
evropskimi državami, na mnogo mnogo višjem 
nivoju, kar se tiče kvalitete. V ostale zadeve pa 
se ne bi spuščal pa repliciral. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Predlagatelj, izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Ja, spoštovani 

gospod Koprivc, prvi stavek drugega odstavka 
86. člena ZOFVI je neustaven. V zakonu 
govorimo izključno o 86. členu zakona. Če vam 
je kaj do tega, da spoštujete ustavni red, speljite 
ta zakon čez prvo obravnavo, potem pa ga lahko 
masakrirate, kakor je v vašem ideološkem boju 
navada, pa lahko iz njega počnete karkoli 
počnete, ampak toliko glejte, da spet ne bo ta 
člen v neskladju z ustavo. Skratka, danes imamo 
možnost spustiti člen, o katerem govori odločba 
Ustavnega sodišča, čez prvo obravnavo. Potem 
pa lahko na seji matičnega delovnega telesa 
licitirate, tako kot ste delali v prejšnjem mandatu, 
ali pa povabite vseh 9 ustavnih sodnikov, morda 
tudi bivše ustavne sodnike, da bodo povedali, 
kaj točno naj zakonodajalec napiše pod to, kar 
piše, da moramo urediti zadevo. Vse možnosti 
so danes odprte, vi pa se sklicujete na 
sistemske rešitve ZOFVI. Pri enem drugem 
zakonu ste moledovali, hitro rešimo odločbe 
Ustavnega sodišča, danes pa zaradi ideologije 
tega ne želite sprejeti. Ni problem ideologija, 86. 
člen je v neskladju z ustavo. To je treba rešiti in 
vi je nočete rešiti zaradi ideološke platforme.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Dvignili 

ste roko. Želite repliko? Okej.  
 Potem pa, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, v miru nadaljujemo naprej. 
Čustva so se sprostila. To mi je verjetno 
dovoljeno komentirati. Res ste super, najlepša 
hvala.  
 Besedo imate gospod Gregor Perič, 
sedaj je vse prečrtano, pripravi naj se dr. Darij 
Krajčič.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav!  
 Verjamem, da v tem božično-
novoletnem paketu, ki smo ga danes poslušali, 
je prav vsakdo našel nekaj zase, od tistih bolj 
konservativnih do tistih bolj progresivnih, do bolj 
liberalnih pogledov. Slišali smo danes tudi v 
razpravi, da obstajajo tudi liberalni pogledi v 
SDS. Jaz se jih veselim, ker bomo na ta način 
zagotovo v kakšnih pogledih tudi veliko lažje 
sodelovali, kot se morda v tem trenutku vidi ali 
pa sliši ali pa zdi.  
 Če se vrnem nazaj na današnjo 
tematiko. Slišali smo marsikaj, smo pa na nek 
način smo prišli do tega, da se prerekamo okoli 
financiranja osnovnih šol, torej zasebnih in 
javnih. In na žalost je ta debata postala tisto, 
česar smo se nekateri bali, da bo postala – 
precej ideološka. Mislim, da je čisto nepotrebno, 
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da do tega prihaja, ker situacija je relativno 
enostavno rešljiva, če gledamo z vidika 
problema kot takega, kadar je pa položimo na 
polje političnega, se pa nekoliko bolj 
zakomplicira in potem nas pripelje v situacijo, v 
kateri smo. Veliko smo slišali o obveznem javno 
veljavnem programu, o nadstandardnem 
oziroma nadrazširjenem programu in ne bi se 
spet ponavljal in šel v detajle, ker mislim, da ne 
bi dodal nič kaj novega, česar še nismo slišali. 
Težava je pa vedno ena in ista in to mora 
zakonodajalec oziroma Vlada z nekim 
predlogom razrešit. kako ločiti obvezni in 
razširjeni program. Namreč, ta težava je zelo 
enostavno rešljiva na področju javnega šolstva, 
na področju zasebnega je pa precej težje 
narediti neko ločnico zlasti pri tistih šolah, ki 
uporabljajo take pedagoške pristope, kjer sta 
ena in druga prvina zelo prepleteni med seboj, 
tako da, mislim, da je to tisto, kar nas danes in 
nas je tudi v preteklosti najbolj postavljalo v 
situacijo, da imamo to težavo. Vseeno bi pa rad 
poudaril, da je v duhu naše ustave, danes smo 
jo velikokrat omenjali, zasebno šolstvo neko 
področje, ki bogati slovenski šolski prostor. Tudi 
to smo velikokrat slišali. Jaz sem prepričan, da 
na noben način to ne pomeni, da bi lahko ali pa 
da bi moral siromašit javnega. To ni cilj, ni 
namen in verjamem tudi, da ne predstavlja 
nekega tveganja. 
 Danes smo velikokrat slišali tudi, vsaj 
dvakrat, potem sem nehal šteti, ker ne vem, če 
je imelo smisla s strani SDS, da v prejšnjem 
mandatu tako pristojna ministrica za šolstvo kot 
predsednik Vlade nista, z izjemo nekaj obiskov, 
naredila nič v tej smeri. Če smo čisto korektni in 
pošteni in prav je, da v tej hiši smo, kolikor le 
lahko, to ne drži. Bilo je vloženih veliko nekih 
naporov, se pa strinjam, da rezultata, če 
govorimo o rezultatu, to je o razrešitvi tega 
problema, do tega končnega cilja nismo prišli. 
Ampak reči, da ni bilo vloženo nobenega napora 
v tej smeri, to pa, verjamem, da ni korektno in se 
boste s tem strinjali. V končni fazi, ukvarjali ste 
se, vi, ki ste bili tukaj takrat, tudi z eno novelo. 
Ste jo tudi večkrat danes omenili. Ne morem se 
strinjat niti glede tega, bilo je omenjeno, zdaj se 
ne spomnim točne dikcije, ampak rečeno je bilo, 
da ta novela ni bila v skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča. Vam bom pobral mnenje 
Zakonodajno-pravne službe, citirano iz 
magnetograma z dne 6. 9. 2017,torej govorimo 
o noveli prejšnje vlade, ki pravi: »Predlog 
zakona odpravlja različen obseg financiranja 
obveznega dela javno veljavnih programov 
osnovnošolskega izobraževanja na javnih in 
zasebnih šolah. Zato s tega vidika, tudi po 
mnenju Zakonodajno-pravne službe uresničuje 
odločbo Ustavnega sodišča …« Torej, rešitev je 
bila na mizi, kot smo tudi v SMC v uvodni 
predstavitvi stališča omenili, je bila težava in 
očitno bo še nekaj časa, upam, da ne predolgo, 
politične volje. Ker, kot smo slišali razpravo pred 
kratkim, je postala ideološka in čim postane 
ideološka, je težko poiskati neko rešitev. Jaz 

mislim, da moramo najti predvsem neko 
tehnično rešitev, sicer ne bomo naredili koraka 
naprej. Vsaj ne mi, ga pa bo naredil kdo drug. 
Namreč, slišali smo, večkrat je bil omenjen 
intervju z gospo predsednico Ustavnega 
sodišča, ki se poslavlja oziroma se je poslovila. 
Moj kratek komentar na to, no. Danes vidimo, da 
malo vlečemo vsak na svoje oziroma stojimo na 
nek način lahko včasih tudi na zavori in če bomo 
to delali, se ne bomo premaknili. Tudi to 
ideološko prerivanje ne prinese nekih konkretnih 
rezultatov in posledica vsega tega utegne biti in 
to je zelo realno, glede na aktivnosti, ki tečejo 
tudi na Ustavnem sodišču, da bo Ustavno 
sodišče enostavno samo poseglo v našo 
zakonodajno funkcijo in odločilo in sprejelo neko 
začasno rešitev, s katero se bomo potem, spet 
bo naša odločitev, ali se bomo strinjali za krajši 
čas, za daljši čas ali jo bomo pa preprosto 
pustili. Kaj hočem reči s tem? Meni taka rešitev 
osebno ni všeč, ker če sledimo tej delitvi oblasti 
na tri veje in pridemo do točke, ko Ustavno 
sodišče mora poseči v zakonodajno funkcijo, 
pomeni, da nekaj ni okej. In to je, bom rekel, 
tako z vidika, spet bom četrtič, mislim da, danes 
omenil že politični sistem, to ni nek dober signal, 
ne za vse nas, ki smo tako ali drugače vključeni 
v soustvarjanje naše države, pa tudi ne za naše 
državljane. 
 Še enkrat bom poudaril tudi to, da je 
bilo v prejšnjem mandatu vloženega zelo veliko 
napora, da bi prišli do neke novele, ki bi bila 
dovolj splošno sprejemljiva in bi dobila 46 
glasov. Žal je ta novela, kot ste omenili, nasedla, 
okopi so bili pregloboki. In v SMC se zavedamo, 
da je to neka težava, ki jo moramo rešiti, zato 
bomo tudi v tem smislu tudi v tej koaliciji, če se 
bomo vsi skupaj odločili, da razmišljamo tudi 
širše, zelo konstruktivni v tem smislu. 
 Se pa ne morem strinjati s tem, prej 
sem bil zelo pozoren in sem zelo pozorno 
poslušal, mislim, da je bil kolega Lisec, ki je 
rekel, da takrat iz SMC oziroma v prejšnji vladi 
oziroma koaliciji ni nihče stopil do SDS in poiskal 
neke širše podpore. Pa vas danes vprašam, ali 
ste pred vložitvijo tega predloga zakona morda 
tudi vi stopili še do koga izven, dajmo reči, 
opozicijskih strank pa malo potipali pa pogledali, 
ali bi bilo neko soglasje. Jaz verjamem, da ne, 
ker je ta rešitev bila že večkrat ponujena in naša 
stališča poznate. Če ponavljamo vedno ena in 
isto rešitev in pričakujemo nek drugačen 
rezultat, je to tako malo naivno, bom rekel. 
 In še tretja stvar, ki bi se je rad dotaknil, 
kot odziv ponovno na kolega Lisca. Morda me 
niste pozorno poslušali ali pa ste dobili napačno 
informacijo, vezano na stališče SMC. Rekli ste, 
da za nas časovna dimenzija uveljavitve te 
ustavne odločbe ni pomembna. Seveda je 
pomembna, ampak jaz sem, ko sem predstavil 
stališče, da ni pomembna časovna dimenzija z 
vidika tega, izhajal iz tega, koliko še 
neuresničenih ustavnih odločb je. Torej imamo 
še kar nekaj starejših ustavnih odločb, tako da iz 
tega aspekta za nas ni pomembno, katere se 
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lotimo. Ker če bi šli po nekem časovnem 
zaporedju, bi se morali lotiti najprej Ankarana, ki 
je nek naš skupni problem, da tako rečem, ki 
tranzitira iz vlade v vlado, iz leve v desno, in šele 
nato bi prišli na tiste mlajše ustavne odločbe, če 
se tako izrazim. Tako da tukaj v tem smislu 
časovna dimenzija ne igra za nas neke vloge in 
verjamem, da še za marsikoga drugega ne.   
 Toliko za enkrat, če bom imel še 
kakšne ideje, se bom pa oglasil. Hvala lepa za 
pozornost. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Tomaž Lisec, beseda je 
ponovno vaša. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Zelo na kratko. Zakaj 

smo pričakovali drugačen rezultat? Zato ker smo 
pričakovali, da bo nova sestava Državnega 
zbora pa le imela pogum, da bo spoštovala 
odločitev Ustavnega sodišča in odločbo izpolnila 
v zakonu. In zdaj ne vem … dobro, jaz 
verjamem, da vi kot novi poslanec tega ne 
veste, ampak ni namen, da se predhodno hodi k 
drugim poslanskim skupinam. Jaz vem, če imate 
vi probleme usklajevanja v koaliciji, da je to malo 
drugače, kot pa če ena poslanska skupina išče 
sopredlagatelje k temu zakonu. In upam, m, da 
mi je dovoljeno iz tega mesta povedati, da je bila 
v prejšnjem mandatu vaša ministrica vsaj 
dvakrat pri meni v pisarni, ko sem imel 
samostojno pisarno kot predsednik odbora, in 
sva se pogovarjala o tem in sem ji ponudil roko, 
da 34 poslancev SMC plus 19 poslancev SDS z 
lahkoto rešimo tudi to vašo famozno vprašanje o 
tem, koliko financirati obvezni, koliko pa 
razširjeni del. Veste kaj je rekla? Da nima 
mandata, da bi govorila v imenu poslanske 
skupine. Če nima ministrica toliko vpliva na 
svojo poslansko skupino, potem pa res ne vem, 
na koga naj se obrnem. Morda bi se lahko obrnil 
na gospoda Brgleza, ki je bil takrat v Poslanski 
skupini SMC, pa sem vedel, kakšno bo njegovo 
mnenje do tega zakona, pa ga raje nisem dražil. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, najlepša hvala za vaše stališče.  
 Ves čas opazujem, ali kdo dvigne roko 
za repliko, pa tega na opazim. Ali sem kaj 
zgrešil? Nisem. Hvala. 
 Dr. Darij Krajčič, doživeli ste trenutek, 
da je beseda vaša, pripravite pa se gospod 
Bojan Podkrajšek. 
 Izvolite 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsednik, hvala lepa za ta trenutek.  
 Počasi mineva 100 dni imenovanja 13. 
slovenske vlade, ko bi naj imeli mir. Pa ga 
nimamo. In če pogledamo malo v zgodovino, je 
leta 1933 nastopila Rooseveltova vlada v 
Združenih državah Amerike. Roosevelt je bil 
demokrat. Na drugi strani so bili republikanci in 

so se dogovorili za 100 dni miru za novo vlado. 
Od takrat naprej je to nenapisano pravilo postalo 
splošno priznano pravilo za zrele demokracije. In 
dejansko so teh 100 dni miru tudi imeli in dobili 
in v tem času, verjetno veste iz zgodovine, a ne, 
kreirali en zelo zanimiv program, ki se mu reče 
New Deal, poznan, s katerim so Združene 
države Amerike izšle iz krize, ki se je začela leta 
1929. Ali imamo mi ta mir tu v teh 100 dneh? 
Jaz ocenjujem, da ne. V tem času smo imeli 17 
izrednih sej in 3 redne seje. In če bi pogledali 
malo po materiji, bi rekli, tako čez palec, 90 
procentov materije je bila s strani opozicije. 
Ampak mi smo ta standard 100 dni miru že imeli 
v tem parlamentu. Leta 2004, ko je zaprisegla 
neka vlada, niti ni pomembno katera, se je ena 
od opozicijskih strank zavezala, da bo dala novi 
vladi 100 dni miru. Skratka, ta standard je v tem 
parlamentu že bil. Pa smo padli. Zato tudi če 
govorimo, ali pa slišimo, da gre za reciklirano 
vlado, vendarle se je večina ministrov, zelo 
velika večina, usedla na nova ministrstva, en del 
ministrov je povsem novih, prišla je nova stranka 
notri, tako da 100 dni miru, če karkoli drugega, 
bi vendarle kazalo na nivo demokracije v tej 
državi. 
 Kaj smo pa dobili s strani opozicije, ki je 
večino teh svojih predlogov vložila? Recimo 
grožnje s selitvami podjetij v tujino, če se 
spomnite. Fiskalno pravilo pred in po tem. Od 
začetka, dokler se niti Vlada še ni sestavila, ja, 
fiskalno pravilo je treba spoštovati, vaša 
koalicijska pogodba je 3 milijarde ali koliko že 
minusa. Čim se je preprosto sestavila nova 
vlada, parlament, pa bumf notri s serijo zakonov, 
predlogov, ki so na eni strani zmanjševali 
prihodke proračuna, na drugi strani povečevali 
odhodke. To smo dobili. Dobili smo tudi take 
laži, kot recimo, da Bauhaus seli svoje račune v 
Avstrijo. Dobili smo tudi očitke, da želimo 
Miklavžev večer odpraviti, ker dajemo take dolge 
seje. Ampak da so seje dolge in da jih je toliko, 
je razlog v tem, da je bilo toliko predlogov s 
strani opozicije. In moram vam reči tole osebno, 
če dovolite, tisti večer, to je 5. december, ko je 
Miklavžev večer, so me doma vprašali, a boš 
prišel zvečer domov. Sem rekel, zagotovo bom, 
ker ena od strank nosi notri tudi ime krščanska, 
zagotovo bodo omogočili ta večer. Pa ga niso. 
Skratka, očitki, da ne morejo na tak lep večer 
biti, ker delamo seje na način, da tega ne 
moremo užiti.  
 Lepo je bilo prikazovanje idej opozicije 
pa vse, kar je, in zahteve, da to podpremo, če 
pa ne podpremo, pa smo grdi, nesposobni, 
sovražni ljudem, ne damo ljudem niti za kapice 
in rokavičke, se spomnim, včasih je tudi kakšna 
grožnja in žalitev padla.  
 Absolutno, da bo jasno, ne oporekam 
opoziciji, da vlaga zakon. Absolutno ima to 
pravico. Ampak bili smo v obdobju stotih dni, ker 
to ni najbolj dostojno, ker to ni ravno fer, ker to ni 
korektno, ni državotvorno in ne dviguje ugleda te 
naše inštitucije. Pa vendarle v tem času je ta 
vlada naredila kar precej korakov naprej, veliko 
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stvari se je dogovorila v družbi, od dogovora s 
sindikati, prekinile so se določene stavke, 
grožnje s stavkami, minimalna plača se je 
dvignila, socialni transferji postavili in podobno, 
ZIPRS sprejel, kar ni nepomembno.  
 Problematika, o kateri pa danes 
govorimo, pa kolikor vem, je bila zelo daleč 
usklajena v neki verziji koalicijske pogodbe z 
neko drugo potencialno koalicijsko stranko, ki je 
pa potem odšla iz te zgodbe ven, to se pravi, 
dogovor je že bil sklenjen. Danes bi morda, če bi 
bila ta stranka v koaliciji, imeli drugega 
predsednika parlamenta, pa moram reči, da je 
tale, ki je trenutno, meni kar všeč, spoštovani 
predsednik, če smem to reči, pa všeč mi je tudi, 
če vodite kdaj sejo z malo dovtipi, da malo v to 
duhamórnost malo veselja prinesemo.  
 Tisto, kar mi je pa res zelo nenavadno, 
je pa grožnja z ustavno obtožbo, če ne 
podpremo tega zakona. Pa ne zato, ker to ne bi 
bila vaša pravica, ampak zato, ker smo še 
znotraj stotih dni, ustavna obtožba zoper 
predsednika Vlade, koliko slišim, znotraj stotih 
dni, ko velja še mir, ko se da priložnost novi 
vladi, da vlada. In to se mi zdi, pride mi kakšna 
beseda na pamet, ampak vendarle bom tu tako 
milo uporabil, neprimerna se mi zdi. Pričakoval 
sem, da se bom v teh stotih dneh naučil veliko 
novega, tudi ferpleja, kot se temu reče, 
komunikacije in tega, ampak nisem, kot novinec 
se nisem tega nič kaj veliko naučil.  Na enem od 
odborov sem celo slišal, da bi novi poslanci 
morali najprej biti en mandat v opoziciji. Verjetno 
bi bilo pa idealno, če bi bil mentor še tisti, ki je to 
rekel. Seveda to ne gre. In v tem obdobju pač ni 
bilo sto dni miru, ne za vlado, ne za ta 
parlament. Ampak mi smo stvari lepo procesirali 
in smo prišli danes, kamor smo pač prišli.  
 Spoštovani kolegice in kolegi, škoda, 
da smo priložnost teh stotih dni izgubili. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Pohvala v 

tem parlamentu so redke. Ne vem, če lahko 
nadaljujemo s tem tempom. Tomaž Lisec vi 
imate možnost.  
 Izvolite. Proceduralno možnost imate.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, predsednik, 

prvi med izbranimi. Za vas imam dve vprašanji.  
 Prvič, kdo določa dnevni red, da 
poslanci ne morejo iti domov za Miklavža, ker 
očitno je kriva opozicija. Pa me zanima, kdo 
določa dnevni red in če bi prišel predlog, ali bi 
ga upoštevali. Ker tudi sam sem oče treh otrok 
in verjemite, da bi bil z veseljem doma. Zanima 
me, glede na to, da je bilo na opoziciji mišljeno, 
da nekateri ne morejo doma preživeti 
Miklavževega večera, prvo vprašanje, kdo 
določa dnevni red in drugo vprašanje, glede na 
to, da vi razlagate in berete Poslovnik, ali je še 
dovoljeno opoziciji vlagati zakone. Kot tretja 
stvar pa, pričakujem, da ko bo konec razprave, 
da vsem poslancem preberete 109. člen Ustave 
Republike Slovenije kot prvi med enakimi. Hvala.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Pa me še 

potem prosite, da vsem podelim kavo.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Gospod predsednik, 

hvala za besedo.  Nisem sedaj ravno slišal, kaj 
ste rekli, ampak tudi jaz vas bom pohvalil, ker 
imam zelo konkreten postopkovni predlog. Jaz 
izjemno cenim mojega rojaka dr. Darija Krajčiča, 
cenim pa tudi slovensko ustavo, 88. člen, 
zakonodajna iniciativa, saj je zelo kratka, en 
stavek: »Zakon lahko vloži vlada, poslanec ali 
pa 5 tisoč volivcev.« Danes sem, gospod 
predsednik, in tu vas prosim za eno 
pozornost,že velikokrat slišal posmehovanje na 
krščanski, prej katoliški – niste vi predsedovali – 
katoliška, ne vem, kaj že, a cerkev, ja, v redu. 
Glejte, verska svoboda je pa ena od temeljnih 
človekovih pravic. 70 let je minilo od objave 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah. 
Republika Slovenija letos prvič predseduje 
Svetu Združenih narodov za človekove pravice. 
In četrto obletnico praznujemo nesanirane 
ustavne odločbe. Vse to so darila, ki jih dajemo 
na oltar človekovih pravic. In pustite nam našo 
versko svobodo, lepo prosim. Mi ne sklicujemo 
sej Državnega zbora, gospod predsednik, 
prosim, če poveste to dr. Krajčiču. Z vsem 
spoštovanjem in vedno glasujem na Kolegiju za 
sklic te ali one seje, za vrstni red, za časovnico, 
ki jo določi predsednik. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Če je 

proceduralni predlog, da naj dopuščamo versko 
svobodo. Dopuščamo jo. Če je proceduralni 
predlog, da naj spoštujemo človekove pravice. 
Spoštujemo jih in verjamem, da vsi, ki tukaj 
sedimo, to verjamemo. Če je kakšno drugo 
vprašanje, je bilo retorično, ker vsi znamo brati 
Poslovnik Državnega zbora, po katerem 
delujemo. Prosim, da gremo naprej.  
 Gospod Bojan Podkrajšek, beseda je 
vaša. Pripravi pa se gospa Mateja Udovč.  
 Izvolite.  
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani 

predsednik tega državnega zbora, hvala za 
dano besedo. Ministra ni. Državna sekretarka s 
sodelavci, kolegice in kolegi! 
 Že nekaj časa govorimo o današnji 
točki, o vzgoji in izobraževanju, o predlogu 
zakona. Po mojem mnenju enem najbolj 
pomembnem temelju Republike Slovenije.  
 Jaz se bom skušal, spoštovani 
predsednik, vrniti nazaj k točki, ki jo danes 
obravnavamo. Ker spremljam že nekaj časa naš 
parlament, sem ga tudi v preteklosti, ko nisem bil 
poslanec, me zanimajo tudi parlamenti tujih 
držav, ampak seveda zelo težko bi danes 
govorili, kdaj parlament izgublja na pomenu. 
Prav gotovo pa izgublja takrat, ko ne spoštujemo 
ustave. Jaz se še tako spomnim, ko sem prvič 
sedel v te poslanske klopi, sem najprej od 
predsednika Državnega zbora, zdajšnjega 
poslanca, dobil to knjižico, na njej piše Ustava 
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Republike Slovenije. Ko sem poslušal razpravo, 
sem se malo poigral, da se vsaj 60 poslancev, to 
ni bilo možno, da bi bile samo koalicijske 
poslanske skupine, vedno morata skupaj stopiti 
koalicija in opozicija, da spremeni v tej knjižici, ki 
so jo pisali največji pravni strokovnjaki, vsaj 60 
poslancev, da jih izvolijo vsaj pol milijona naših 
državljank in državljanov. To je bilo za troje 
volitev. Tukaj hočem povedati, kako je 
pomemben že en člen te ustave Republike 
Slovenije.  
 Seveda mi danes govorimo o vzgoji in 
izobraževanju. O ustavni odločbi, ki je stara v 
tem mesecu štiri leta. Prejšnji predsednik Vlade 
dr. Miro Cerar je bil tudi tisti, ki je pisal člene te 
ustave. Ko smo od predhodnika slišali, da ne 
damo miru – to ne bo držalo. Kajti štiri leta, 
štirikrat smo v Slovenski demokratski stranki 
poskušali, da se ta ustavna odločba spoštuje, ki 
govori zgolj o javnem programu, javnem 
programu, ki je brezplačen, pa ni bilo posluha. 
Gospod Brglez je danes v svojem uvodu, ki 
predstavlja stališče pa tudi, ko je govoril, je 
govoril o nekem času, ki je možen do meseca 
marca, da bi se kaj zgodilo. Sam kot poslanec 
Državnega zbora v to dvomim. Če štiri leta, če 
štiri leta ni bilo za to posluha, ni bilo volje, ni bilo 
volje, da bi se spoštovala odločba Ustavnega 
sodišča. Ko govorimo danes o tej odločbi, je 
ustavni red Republike Slovenije tisti, ki zavezuje 
vse nas, ki smo tukaj v Državnem zboru, in 
slehernega državljana Republike Slovenije, ki je 
izven tega Državnega zbora. Še enkrat 
ponavljam, gospod Krajčič je prej govoril o 
neugledu današnje točke. Kako gledajo tisti 
zunaj tega parlamenta, ki nas spremljajo vsak 
dan, ki morajo na vseh področjih spoštovati 
ustavni red Republike Slovenije. Zato seveda 
pozivam ministra, ki je trenutno odsoten, 
državno sekretarko, s svojimi sodelavci, 
koalicijske stranke, da se odločba Ustavnega 
sodišča, ki praznuje štiri leta, spoštuje in da 
dopustite z glasovanjem, ki bo nocoj, spustite 
zeleno luč, da je možno za dobrobit naših 
staršev, mater, očetov, predvsem pa njihovih 
otrok, ki so v osnovni šoli oziroma ki jih čaka v 
prihodnje osnovna šola, da bo javni program 
brezplačen. Mislim, da bi menda kaj letelo z 
neba, če bi danes govorili še, da je treba kakšno 
šolo obnoviti ali pa kupiti kakšne klopi ali pa 
stole ali pa obnoviti kakšno telovadnico. Mislim, 
da bi menda kaj z neba poletelo. Skratka, gre za 
osnovo, tisto, kar imajo vse naše sosednje 
države, to je za javni program, ki bi bil 
brezplačen.  
Hvala, spoštovani. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo imate gospa Mateja Udovč, 
pripravite se pa gospa Jelka Godec.  
 Izvolite.  
 

MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani. Spoštovane kolegice, 
spoštovani kolegi!  
 Naj vam zaupam, da sem bila danes že 
od samega začetka razprave zelo vesela, ko 
sem poslušala ministra, ki je povedal, da bo 
prišel z rešitvijo že v samem začetku 
naslednjega leta. Žalosti pa me, da sem kasneje 
v razpravi kolegov že slišala, da minister ne bo 
prišel z rešitvijo do naslednjega leta, temveč do 
naslednjega šolskega leta. Prosim, spoštovani 
kolegi, ministrstvo, jaz bom vesela, če bomo 
uporabili isto terminologijo, isto časovnico za to, 
da bomo vsi veseli, da bomo lahko našli skupno 
rešitev, za katero jaz verjamem, da se vsi 
zavzemamo.  
 Danes obravnavamo, danes 
razpravljamo o predlogu sprememb Zakona o 
organizaciji financiranju vzgoje in izobraževanja. 
To problematiko jaz spremljam že dlje časa. Kot 
mati dveh osnovnošolskih otrok me je vedno 
zanimalo funkcioniranje izobraževalnega 
sistema, vsebine vzgojno-izobraževalnih 
programov, kakovost njegovega izvajanja, 
varovanje osebnih podatkov otrok, učencev in 
seveda tudi financiranje. Izobraževalni programi 
morajo biti vsebinsko bogati, prilagojeni 
potrebam družbe, šolarjevi stopnji razvoja in 
dojemanja ter brez nepotrebnih balastnih vsebin. 
Z uporabo sodobnih metod, učnih pripomočkov, 
mora biti zagotovljen kakovosten transfer znanja 
za učence. Pri izvedbi programov je treba 
poudariti tudi vzgojno komponento, saj se že v 
osnovni šoli formirajo osebnosti. To je 
pomembno za učence, učitelje in starše. 
Glavni cilj izobraževalnega sistema je 
zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika, 
ta cilj pa mora zasledovati vsaka institucija, ki se 
ukvarja z izvajanjem izobraževalnega programa, 
ne glede na to, ali je javna ali zasebna. Šele 
potem pridejo na vrsto sistemske razprave, v 
katero smer naj bi se šolstvo razvijalo – ali v 
preizkušeno, vsem dostopno, javno ali v tako 
opevano zasebno šolstvo, ki naj bi bilo čez čas 
le še privilegij za izbrance. Zasebne šole vidim 
kot dobrodošlo konkurenco sistemu javnega 
šolstva, s ciljem izboljšanja kvalitete 
izobraževanja. Javna ali zasebna šola bi moral 
imeti enake pogoje za vpis, izobraževalni 
program in standard znanja primerljivih populacij 
ob zaključku izvajanja programa. Ne bom se 
obremenjevala z vzroki, zakaj se odločba 
Ustavnega sodišča še do sedaj ni uresničila, 
kljub dejstvu, da gre trenutno za relativno 
majhne finančne posledice. Očitno pa je, da je 
naša stranka, Stranka modernega centra, v 
prejšnji vladi ostala osamljena s predlagano 
novelo, ki bi v popolnosti uresničila oziroma 
izpolnila odločbo Ustavnega sodišča. 
Zaradi očitne polarizacije mnenj in stališč 
poslancev ni prišlo do ustrezne predlagane 
rešitve. Tudi izgovori o različnih interpelacijah 
odločbe niso povsem prepričljivi, saj se je 
Zakonodajno-pravna služba ob upoštevanju 
zakona o osnovni šoli jasno opredelila o 
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obveznem in razširjenem programu. Skratka, kot 
sem že večkrat poudarila, dogovore, pogodbe, 
odločbe je treba spoštovati in izvajati. To je 
osnova za delovanje vsake pravne države in za 
naše nadaljnjo strokovno-politično odločanje. 
Tudi tej odločbi je treba v celoti slediti in jo 
uresničiti. Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi 
sedaj odstopili od rešitev, ki smo jih pripravili v 
omenjeni noveli. Morda je treba le manjša 
korekcija. 
Upam, da bomo vsaj na tej točki, ko se 
odločamo o sistemu in posledično tudi o kvaliteti 
osnovnega izobraževalnega procesa, zmogli 
dovolj empatije, volje, energije, predvsem pa 
politične modrosti za rešitev tega problema. Od 
resornega ministrstva in od ministra pričakujem 
ustrezen angažma in aktivnosti za rešitev te 
problematike. 
Na zaključku bi rada ponovno poudarila, da se 
zavzemam za dvig kvalitete obstoječega 
osnovnošolskega sistema, ki bo prijazen za 
učence, učitelje in starše, ki bo zadovoljeval vse 
potrebe učencev za nadaljnjo šolanje glede na 
njihove želje in potenciale, prav tako pa, da bo 
dostopen za vse. Zasebne šole morajo biti 
zdrava konkurenca javnim šolam, nikakor pa jih 
ne morejo nadomestiti in prevzemati njihove 
vloge v izobraževalnem sistemu. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče. 
 Besedo imate gospa Jelka Godec, 
pripravite pa se gospod Aljaž Kovačič. 
 Izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Poslanci koalicije se 

boste težko pogovarjali med sabo pa z 
ministrstvom, če niti terminološko ne veste, o 
katerem začetku leta se pogovarjate. 
 Če ste danes zdaj ugotovili, da se eni 
pogovarjate o začetku šolskega leta, drugi pa o 
koledarskem letu, potem se usedite in se prvo o 
tem pogovorite, ker potem niti Ustavnega 
sodišča oziroma odločbe Ustavnega sodišča ne 
boste vedeli brati. Poleg tega si preberite dobro 
najprej celotno odločbo Ustavnega sodišča, 
Zakon o osnovni šoli in ZOFVI, potem pa lahko 
razpravljate o tem. Kajti, poznati šolstvo ni samo 
to, da imaš dva otroka, tri otroke ali pa pet otrok 
v osnovni šoli ali pa srednji šoli ali pa zasebni 
šoli. Poznati šolstvo pomeni delati v šolstvu, 
imeti otroke v šolstvu, biti še kakšen inšpektor za 
ne vem kaj vse. Torej, biti oče, mati otroku, ki 
hodi v javno ali zasebno šolo, še ne pomeni, da 
poznate šolski sistem. Tako kot biti pacient, še 
ne pomeni, da pozna zdravstveni sistem. 
Ustavno odločbo in zakone, zakone morate pa 
poslanci znati brati, tisto je pa drugo. 
 Rekli ste, da mora biti javno šolstvo 
dostopno za vse. Kateremu pa ni dostopno, 
povejte mi? V šolo jih vozijo, to je dostopnost. 
Kaj je še dostopnost? Da se lahko vsak vpiše – 
se mora vpisati. Po ustavi je osnovno šolstvo 
obvezno in se financira iz javnih sredstev, 
dostopno je vsem. Vsem je dostopno! Če kdo 

noče hoditi v šolo, pa ni problem v nas, kje 
druge se potem te zadeve morajo reševati. In 
govorite o opevanem zasebnem šolstvo. Kdo 
opeva zasebno šolstvo? Kdo? Pogovarjajmo se 
o dobrem šolstvu, o dobri šoli pa o slabi šoli. Pa 
se pogovarjajmo o tem, kako bi izboljšali javno 
šolstvo. Zdaj pa govorite o javnih in zasebnih 
šolah. Vse šole, ki so financirane z 
davkoplačevalskim denarjem, so javne šole 
oziroma državne šole so tiste, ki porabljajo samo 
ta denar. Zasebne šole ali tiste šole, ki izvajajo 
javnoveljavni program in so financirane 85-
procentno – javnoveljavni program –, je šest teh 
zasebnih šol. Ampak vrag, ne boste verjeli, ena 
je pa 100-procentno financirana! Pet jih ni, ena 
pa je! O tem pa nobeden ne polemizira, zato ker 
tista waldorfska šola je bila ustanovljena 1993. 
leta pred spremembo ZOFVI-ja in je financirana 
100-procentno. A veste sploh to? Naslednjih pet 
je financirano 85-procentno in ne govoriti, da gre 
za 100-procentno financiranje tako ali drugače, 
ker materialne stroške mora šola zagotavljati 
sama. Govorimo o javnoveljavnih programih, o 
katerih govori tudi ustavna odločba iz leta 2014 
in vam lepo piše, » 2. odstavek 57. člena Ustave 
zato učencem zagotavlja pravico do 
brezplačnega obiskovanja obveznega javno 
veljavnega programa osnovnošolskega 
izobraževanja, ne glede na to, ali ga izvaja 
javnopravni ali zasebni subjekt«. Zdaj ste se 
usedli na javno veljavni program, v prejšnjem 
mandatu so obračali celo besede, da gre 
program, ki je javno veljaven, zato da bi priredili 
zakonsko razlago Zakona o osnovni šoli, ki 
govori, da je javno veljavni program razdeljen na 
obvezni in razširjeni program in obvezni vemo 
vsi, kaj je – matematika in tako naprej, to so tisti 
predmeti –, razširjeni program pa obsega 
podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni 
pouk, dopolnilni, interesne dejavnosti in pouk 
neobveznih izbirnih predmetov. V razširjeni 
program se učenci vključujejo prostovoljno. 
 Ustavno sodišče vam pove, da se 
financira tisto, kar sledi temu zakonu, ne 
financira pa se tisto, kar sledi potrebam zasebne 
šole. Tisto pa ni predmet financiranja in to mi 
tudi ves čas poudarjamo. Tisto, kar zasebna 
šola razpiše dodatno, to pomeni, kar sledi 
njihovim interesom – waldorfska ima svoje, 
montessori ima svoje, Šuštar ima svoje, tisto pa 
se ne financira. Dopolnilni pouk pa se financira – 
zakaj ne? To je del javnoveljavnega programa. 
Dodatni pouk naj se financira, to je del 
javnoveljavnega programa. In potem seveda 
pridemo še do interesnih dejavnosti in tako 
naprej. Zdaj, če vi ne boste financirali v zasebni 
šoli tega razširjenega, potem ga tudi v osnovni 
šoli, v drugi osnovni šoli v Ljubljani ali Celju, tudi 
ne boste. Potem boste prišli tu v kolizijo s tem.  
 Sramota pa je to, da državni 
zakonodajalec, Državni zbor v štirih letih ni bil 
sposoben sprejeti zakona, ki bi sledil ustavni 
odločbi in vi pravite, da je prejšnja koalicija imela 
rešeno zadevo. Dragi moji, tisti, ki ste na novo, 
če niste, ne veste, saj verjamem, da ste si to 



                                                                                                                          

  437  

pogledali. Koalicija je bila v prejšnjem mandatu 
najprej 85-procentno financiranje, potem so se 
zdilali na 65 procentov financiranja razširjenega 
programa, na koncu pa potrdili nič procentov, 
ker je Desus to predlagal. Zdaj vi pravite, da vse 
te variante, 85 procentov, 65 in nič, sledijo 
ustavni odločbi. Da enoznačno sledijo – ja kako? 
Kateri zdaj sledi? 85 procentov financiranja, 65, 
ali nič procentov? Ne more biti malo tako, malo 
tako. Potem ste se pa delali na odboru pa no 
koncu tule, da ste se zdilali za tistih nič 
procentov. Pa smešni ste s tem. Na koncu še 
imate pa stranke, ki predlagajo ustavno 
spremembo na tem področju in zdaj imate 
ministra iz te stranke, ki je predlagala ustavno 
spremembo.  
 Prej je kolega bral, da je njihovih teh 85 
procentov, kar je predlagala SMC – mislim, da je 
bilo – oziroma ministrstvo je predlagalo 85-
procentno financiranje, da je sledilo ustavni 
odločbi, da je ZPS rekla. Poglejte si mnenje ZPS 
za naš zakon. Glejte, kaj piše! »Menimo, da 
predlog zakona odpravlja v odločbi Ustavnega 
sodišča ugotovljeno neskladje z drugim 
odstavkov 57. člena Ustave.« No, kaj boste pa 
zdaj rekli? Zdaj pa smo tam in najboljše, da to 
Ustavno sodišče reši. Najboljše, pa bo mir – če 
bo mir v hiši. Vprašanje!  
 Potem pravite, zasebne šole – naj 
imajo vsi enak dostop do vseh šol. Se strinjam, 
mislim, da imajo, da brez omejitve vpisa, tako 
kot je na zasebnih šolah. Zdaj mi pa povejte, 
kakšna omejitev vpisa je? Jaz imam otroka na 
zasebni šoli. Jaz imam otroka na zasebni šoli! 
Nobene omejitve vpisa ni bilo! Nobene. Točke – 
iste, kot je vse povsod. Nič! Noben me ni 
vprašal, ali smo versko usmerjeni, ne vem, ali 
smo islamisti, ali smo ne vem kaj vse, ali smo 
ateisti, kar je to zdaj tako moderno biti, ali karkoli 
smo. Nobeden nič. Vemo pa vsi. Normalno, da 
vemo, če greš na osnovno šolo ali Šuštarja, da 
se pričakuje pa mogoče malo drugačno 
izobraževanje kot v javni šoli. Ja, imajo mašo na 
začetku leta pa na koncu leta. Nihče jih ne sili, 
da grejo; lahko grejo, lahko ne. Pričakuje pa se 
spoštljiv odnos do različnih verstev in kultur. In 
ne boste verjeli. Toliko različnih verstev in kultur, 
spoštovani, kot se je moj otrok naučil na zasebni 
šoli, se nobeden od prejšnjih dveh ni naučil v 
javni šoli. Nobeden. Pa ne bo hvalila zasebne 
šole, ne bom jim opevala. Vsak ima svoje, eden 
se najde tu, eden se najde tam. Ampak mislim, 
da dostop mora biti do vseh šol enak, Ustava 
govori, da je osnovnošolsko izobraževanje 
obvezno, se financira javno veljavni program iz 
javnih sredstev, na koncu vsa spričevala 9. 
razreda, ne glede na to, iz katere šole pride, so 
enako veljavna. Enako veljavna, ker drugače se, 
ne vem, iz ene šole montessori ne bi mogli 
vpisati na gimnazijo, pa se. Torej, spričevala so 
javno veljavna, enaka za vse in zdaj vi delate iz 
tega javno veljavnega programa zdaj 25 
razširjenih programov še zraven. Razširjeni 
program je v osnovni šoli popolnoma jasno 
definiran. Jasno definiran. 

 Še enkrat, v odločbi Ustavnega sodišča 
tudi jasno piše, da se ne financira tisti del 
razširjenega programa, ki ga zasebne šole 
razpišejo zaradi svojih prepričanj, če hočete, ali 
interesov, ali kakorkoli. In za tisto plačate. Ne 
boste verjeli, tudi v javni šoli plačamo gledališče. 
Pa pa šola razpiše, tisti, ki lahko plačamo, 
plačamo, drugi se iz šolskega sklada – kakorkoli. 
Tudi to šola plača. Tudi to lahko smatramo kot 
razširjeni program.  
 Zato bi jaz raje se, koalicija, ali pa v 
šolstvu, ukvarjala s tem, da naš šolski sistem 
napreduje v smislu organizacije, kakovosti in 
tako naprej, da se v osnovni šoli ne bomo danes 
pogovarjali o odvetniki v šolah, o takih 
anomalijah, ki jih zdaj beremo, da nima človek 
besed. O avtonomiji učitelja, o šolskih programih 
in tako naprej. O teh stvareh se pogovarjate. 
Pogovarjajte se o anomalijah obvezne izbirne 
vsebine pa neobvezne izbirne vsebine. Totalna 
bedarija, anomalije notri takšne, da bog 
pomagaj! Pogovarjajte se o tem, da imajo otroci 
sistematske preglede, ki jih morajo imeti, ker 
zdravstvo, ne vem, ki niso šteti v šolski program 
v 190 ur dni pouka. In kaj potem delajo učitelji? 
Pišejo naravoslovni dan! O tem se pogovarjajte! 
To ravnatelji povejo. Pa še kakšne druge 
anomalije imamo, ki jih imamo v tem šolstvu. 
Tako mi ne govoriti, da je koalicija v prejšnjem 
mandatu bila pripravljena, da ste imeli 
pripravljen zakon, ki je enoznačno sledil – ker, 
še enkrat, bili ste: 85 procentov, potem na 65 pa 
na nič. To ni enoznačno slediti odloči Ustavnega 
sodišča. Enoznačno je, če rečeš: »Toliko je, pa 
konec.« Dajmo še enkrat, no, te stvari pogledati. 
 Očitati nam pa sto dni miru – ne! Veste, 
kaj pravi marsikdo, ki dela v gospodarstvu? 
Najbolj je mir, ko vlada nič ne dela. Najbolj smo 
takrat srečni. Če se pa kolega ima za vlado, ki 
hoče imeti sto dni miru, se je pa zmotil, ker mi 
nismo vlada. Mi smo parlament. Vlada tam nekje 
drugje sedi, oni lahko imajo sto dni miru, če 
hočejo. O takšnih sto dneh miru in o takšnih 
izvajanjih je za poslanca v bistvu neke vrste 
posmeh. Sam sebe daje v nič. Torej, sto dni 
miru Vladi – ja, mi poslanci pa – glejte – je treba 
kaj narediti. 
 Tako je ta naš predlog ponovni poskus, 
da sledimo odločbi Ustavnega sodišča, da se 
res ne bo zgodilo to, da bo Ustavno sodišče 
povedalo. Notri so že dodatne zahteve na 
Ustavnem sodišču in – samo počakajte, kaj bo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Aljaž Kovačič, beseda je vaša. 
Pripravite se pa, gospod Danijel Krivec.  
 Izvolite. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsednik.  
 Tukaj bi se navezal na svojo 
predhodnico, kolegico Godec – se v dveh 
zadevah, ki jih je povedala, strinjam z njo. Prva 
je ta, da je štiri leta res predolga doba, da neka 
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ustavna odločba še ni uresničena. Predvsem se 
strinjam z zadevo, ko ste rekli, da tisti, ki imajo 
otroke – se pravi, starši – ne vedo vsega o šoli. 
Sam nimam nobenega otroka, ampak mislim, da 
imam, kar se tiče šole, kar nekaj izkušenj, in 
mislim, da sem kompetenten, da o tem tudi kaj 
lahko povem. 
 Kar se tiče osnovnega šolstva, menim, 
da je v Sloveniji daleč najbolj urejeno, če 
gledamo primerjavo s srednjimi šolami ter 
fakultetami, kjer mislim, da bi bilo še kar nekaj 
za urediti.  
 Kot sem že povedal, se mi zdijo res ta 
štiri leta zelo dolga doba in se to ne bi smelo 
zgoditi. Na to zadevo pa gledam nekako tako. 
Moje osebno mnenje je nekoliko drugačno, kot 
je sodba Ustavnega sodišča, ampak to seveda 
ne zmanjšuje tega, da odločbo Ustavnega 
sodišča moramo upoštevati. Sam menim, da bi v 
osnovnih šolah – se mi zdi nekoliko tudi sporno 
mogoče, da sploh so zasebne šole, kajti nekako 
delimo že otroke na naše, vaše. Kajti menim, da 
je osnovna šola tako kvalitetna, da imajo vsi zelo 
dobro priložnost, da se v njej izobražujejo. 
Seveda pa zasebne šole lahko obstajajo, ampak 
menim, da – pač to je moje osebno mnenje –, če 
starši imajo svobodno izbiro, da jih dajo v te 
zasebne šole, jih tudi sami financirajo. Ampak 
Ustavno sodišče je tu reklo, da ustava – se 
pravi, da ustavne odločbe ne spoštujemo in 
menim, da bi koalicija ter tudi samo ministrstvo 
moralo v prvi polovici leta 2019 to urediti ,in 
upam, da se bo nekako presekalo ta gordijski 
vozel in se bo to uredilo.  
 Problem v teh zasebnih šolah vidim tudi 
v tem – danes ni glavnega govorca proti 
migrantom z opozicijske strani –, da te zasebne 
šole, vedno predstavljajo neko družbeno 
skupino. Se pravi, če v Sloveniji živi slovenska 
družina, ki je islamske veroizpovedi, 
najverjetneje ne bo ta učenka sprejeta v neko 
katoliško šolo. Potem bo seveda ta islamska 
skupnost na primer imela tudi možnost, da 
ustanovi svojo šolo. In ne vem, ali boste, 
opozicija, potem – glede na to, da tolikokrat 
slišimo, da ste proti migrantom in tudi islamski 
veroizpovedi –, ali boste potem odobravali 
ustanovitev take šole. 
 Tudi zanimiva mi je sama ustavna 
obtožba, ki ste jo omenili, proti predsedniku 
Vlade. Mislim, da ste kolegu poslancu iz SD 
Milanu Brglezu očitali, da se nekako vmešava v 
zakonodajno vejo oblasti. Ob tem pa ste, kolega 
Lisec, rekli, da se vam zdi smešno, da prejšnja 
ministrica za šolstvo vam je rekla v pisarni, da 
nima moči za svojo poslansko skupino. Po eni 
strani govorite, da parlament in poslanske 
skupine smo neodvisni od vlade, po drugi strani 
pa se čudite, da sama ministrica nima vzvodov, 
da pritisne na svojo poslansko skupino. Kot sem 
rekel … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Poslanke 

in poslanci, prosim, da spremljate sejo. Če pa 

ste že izmučeni, lahko tudi za kakšne pol ure 
prekinemo.  
 Izvolite naprej.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Kot sem rekel, 

želim si, da se ta odločba Ustavnega sodišča po 
teh letih uzakoni in tako tudi apeliram na 
ministrstvo in na celotno vlado, da v najkrajšem 
možnem času pripravi zakon, ki bo to tudi uredil. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

Godec, izvolite, beseda je vaša.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Samo v vednost 

oziroma repliko kolegu. Zasebna šola islamska 
že je. Sedaj pa vi morate ločiti zasebne šole, ki 
zaprosijo za akreditacijo javno veljavnega 
programa, in zasebne šole, ki delujejo 
popolnoma zasebno. Torej, nimajo javno 
veljavnega programa. V tako šolo niti inšpektor 
ne bo šel gledat. To ste imeli sedaj primer 
vrtcev. Imate zasebni vrtec, ki se ustanovi in, 
recimo, imam otroka, ga dam v zasebni vrtec in 
pač podpišem za tiste zadeve, ki tam so. Ampak 
ta zasebni vrtec mogoče sploh ni akreditiran, če 
tako govorim, verificiran na Ministrstvu za 
šolstvo. Zasebne šole, čiste zasebne šole ne 
izvajajo javno veljavnih programov. In islamska 
že je. Če pa ti želiš imeti javno veljavni program, 
moraš pa dati na ministrstvo, v ta oddelek in 
tako naprej, ki ti pogleda vse, kadrovsko, 
materialno in tako naprej, če zadostuješ tem 
pogojem. Ločite in pravilno razlagajte stvari – 
toliko, da veste. Verjetno bi to bilo bolje, da v 
bistvu predstavniki ministrstva točno povedo, 
kdaj nekdo dobi javno veljavni program, kdaj gre 
za popolnoma zasebno šolo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Ja, ampak niste prej dvignili roke. 
Gospod poslanec je dvignil prvi roko, potem pa 
vi. Dobil sem sedaj tri informacije; replike na 
repliko ni. Imate pa to smolo, da sedaj jaz vodim 
in potem je pač ni … / oglašanje iz dvorane/ Vi 
imate tudi repliko? Na svojo poslanko? Ali na 
njega? Izvolite. Samo vprašam, to je verjetno 
dovoljeno.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala. Bom zelo 

hitra.  
 Očitali ste nam, da ne ločimo 
zakonodajno in izvršilno vejo oblasti. Poglejte, vi 
ste v ta parlament prinesli nov standard. Na 
odboru ste javno povedali, da vam amandmaje 
piše vlade. Tako dajte sebe pogledati.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

kratko repliko, gospa poslanka.  
 Sedaj imate besedo gospod Danijel 
Krivec, pripravi naj se gospod Jurij Lep.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
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DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem! 
 Za začetek bom najprej nekaj prebral, 
zato da bomo vedeli, o čem govorimo. Izpisal 
sem si programska izhodišča, ki jih imate v 
koalicijskem sporazumu napisana, in med 
drugim piše tako, » … dosledno spoštovanje 
načel pravne države s poudarkom na resnični 
enakosti pred zakonom, ki ni odvisno od 
politične, ekonomske ali drugih oblik družbene 
moči posameznika, spoštovanja pravic vsakega 
posameznika na eni in prevzemanje dolžnosti 
ter odgovornosti na drugi strani«. To ste si 
zapisali. Tudi veliko govora v predvolilnih pa tudi 
povolilnih časih je bilo o tem, da je treba 
zakonodajo, ustavo spoštovati. Ne nazadnje so 
vsi ministri zaprisegli, da spoštujejo ustavo, tudi 
predsednik Vlade je to storil v parlamentu pred 
nami. Na drugi strani pa imamo odločbo 
Ustavnega sodišča, ki je najvišji sodni organ v 
tej državi, ki je neke stvari zapisal, kot sami 
ugotavljate, že štiri leta pred tem in sami 
ugotavljate, da je nedopustno, da se to na nek 
način toliko časa vleče v smislu izvršitve in 
ureditve. 
 Prej smo poslušali od bivšega 
predsednika tega državnega zbora, ki ga zelo 
spoštujem, sem bil pa zelo presenečen, ker je 
naše poizkuse, da se zadeva, ki jo je Ustavno 
sodišče opredelilo v svoji ustavni odločbi, uredi, 
ocenil kot zlorabo postopku. Vidim, da ne 
posluša. Upam, da si bo kasneje stvar ogledal. 
Mi je pa zelo žal, ker kot sem rekel, ga zelo 
spoštujem, tudi vem, da mu je verjetno zadeva 
ušla, kajti če je bil predsednik štiri leta in je 
spoštoval poslovnik in vso zakonodajo, ve, da 
ne gre za nikakršno zlorabo niti poslovnika, niti 
procedur, ničesar. Mi smo dolžni kot poslanci 
stvari, ki jih Ustavno sodišče naloži Državnemu 
zboru, tudi rešiti. Mislim, da ima on veliko več 
odgovornosti in slabe vesti, kajti štiri leta bi lahko 
kot najbolj odgovoren med nami tudi bolj aktivno 
reševal to zadevo. Tudi sedaj je v svoji razpravi 
za mene zelo, bi rekel, pragmatično povedal, da 
gre za politično odločitev. Se pravi, v Državnem 
zboru od zdaj naprej, tudi ko bodo 
formalnopravne, veljavne stvari prihajale na 
mizo, ki jih bo Ustavno sodišče opredelilo, tega 
ne bomo spoštovali, ampak se bomo na osnovi 
neke politične opredelitve odločali, ali nekaj 
spoštujemo ali ne. To je bilo zame nekaj 
novega. Sicer sem navajen pri pravnikih, da 
deset pravnikov, deset mnenj, ampak vseeno; 
od nekoga, ki je vodil Državni zbor, nisem 
pričakoval takega tolmačenja. Ker s tem je 
razvrednotil Ustavno sodišče, razvrednotil je 
Državni zbor, postavil vso zadevo nazaj na nivo 
čiste politizacije, ne pa spoštovanja nekih 
pravnih načel, za katere se ves čas tako 
zavzema.  
 Prej ste govorili o tem, da bi prejšnji 
mandat novela zadevo rešila. Res je bilo nekaj 
novel v tej proceduri, vendar se je treba 
sprijazniti s tem, da v prejšnjem mandatu je 
imela koalicija dvotretjinsko večino in je imela 

vse možnosti, da zadevo uredi – po svoji podobi 
se reče –, pa tega ni uredila in je prepustila 
zadevo naslednjemu mandatu. Ves čas tudi 
opozarjate na to, da je več ustavnih odločb, ki 
ležijo neuresničene. To drži, vendar pri tej 
ustavni odločbi so se vsi akterji, tako prejšnji kot 
sedanji, javno zavezovali, da ko bodo prevzeli 
vajeti v svoje roke, bodo te stvari uredili. In ko je 
prvič prišla na mizo rešitev, ki bi to ustavno 
odločbo izvršila, so svojo besedo pojedli. To pa 
je velika razlika v primerjavi z ostalimi ustavnimi 
odločbami, za katere se niti javnost niti kdo drug 
ne sprašuje, zakaj niso izvedene, pri tej ustavni 
odločbi je pa tako prejšnji predsednik Vlade kot 
sedanji predsednik Vlade javno zagotavljal, na 
različnih nivojih, v medijih, da je treba ustavne 
odločbe spoštovati in jih tudi izvršiti, kajti v 
nasprotnem primeru negiramo tako sodišča na 
vseh stopnjah, kajti Ustavno sodišče je najvišje, 
ampak s tem dajemo signal, da ne spoštujemo 
sodišč. Vi ste prej govorili o tem, da pozivamo 
državljane, da tega ne spoštujejo. Ni res, to so 
izjave vaše sedanjega predsednika, ki je v 
intervjuju dejal, da je treba vse sodbe spoštovati, 
in če je Ustavno sodišče rekli, da moramo to 
uresničiti, moramo uresničiti, če hočemo dati 
signal, da spoštujemo sodišča. To vi govorite, ne 
mi. Mi smo vam prinesli na mizo zakon, ki to 
rešuje. Nič več. Gre za prvo branje in za 
možnost, da ga v naslednjih fazah tudi 
dopolnimo, izboljšamo, če hočete, in tako 
naprej. Tudi naslednja faza obravnave se lahko 
zamika, vendar če vi niti prve faze ne želite 
izvesti, pomeni, da ne spoštujete sodišč. Glede 
na izjave vašega predsednika, to pomeni 
nespoštovanje sodišč, v množini, kar pomeni, da 
tudi državljani niso dolžni spoštovati sodišč. To 
je pa dejstvo. To vi govorite. 
 To je nevaren precedens. Zato je ta 
ustavna odločba toliko bolj pomembna od 
ostalih, ker so se vsi akterji, ki so bili v tej temi 
vprašani in v predvolilnem času in že v času, ko 
so nastopili svojo funkcijo, zagotovili, da bodo 
zadeve uredili. To je pa velika razlika. Nekdo se 
pred nami zaveže, na ustavo, da bo spoštoval 
ustavni red in pravice in obveznosti, ki iz tega 
izhajajo, v naslednjem koraku pa to negira. 
Tukaj je problem in upam, da se ga zavedate. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod Brglez, replika. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Mislim, da se 

nisva pravilno razumela. Ko sem izustil besedo, 
ki se reče zloraba – absolutno znam ločiti 
zlorabo v političnem smislu od zlorabe v 
pravnem smislu besede – in v postopku, ko ste 
me razreševali, mi je dalo prav Ustavno sodišče, 
čeprav ste me vi hoteli obsoditi in odstraniti, pred 
tem. Znam ločiti eno od drugega in to dokazuje 
moja praksa iz prejšnjega parlamenta. 
Tisto, kar sem povedal, je seveda čisto tisto, kar 
imam legitimno pravico, in to je politična ocena 
tega, kar se danes tukaj dogaja. Smo v 
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parlamentu, govorimo politično in se tega ne 
moremo izogniti pri nobenem vprašanju. Samo 
to govorim in ničesar drugega. Ne se pretvarjati. 
Drugo, kar bi hotel pravzaprav znotraj tega še 
omeniti, je, da se absolutno strinjam, da se 
morajo vse veje oblasti vzajemno spoštovati in 
samoomejevati. Zelo daleč smo v tej državi še 
od tega in temu sem tudi bil priča v prejšnjem 
mandatu in tudi mislim, da še, upam, da bo 
sedaj situacija boljša. Velja za vse veje; in 
zakonodajna veja je ločena veja oblasti, zato je 
bistvena razlika v tem, s kom kdo sklepa kakšne 
dogovore: ali s poslanci ali z vlado. Vsekakor 
poslanci po ustavi nismo podrejeni vladi, ampak 
poslanci izvolimo vlado. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jurij Lep, pripravi naj se 
Alenka Jeraj. 
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Lep pozdrav tudi z 

moje strani! 
 Kot veste, sem prebral, dejansko tudi 
pripravil delno stališče Poslanske skupine 
Desus, zato bi kolega Lisca pač prosil, da naj ne 
vsi samo preberemo, ampak tudi nekaj 
napišemo in tudi poskušamo da za tem, kar tam 
gor govorimo, stojimo. 
 Prvo bom govoril samo v bran nas, 
poslancev Desusa, da smo v prejšnjem mandatu 
poskušali skupaj s to koalicijo, prejšnjo, kaj 
narediti in vsekakor pač ni šlo. Kot sem povedal, 
štirje glasovi so zmanjkali, da bi neka stvar bila 
rešena. Kot je bilo pa rečeno, se pa sam 
strinjam, da je potem na koncu Desus rekel, da 
je razširjeni program nula, ostali pa 100 
odstotkov, tako da je tudi to res, da ni čisto v 
redu. 
Ampak vsekakor mislim, da je prava pot, da 
poiščemo rešitev tega problema. Mi ga ne bomo 
našli tako, da bomo zdaj mi čisto vse rekli na 
našo stran, vi pa čisto vse na svojo stran. Zato je 
bilo dobro, me je spodbudil kolega predlagatelj, 
da so že tekli pogovori v prejšnjem letu, da bi 
nekako skupaj našli solucijo za financiranje 
razširjenega programa v osnovnih šolah, javnih 
in zasebnih. Se pravi, tudi v zasebnih, v 
privatnih. 
Tako s tega stališča pričakujem, glede na to, da 
je v naši pogodbi rečeno, pa tudi zapisano, da 
imamo namen, zakaj bi zdaj, po mojem, 
poslanci, ker je nas več kot pol – zakaj ne bi 
temu verjeli? Če je rečeno, da bomo v 
naslednjem letu spravili zakon, ki bo, kakršen 
pač bo, sigurno ne bomo naredili takšnega … 
Da boste vi zopet proti ali se boste vzdržali. 
Skratka, namen te koalicije, pa vsaj mene 
osebno je, da spoštujemo odločbe Ustavnega 
sodišča. 
Zdaj bi samo povedal v izogib vsemu drugemu, 
da s te strani nisem slišal, da bi kdo sovražil –
tisti, ki hodi v cerkev, naj hodi v cerkev. Tudi 
meni ni to tuje. Celo življenje, recimo, v lokalnih 

skupnostih in občine in posamezni ljudje 
spoštujemo to zgodovino in ne vem, zakaj bi bil 
to zdaj problem in da se bi ravno na to obešali – 
krščanstvo ali pa nekrščanstvo. Dajmo to na 
stran, ker mislim, da če smo vsi pametni ljudje, 
tega ne bomo dali v prvi plan in če bom dali to 
stran, bomo veliko lažje prišli do neke rešitve. 
 Glede na to, da sem bil pa tudi 
dolgoletni župan in vam povem, osnovne šole 
oziroma kraji pa občine, ki smo locirani na nekih 
mejah, ob avstrijski meji, hrvaški meji, italijanski 
meji, madžarski meji – tam moramo poskrbeti, 
da bo slovenski jezik še zmeraj ostal naprej. 
Zato mi tam skrbimo, da so naše šole, ki so tam 
locirane, ali podružnične šole, da še zmeraj 
ostanejo. Prej sem že povedal v stališču, da v 
Osilnici so hoteli šolo ukiniti, podružnično, ker je 
neracionalna, ampak ni stvar v tem, da je 
neracionalna; stvar je v tem, da tam mora šola 
ostati. Tudi pri nas, v naši občini, kjer imamo dve 
podružnični šoli, tudi občina ju je sofinancirala, 
da se ne bosta šoli ukinili. To pa govorim samo 
zaradi tega, da bi vas poskušal prepričati, da 
morate tudi tej strani, ki želi ustavno odločbo 
spoštovati do takšne mere, da tudi mi se ne 
bomo čutili poražene ali pa izgubljene, da 
moramo najti neko pot, po kateri bomo v končni 
fazi vsi zadovoljni. 
 Kot sem že povedal, ustavno odločbo 
je treba spoštovati tako ali drugače, ampak 
kolikor sem jaz tisto prebral, piše – druga, ta 
novejša odločba – » … pa je postavljena v 
okviru javno priznanih in javno veljavnih 
osnovnošolskih programov jasna ločnica med 
obveznim in razširjenim delom programa«. 
Kolikor sem na hitro prebral, je to zapisano / 
oglašanje iz dvorane/. Se strinjam, ampak glejte, 
neko možnost morate dati, da tudi ljudje, ki 
drugače mislijo ali pa drugače mislimo, da 
najdemo neko resolucijo, ker Ustavno sodišče ni 
reklo, to pa to morate – to sami veste. Lahko pa 
naredi, da bo Ustavno sodišče reklo, brez nas – 
tudi to je ena rešitev. Samo, zakaj bi se morali 
mi s tem sprijazniti, da bodo oni zdaj rekli, da 
zdaj pa naj bo tako. Občina Ankaran je tako 
nastala – če je to prav, ne vem.  
 Mislim, da bi morali mi, ki smo v tem 
parlamentu, stremeti k temu, da bomo mi sprejeli 
nek zakon, ki bo v bistvu prišel z naše strani, da 
bomo vsi vsaj nekaj zadovoljni. Zmagovalca pa 
tu ne bo nikoli, to pa morate vedeti. Zato kot 
sem rekel, privatne šole, privatne šole, ali 
krščanske, ali strokovne, ali kakršnekoli, ne bo 
ustanovil na robu teh naših, kot sem prej 
povedal – Osilnica pa Janževa Gora. Ne bo! / 
oglašanje iz dvorane/. Dobro, če ne sme, zdaj 
ne vem točno. Glejte, ne sme. Zdaj, kje se 
lokacijsko uvrsti? Če tam ni več šole, smo mi 
dve šoli ukinili, pa so potem z lokalnimi oziroma 
z občinskimi sredstvi ohranili šolo, da je tam 
življenje. Po vsej verjetnosti ni interes tistega, ki 
to ustanovi, da bo ustanovil tam, da bo imel 
zgubo. Se pa strinjam, ni pa rečeno za 
materialne stroške, ni za stavbo – to je vse stvar 
tistega, ki bo ustanovil to osnovno šolo. 
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V svoji razpravi bi želel to pogledati, da … Pa 
kljub temu – to sem zdaj prebral –, mi imamo 16 
nerešenih ustavnih odločb. Saj ni zdaj to prva, 
druga – 16! Toliko kot sem prebral. Zdaj se 
nisem sicer s tem ukvarjal, ampak, če jih je 16, 
zakaj jih ni rešenih – sigurno je nek vzrok. Ta pa 
naj bo zadnja: zato, ker spoštujemo privatno 
lastnino, spoštujemo tudi drugačno misleče in če 
jo kdo ustanovi … Mi imamo v naši občini eno 
takšno šolo, ki je ustanovljena čisto za ene 
razmere, sploh ni važno, kakšne. Skratka nima 
zveze z javnim, pa kljub temu jo lokalna 
skupnost delno podpirala in sofinancirala skupne 
programe, skupna srečanja – ni to problem.  
Se pravi, lokalna skupnost je v tej organizaciji 
osnovnega šolstva ena glavnih, ki bo poskrbela, 
da bo tudi to zaživelo. Moja poanta je pa samo v 
tem, da šole v obmejnih krajih, kjer ni več meje, 
ampak je jezikovna meja, pač morajo ostati. Vi 
pravite, da se tam ne sme ustanoviti, če se ne 
sme ustanoviti – dobro, si bom prebral, zakaj ne 
sme, ampak sigurno, kdor bi želel, je tam ne bi 
ustanovil. Ker tam nima … Prvič, ni učencev, ni 
profesorjev, ni ničesar. Za javno moramo pa 
poskrbeti, da bo tam zmeraj ostala. Tako je moja 
poanta v tem, da bi prosil, da poskušamo malo 
potrpeti in če je rečeno s strani ministrstva pa 
ministra, da bomo drugo leto skupaj to uspeli 
narediti, in če je bilo že lansko leto oziroma v 
prejšnjem mandatu nek predlog, ki je bil blizu 
rešitve, pa če ste se vi že pogajali o tem, zakaj 
ne bi še enkrat poskusili. Če ste se pa odločili, 
da boste izbrali to ustavno pritožbo, pa jo boste 
tako dali in niti ni problem. Rad bi, da bi rešili 
problem skupaj kot parlament, ne kot levi, desni. 
Je pa jasno; mi, ki smo zdaj v koaliciji, gledamo 
na to drugače kot tisti, ki so v opoziciji, to je pa 
logično.  
Meni je tudi interes, da če bi bil v opoziciji, bi tudi 
nonstop vlagal zakone. Saj to ni nič narobe. Pa 
dogovor, pa pogovor, ki ga imamo tu, se 
strinjamo, da je naš aparat dejansko govor. 
Vsako izražanje, ki ga imamo, je pač to, da 
lahko rečemo, da smo nekaj naredili. Skratka, 
želel bi samo to, da ne gremo zopet na nož, 
čeravno vem, da ste štirikrat vrgli to odločbo v 
obravnavo Državnemu zboru, zdaj pa petič, pa 
če je neka zaobljuba, zakaj ne bi zdaj enkrat 
naredili, da zdaj bomo pa res rešili. Ne bomo pa 
nikoli tako naredili, da bi bilo 100-procentno 100-
procentno, to pa morate vedeti. Isto kot ne bo 
sto nič. Glejte, ko ste imeli lansko leto 100–
procentno obvezno, 85-procentno razširjeni 
program in v tem vidim neko možnost rešitve, če 
pa je nočemo videti, pa je tako ne bomo nikoli 
rešili in našli. To je samo moje gledanje na ta 
problem, če ga hočemo rešiti, če pa ne, pa 
bomo se še naprej obmetavali z gre in ne gre. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Najprej postopkovno, gospod Koražija. 
 

BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Gospod 

podpredsednik, najlepša hvala za besedo. 
 Predlagam, da opozorite poslance 
SDS, naj dajo mir, ker drugi bi radi sodelovali v 
razpravi oziroma radi bi poslušali ostale 
poslance, ki razpravljajo, oni pa delajo nemir ves 
čas. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospa Godec, repliko imate. Izvolite. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Gospod Lep, zelo 

sem vesela, da se obmejne občine trudite, 
župani oziroma ste se tudi sami trudili, da te šola 
javne obstanejo. Za Osilnico – predlog gospoda 
Tanka, seja odbora in je ostala ta šola. 
 Kar se pa tiče zasebnih šol na teh 
obronkih ali kjerkoli drugje, je mreža javnih šol 
zaščitena v zakonu ZOFVI, 86. ali 87. člen, kjer 
piše, da se zasebna šola ne sme ustanoviti tam, 
kjer bi ogrožala delovanje javne mreže. Tako da 
nehajte trositi že enkrat s tem, da naj zasebna 
šola se ne ustanovi tam, ker nimajo profita. Ni 
res. Ne smejo ustanoviti in zato vsa čast tistim 
županom in tistim, ki se trudite za podružnične 
šole.  
 Zdaj pa, kar se pa tiče, bo pa verjetno 
kolegica povedala: osnovni pa razširjeni 
program. Tudi ta del si poglejte.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Alenka Jeraj. Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa. 

 Če se pogovarjamo o tem zakonu, je 
treba malo pogledati kakšne stvari. Res je veliko 
enih informacij, ki so polovične, kot da niste 
zakona prebrali, kot da niste prebrali ustavne 
odločbe, kot da niste prebrali Zakona o 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Nočem biti 
neprijazna, ampak nekaj osnovnih stvari očitno 
je treba povedati.  
 Izpostavljeno je bilo v nekaterih 
razpravah, da bi najraje zdaj kar zasebne šole 
ukinili. Glejte, ne gre. Ne gre. Javno ali zasebne 
šole ni danes vprašanje. V Sloveniji so javne in 
zasebne šole in to dopušča ustava, zato jih tudi 
imamo. In vračati se zdaj nekam nazaj za 20 let, 
ne bo šlo.  
 54. in 57. člen Ustave govorita o tem, 
da – torej omogočata zasebne šole. Zasebne 
šole v resnici sploh niso zasebne šole, zato ker 
so šole s koncesijo. To pomeni, če si preberete 
74. člen Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanje, da jim je država podelila 
koncesijo. Torej, koncesija se dodeli z odločbo 
na podlagi javnega razpisa, koncesijo dodeli 
minister, razen za predšolsko vzgojo, ki jo dodeli 
lokalna skupnost. In šole, ki jim je ministrstvo 
dodelilo koncesijo, sklenejo z ministrstvom 
pogodbo in po tej pogodbi so financirane.  
 Nekateri ste citirali evropske direktive in 
stališča, da ni nujno, da država sofinancira 
zasebne šole. Res ni nujno. Pri nas sofinancira 
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samo šole s koncesijo. Šole, ki jim je država 
rekla – vemo, kaj je koncesija, sodelovanje 
javnega in zasebnega … Ja ne vem, očitno vsi 
ne vejo, da so to šole s koncesijo in razlagajo o 
zasebnih šolah, a ne. Državna sekretarka, cel 
dan imate čas, da bi kaj povedali pa niste. Če 
kaj ne drži, kar sem povedala, boste me lahko 
popravili. 
 Potem nekateri, da imamo zelo 
kvalitetno javno šolstvo. Ja, saj mu noben nič 
noče! Mi samo želimo urediti nekatere stvari, ki 
ne sledijo odločbi Ustavnega sodišča oziroma so 
nepravične do nekaterih. Tisti, ki pravite, da – 
kolega Brglez bi najrajši, da zasebnih šol sploh 
ne bi bilo. Ustavno sodišče je že presodilo, da 
odločitev države, da ne dovoli zasebnih šol, 
temveč samo javne, v praksi zaradi izredne 
rigidnosti težnje javnih šol načeloma ni več v 
sorazmerju s pojmovanjem demokratične 
družbe. Torej, osnova demokracije je, da je tudi 
možnost zasebnih šol. 
 Ministrstvo vam je v stališču zapisalo, 
od kdaj imamo zasebne šole, zakaj jih imamo, 
kako so urejene. In ne drži kar nekaj navedb, ki 
so bile tukaj podane. Zelo jasno vemo. Javni 
program, ki ga izvajajo v zasebnih šolah, je 
sofinanciran s strani države. 
 Povedano je tudi že bilo, da je takih šol 
šest. Manj kot en procent. Manj kot en procent. 
In velika razlika je med njimi; v Waldorfski šoli 
Ljubljana program financiramo 100-procentno, 
ker je bila ustanovljena pred leto 1996, v 
Waldorfski šoli Maribor, enaki šoli, pa 
financiramo program 85-procentno. A se to vam 
zdi v redu? So ti otroci, ki hodijo v te šole, 
enakovredni? Niso! In to je 200 otrok. 200 otrok. 
Kolegica Violeta je rekla, da je to napad na 
javno šolstvo. Povedala sem – šest šol je, 200 
otrok hodi v te šole, zraven imamo pa 400 javnih 
šol plus podružnice, skupaj 770 šol, v katere 
hodi 177 tisoč otrok. Nekateri očitate šolam s 
koncesijo, da zavračajo otroke. Res jih morajo 
kdaj zavračati, ampak ne zato, ker bi hoteli delati 
selekcijo in oni izbirati, ampak zato ker je po 
navadi več želja, kolikor je mest. Mi bi lahko 
imeli v Sloveniji veliko več zasebnih šol. Ste 
rekli: »Nekateri imajo problem s katoliškimi …« 
73 odstotkov državljanov se izreče za katolike 
oziroma kristjane, pa imajo tri šole. Tri šole! 
Kako je to izpolnjevanje ustavne, da lahko starši 
otroka vzgajajo po svojih nazorih in tako, kot 
mislijo, da je za njega v redu? Že v osnovi to 
kršimo. Zato tudi imamo in zakon in ZOFVI in 
tako naprej, ki nam omogoča – ampak v zadnjih, 
ne vem, koliko letih nismo nobene zasebne šole 
ustanovili. Torej, se ustanovijo, ampak ne 
zaprosijo za javno veljavni program, kot je bilo 
že rečeno, ki ga podeli država in minister in zato 
so tu tudi na koncu veljavna spričevala. Ni treba 
iti na neko javno šolo potem delati izpitov. Tako, 
kot je včasih bilo, pa ponekod še vedno je, če so 
kakšne gimnazije, ki niso pač s koncesijo.  
 Gospod Perič iz SMC je rekel, da je 
minister odločneje stopil na pot reševanja tega 
problema. Jaz te odločnosti ravno ne vidim, bi 

mu pa predlagala, da gre svoji nekdanji ministrici 
Maji Makovec Brenčič povedat, da ni dovolj 
odločno stopila in zato se tudi stvar ni uredila.  
 Kolega iz Desusa, ste rekli, da 
verjemimo ministru. Ja, mi velikokrat verjamemo. 
Pa čakamo eno leto pa še eno pa še eno, pa se 
nič ne zgodi. Potem pa mi naredimo, ker 
drugače lahko čakamo do takrat, ko bomo že vsi 
sivi. Isti problem bo, kot je bil. Glejte. Vlada Mira 
Cerarja, gospa Brenčič, je pripravila predlog. V 
koaliciji, kjer ste imeli dvotretjinsko večino, pa 
ste bili na koncu SD in Desus proti. Kolegi iz 
SMC, tudi zdaj ne boste prišli skupaj. Vam zdajle 
povemo. Ker poznamo vse … Mislim, 
spremljamo stvari že predolgo. Vi pridite k nam. 
Mi se bomo prej zmenili, najbrž, kot se boste pa 
dogovorili s SD. Ker SD ima tukaj problem; saj 
so povedali, v čem vse je problem. V normalnih 
demokracijah je to normalno, mi pa, ki smo še 
daleč od tega, je pa seveda – bog ne daj iti k 
opoziciji, kaj vprašati pa se kaj dogovoriti. Mi bi 
morali zdaj prositi vlado. Sem že ne vem 
kolikokrat povedala – edinkrat, ko smo 
sodelovali tako, kot se za moje pojme sodeluje, 
je bilo v času prve Janševe vlade leta 2004 do 
2008, ko smo imeli podpisano Partnerstvo za 
razvoj s Socialnimi demokrati, ki so bili takrat v 
opoziciji, in smo 70 procentov zakonov uskladili 
z njimi. Zahtevalo je več časa, ampak na koncu 
smo veliko stvari sprejeli skupaj. Zame je to 
normalen način dela, ne pa stalno izključevanje 
in potem nas obsojati, da nočemo sodelovati. Vi 
ste močnejši, vi bi morali nas povabiti k 
sodelovanju.  
 Kolega Brglez je rekel: »Gre za pretkan 
politični boj.« Ta je pa res zelo huda, no! Ta je 
pa res zelo huda. Poglejte si magnetogram. 
Mislim, da itak ni treba komentirati, ker sami 
poveste, kaj si mislite o stvareh.  
 Kolega iz Desusa – prej je Jelka lepo 
povedala, odprite Zakon o osnovni šoli in si 
poglejte 15. člen, ki govori o obveznem 
programu – torej, kaj je obvezni javni program, 
predmeti, matematika, fizika, vse ostalo – in 
potem si poglejte 20. člen, ki govori o 
razširjenem programu. Kjer je zapisano, da 
razširjeni program obsega podaljšano bivanje, 
jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, 
interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih 
predmetov. Vse je zapisano, a veste. In zelo 
jasno je, zelo jasno je, kaj je javno veljavni 
program in osnovni program, ki se financira 100-
procentno – in se mora, ker v Ustavi piše, v 57. 
členu, »Osnovnošolsko izobraževanje je 
obvezno in se financira iz javnih sredstev«. Za 
vse otroke; za tiste, ki so v javni šoli, in za tiste, 
ki so v šoli s koncesijo. Ker oboji delajo po istem 
programu, oboji na koncu dobijo enako 
spričevalo, oboji imajo enako ur matematike in 
tako naprej. 
 Treba je pač stvari in dokumente malo 
pogledati, potem pa se lahko o teh stvareh 
pogovarjamo.  
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Dr. Brglez, replika.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Najprej bi hotel 

replicirati na tisto napačno razumevanje, da sem 
karkoli rekel, da nasprotujem zasebnim šolam 
bodisi z javno veljavnim program bodisi ne. 
Dejstvo je, da iz tega niti iz stališča poslanske ne 
more slediti niti iz moje razprave. Je pa 
najverjetneje to tudi dokaz tega, da se sicer 
lahko poslušamo, drugo vprašanje je, se 
razumemo ali pa če se želimo sploh razumeti. 
Dejstvo je, da za tisto, kar sem povedal, ne 
potrebujemo takšnega izhodišča in da tega 
izhodišča ni bilo nikoli izrečeno. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanec Lep, replika.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Bom zelo kratek.  

 Poglejte, gospa Alenka, saj ni v tem 
problem, da ne bi prebral, za kaj gre. Mi vemo, 
da imamo javno in zasebno šolstvo, ki je 
obvezno. O tem se pogovarjamo, saj se ne 
pogovarjamo, kaj notri piše. Razširjeni program 
– lahko preberem, kaj piše. In jaz tudi vem, ko 
smo mi imeli v osnovih šolah, so loklane 
skupnosti kreirale, recimo, nadstandard. Se pa 
strinjam, obvezni in razširjeni program je tudi 
100-procentno financiran v osnovnih šolah. Je 
tako? / oglašanje iz dvorane/ Dobro, zdaj v 
Mariboru je 85-procento financirana ta 
waldorfska osnovna šola, tista stara, ki je bila 
ustanovljena pred letom 1996, je 100 %. V redu. 
Ampak poanta je … / oglašanje iz dvorane/ 
Pravim, takrat je bilo tako.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Lepo prosim, spoštujemo drugi odstavek 75. 
člena.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Poglejte, jaz bi želel 

biti konstruktiven, ampak kako naj potem 
razpravljam, recimo, ko povem neko številko, pa 
potem greste v detajle, če pa veste, zakaj se 
pogovarjamo. Ustavna odloča pomeni 100-
procentno financiranje osnovnošolskih 
programov v javnih in zasebnih šolah. Pika. Je v 
redu? To je to. / oglašanje iz dvorane/ Jaz nisem 
nič drugega govoril, samo sem govoril, potem pa 
gremo na to, da sem se jaz izrazil »razšireni 
program«. Ampak jaz sem iskal solucijo, kjer bi 
lahko prišli skupaj. Samo to je moja varianta. 
Kako naj jaz potem razpravljam, če vsakič … Ko 
se poslanec opozicije oglasi, potem imam 
občutek, kot da …   
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Še 

enkrat pozivam poslanke in poslance, da 
spoštujejo drugi odstavek 75. člena, ki pravi, da 
na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu 
predsedujoči ne da besede. Pustite ga, da pove. 
 Izvoli do konca. 

JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, predsedujoči.  

 Rad bi samo to povedal, da res ni moj 
namen, da je zdaj … Lahko se umaknemo pa 
gremo ven, ampak želim razpravljati, ker z 
izkušnjami, ki jih imam, pa s tem, kar bi želeli 
narediti, iščemo rešitev. To je pač moja varianta. 
Ampak potem, ko se pa oglasiš, pa dobiš prvo 
porcijo, da nisi zakona prebral. Poglejte, saj 
človek ne ve vsega. Ampak dejstvo je v tem, če 
se pogovarjamo o javnem in zasebnem, potem 
vemo, o čem se pogovarjamo. Ustavna odločba 
pomeni 100-procentno financiranje javno 
obveznih programov. Potem sem pa nadaljeval, 
da če hočemo najti solucijo, da marate malo 
korak bližje stopiti, da jo bomo skupaj našli, saj 
ne more biti zdaj … / oglašanje iz dvorane/ 
Ustavno sodišče tudi ni rekli izrecno, ni reklo 
izrecno … 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Lepo prosim, lepo prosim, zdržimo še malo.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Samo še en stavek, 

pa bom končal.  
 Skratka, je pisalo »razširjeni program«, 
pa ni. In tukaj lahko iščem neko solucijo, da 
bomo skupaj prišli. Drugače se pa strinjam.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Postopkovno najprej, potem pa 
predlagatelj. 
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Poglejte, če 

se mislite tako iti, prekinimo sejo, pokličemo 
računalničarje in bomo imeli mikrofone, kot jih 
imajo v ameriškem kongresu za zaslišanje. Če 
se mislite tako iti. Vi se pa odločite, ali se boste 
šli tako. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlagatelj, poslanec Tomaž Lisec, 
izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Zelo na kratko 

poslancem Desusa, ki imajo očitno malo krajši 
spomni, čeprav so že vseskozi v vseh vladah. 
 Saj smo iskali rešitve, ravno vaše 
rešitev je bila najbolj oddaljena od rešitve, ki jo 
zagovarja odločba Ustavnega sodišča. Toliko o 
tem, koliko je kdo pripravljen iskati rešitve. Če so 
SMC šli vsaj korak blizu, ste šli vi štiri korake 
stan od odločbe Ustavnega sodišča, zato je 
danes nespoštljivo, da ravno poslanci Desusa 
najbolj govorijo o tem, kako je treba iskati 
rešitve. Ko je bil predlog prejšnje vlade na mizi, 
poleg vseh štirih naših, so bili poslanci Desusa 
vedno najbolj oddaljeni od odločbe Ustavnega 
sodišča. Tako da, veselo iskanje rešitve še 
naprej, ampak očitno z vami je ne bodo našli 
tudi tisti redki zagovorniki s strani LMŠ in SMC, 
ki še verjamejo v pravno državo, pa čeprav jih je 
očitno čedalje manj. Hvala.  
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 S tem smo končali seznam 
razpravljavcev in prehajamo v sklepni del 
splošne razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelj. 
 Najprej ima besedo predstavnik Vlade, 
minister dr. Jernej Pikalo. Izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči! 
 Bom kratek, mogoče dve pojasnili, ker 
zadeva mogoče ni bila čisto in natančno 
razjasnjena. 
 Lepo sem rekel, da se Vlada zavezuje, 
da bo nadaljevala z začetimi aktivnostmi in 
poskušala celostno najti rešitev v začetku 
prihodnjega koledarskega leta, da bi jo lahko 
uveljavili do začetka šolskega leta. To je eno. 
 Dva, ker je bilo veliko razprave, pa bom 
zato iz odklonilnega, ločenega mnenja ustavne 
sodnice Etelke Korpič, kjer je po mojem to 
najlepše razloženo – ker je bilo veliko debate na 
eni, na drugi strani –, govoril o štirih tipih javno 
veljavnih osnovnošolskih programov. Prvič, 
javno veljavni osnovnošolski program izvajajo 
javne osnovne šole. Drugič, izvajajo ga zasebne 
šole s koncesijo. Tule gre za razmerje med 
koncedentom in koncesionarjem, ki ni navadno 
obligacijsko razmerje, ampak je tudi razmerje 
oblasti in nekoga, ki mu je ta koncesija 
podeljena. Tovrstni tip šol in programov smo 
imeli pred ZOFVI-jem iz leta 1996. 
 Potem imamo tretji tip, to so zasebne 
osnovne šole, ki so brez koncesije, imajo pa 
enake značilnosti kot zasebne osnovne šole, 
pardon, to so zasebne šole, se opravičujem, ki 
izvajajo javno veljavni program, ampak zgolj in 
samo na podlagi obligacijskega razmerja, ni pa 
to koncesijsko razmerje. In to je razlika; ali gre 
samo za vprašanje obsega obdobja in načina 
financiranja. Koncesija je namreč nekaj drugega 
in to bo vsak pravnik znal brez problema 
povedati. Tovrstne programe imamo po letu 
1996. 
 Kot četrti tip so pa zasebne osnovne 
šole, ki so brez koncesije in brez javno 
veljavnega programa. 
Tako imamo štiri tipe in na podlagi tega bo treba 
urediti prihodnjo zakonodajo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima še predstavnik 
predlagatelja, Tomaž Lisec. Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, pa še vedno ni 

jasno, v katero smer bo šla Vlada pri pripravi 
zakonskega predloga. 
 Spoštovani in spoštovane, meni je zelo 
žal, da danes namesto tega, da bi govorili o 
dobrih in o slabih osnovnih šolah – o osnovnih 
šolah danes govorimo – se je razplamenel 
ideološki boj na podlagi odločbe Ustavnega 
sodišča in na podlagi tega, ali bomo spoštovali 

ustavo ali ne. Vsi tisti, ki ste govorili, da se 
gremo ideologijo, spoštovani, da ne spoštujemo 
odločbe Ustavnega sodišča, govori tudi mnenje 
Zakonodajno-pravne službe, iz enega izmed 
naših prejšnjih predlogov, ki je isti, »… menimo, 
da predlog zakona odpravlja v odločbi številka – 
nnn – ugotovljeno neskladje z drugim 
odstavkom 57. člena Ustave«. 
Torej, ne rabite doktorirati, ne rabite se iti 
ideologije, ampak imate danes v prvi obravnavi 
možnost sprejeti predlog zakona in ga potem 
preko nadaljnjega zakonodajnega postopka 
klasificirati s temi vašimi različnimi vprašanji, kaj 
je obvezno in kaj je razširjeno. 
Spoštovani minister, če se zavežete, da do 
začetka šolskega leta rešite to zadevo, boste še 
za eno šolsko leto podaljšati kršitev človekovih 
pravic tistim staršem, tistim otrokom, ker vpis se 
izvaja marca in ne septembra. 
 Drugič, zakaj ne verjamem, da boste 
prišli do prave rešitve? Zato ker so na 
ministrstvu 95 procentov isti uradniki, ki bodo 
imeli problem z zakonom. In drugič, ker 
pripadate stranki SD, ki ima ideološki problem 
reševati to zadevo. Četudi boste vi osebno želeli 
rešiti to zadevo, tukaj stavim, da boste prej vi 
bivši minister, kot pa, da bo odločba 100-
procentno realizirana. Tako, spoštovani, danes, 
ko boste se odločili o tem, ali spoštovati ustavni 
red ali ne si zapomnite. Večkrat rečejo, da se 
Ustava spreminja s tresočo roko, jaz pa 
dodajam, da je pa šokantno, da se v imenu 
ideologije ne spoštuje odločb Ustavnega 
sodišča. 
 In še enkrat. Kaj bo še potrebno, da bo 
koalicija sledila odločbam Ustavnega sodišča? 
Mi mislimo, da je dovolj, da danes pritisnete 
gumb za in gremo v drugo obravnavo in tam še 
enkrat preberete vse tiste nejasnosti, ki po 
vašem mnenju – po našem mnenju ne – izhajajo 
iz Ustave, iz odločbe Ustavnega sodišča, iz 
ZOFVI in iz Zakona o osnovni šoli, kjer je 
natančno napisano, kateri pojmi so ključni na 
področju osnovne šole. 
 Tako še zadnji poziv, kot je rekel eden 
izmed predhodnikov. Danes se moramo odločiti, 
ali gremo v smer, kot jo določa ustava, ali pa 
bomo zaradi ideologije poteptali ustavni red in 
se zjutraj zbudili z mislijo, da od vseh 
državljanov pričakujemo, da spoštujejo ustavo, 
zakone, uredbe, pravilnike, pa še kakšne 
občinske odloke, mi, poslanci pa zaradi 
ideologije tega najvišjega akta, ki se imenuje 
ustava, ne bomo spoštovali.  
 Odločitev je zelo preprosta. Glas za je 
glas za ustavo in je glas za realizacijo odločbe 
Ustavnega sodišča. Hvala.  
 
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 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Vidim, da ja. 
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 Če želita razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja Tomaž Lisec ter predstavnik 
Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za 
vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo 
kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in 
nato predstavnik predlagatelja.  
 Prosim za prijavo. Hvala lepa. 
Prijavljenih je sedem. Vsak dobi pet minut. 
 Prvi ima besedo dr. Milan Brglez. 
Izvolite. 
  
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala lepa. Saj 

ne bom porabil teh pet minut.  
 Tisto, kar je nek donesek današnje 
razprave, je pravzaprav tudi neko vzajemno 
spoznanje, da Zakonodajno-pravna služba tako 
za vaš zakon kot za zakon, ki je bil vložen v 
prejšnjem mandatu, pravi, da pomeni 
izvrševanje sodbe Ustavnega sodišča, kar 
dokazuje izhodiščnost trditev, ki sem jo sam 
zagovarjal oziroma jo zagovarja tudi stranka 
Socialnih demokratov, in to je, da obstaja več 
možnosti izvrševanja. Zato je tudi glas proti glas 
za spoštovanje te ustave. Enako kot glas za. In 
smo tukaj – to sem moral povedati, ker je to 
dejstvo, ki je bilo ugotovljeno dobesedno na tej 
razpravi in je ključno tako za gledalce, ki nas 
gledajo, kot pravzaprav tudi za naše 
razumevanje in samorazumevanje tega, kar 
počnemo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Franc Kramar. Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. 
 Tekom celega dneva se za mene 
osebno dogajajo čudne stvari. Mislim, da je 
Slovenija pravna, predvsem pravna – dobro, tudi 
socialna država –, ampak to, kar se dogaja zdaj, 
pa tudi prej, glede na to, da sem nov poslanec, 
mi malo ne gre od rok. 
 Pogovarjamo se, ali se bo izpolnila 
ustavna odločba ali ne. 16 neuresničenih 
ustavnih odločb je že; in to v neki državi, ki naj bi 
bila demokratična, pravna in ne vem kakšna še. 
Sedaj ugotavljamo, da je to anarhija v bistvu. Če 
se take stvari ne uresničujejo, potem je to neke 
vrste anarhija. Predhodno smo ustanavljali 
preiskovalne komisije. Ali je delo Državnega 
zbora to, da preiskuje in da išče krivce za nekaj, 
ali je Državni zbor zakonodajni organ? Kaj dela 
policija, kaj delajo tožilci, kaj delajo sodišča? 
Resno se sprašujem, ali res živim v državi, kjer 
je totalna anarhija. Gotovo bi lahko razpravljal še 
o določenih stvareh, o določenemu krogu ljudi, 
ki je privilegiran, drugi, ki težko živijo in ne vem 
kaj še vse. Veste, ko sem se odločil za to, da 
grem za poslanca, sem trdo verjel v to, da je 
treba zakone spoštovati. Kot župan sem odloke 
spoštoval. Če je občinski svet nekaj sklenil, je 
bilo to zame sveto. Tukaj se pa prepiramo, ne mi 
zameriti, da imam občutek, zaradi oslovske 
sence. Dejstva so jasna, dejstva so znana in 

pričakujem od ministra, da bo, tako kot je 
obljubil, v doglednem roku implementiral 
ustavno odločbo Ustavnega sodišča. Pa 
mogoče sem se komu zameril, ampak vseeno. 
Tak način dela ne pelje nikamor. 
 Treba se bo strezniti po 20 in nekaj 
letih in končno začeti funkcionirati kot pravna 
država, ki bo imela zakone zato, da se jih 
spoštuje, ne krši; ki bo imela organe zato, da 
delajo svoje delo in da peljejo v boljši jutri. Ker 
če tega ne bo, potem bo večno ostal nek prizvok 
tega, da je nekdo več vreden kot drug. S tem se 
pa sam osebno ne strinjam.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Jožef Horvat. Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, še enkrat, 

gospod podpredsednik.  
 Spoštovani gospod minister, res 
spoštovani, to podčrtujem, ne bom vas utrujal. 
Ponižno sem vas prosil, če mi poveste vsaj 
približni časovni okvir, datum, dan–dan, mesec–
mesec, leto–leto, kdaj načrtujete, da boste 
odpravili neustavnost v zakonu, ki ga tokrat 
obravnavamo. Soglašam s kolegom Kramarjem, 
jaz sem samo želel nek časovni okvir. Če vi 
vodite nek majhen projekt, ta mora imeti tudi 
časovno komponento. Ampak smo pred 
božičem, bom dal mir, niste zavezani, da 
poslancu odgovarjate, kar pa bi neka olika 
zahtevala.  
 Če sem že pri božičnih praznikih, 
moram reči, da jih žal ne bom imel tako 
sproščenih, kot če bi danes vsaj malo bilo 
nakazano, da želimo po štirih letih ustavno 
odločbo pa le odpraviti, torej neustavnost v 
zakonu. Ravno zaradi tega tudi, ker sem danes 
neke čudne občutke imel, mislim, da tudi gospod 
predsednik Državnega zbora, zato jo je tako 
hitro pobrisal s slavnostne seje Ustavnega 
sodišča. Pa pustimo sedaj to.  
 Če odmislim samo ta člen ZOFVI, kot 
pravimo, ki je neustaven, generalno gledano pa 
se krši staršem – malo sem analiziral tudi s 
pomočjo pravnikov –, se pa staršem in otrokom 
krši najmanj osem zadev. Nimam dovolj časa. 
Krši se Ustava Republike Slovenije 41. člen in 
54. člen – v magnetogramu boste lahko 
preverjali, če govorim resico ali ne. Krši se 
Splošna deklaracija človekovih pravic – 70 let 
praznujemo, kar je bila objavljena, 70 let – in ob 
70-letnici Slovenija daje darilo, da ne spoštuje 
človekovih pravic, in sicer 26. člena Splošne 
deklaracije, 2. in 3. točko. Potem Konvencijo o 
varstvu človekovih pravic ter temeljnih svoboščin 
Sveta Evrope, 9. člen, potem Protokol h 
Konvenciji o varstvu človekovih pravic in 
svoboščin, 2. člen. Četrtič, Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah OZN, 1966, 
18. člen, Mednarodni pakt o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah OZN, 1966, 13. 
člen, 3. točka, Evropska socialna listina, prvi del 
listine, 7. točka. Sedmič, Deklaracija o otrokovih 
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pravicah, OZN 1959, točka 2 in točka 7. In še 
Konvencija o otrokovih pravicah OZN 1989, 13. 
člen. To so zadeve, zaradi katerih se hudo 
razočaran in ponavljam; tudi v letu, ko je 
Republika Slovenija – kar ni nepomembno – ko 
je Republika Slovenija prvič predsedovala Svetu 
Združenih narodov za človekove pravice in mi 
enostavno ne zmoremo, da bi odpravili kršenje 
človekovih pravic staršem, državljankam in 
državljanom te države, in otrokom, državljankam 
in državljanom te države. To me hudo boli in ne 
vem, če ne bom na dan slovenske ustavnosti 
izobesil črne zastave.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Jelka Godec. Izvolite.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Kolega poslanec 

Kramar je dobro ugotovil, v državi Sloveniji že 
nekaj časa vlada anarhija in to nekomu zelo 
dobro oziroma odgovarja. Spoštovanje zakonov, 
očitno, v Sloveniji je marsikomu malo mar. 
Samo, če pogledam zdravstvo, pravijo ljudje, saj 
nima veze, kako je prišel do denarja, saj glavno, 
da sem jaz zdrav, tudi če se pokrade malo, 
samo da sem jaz zdrav. Torej, vse se 
opravičuje, vedno se daje neko opravičilo, da se 
zakona potem ne spoštuje. 
 Zdaj smo prišli do tega, da imamo 16 
odločb Ustavnega sodišča, ki še niso uresničene 
oziroma niso spremenjeni zakoni in ko sem 
ministra na hearingu vprašala, kaj misli za to 
oziroma ali misli spoštovati odločbo Ustavnega 
sodišča glede financiranja šolstva in kdaj misli 
zadevo rešiti, je dejal, da odločbe Ustavnega 
sodišča je treba spoštovati, vendar prioriteta te 
vlade ni urediti te zadeve. Zato, dragi poslanci 
koalicije, tisti, ki verjamete, da bo to rešeno v 
letošnjem letu – ali v letošnjem šolskem letu, ali 
v naslednjem šolskem letu – glede na to, da to 
ni prioriteta Vlade, kar pozabite. 
 Naslednja stvar pa, ki je, kako lahko 
minister reče, da ni prioriteta Vlade uresničiti 
odločbo Ustavnega sodišča. To je bistveno 
vprašanje, da minister, ki je zaprisegel pred 
nekaj meseci, sto dnevi, reče, da to ni prioriteta 
Vlade. Verjamem, da so tudi druge zadeve, 
verjamem; ampak spoštovani minister, ne vi 
osebno, ampak vaša stranka je v vladi od 2014 
– če gledam samo glede Ustavnega sodišča. 
Strinjala se je s predlogom prejšnje ministrice, 
prišli ste skupaj s tem predlogom, potem pa 
vzemite tisto. Niste od včeraj, ste iz šolstva, v 
vaši stranki, v vaši koaliciji so ustavni pravniki, 
najboljši pravniki, ne vem, kaj vse se znajo 
pohvaliti zunaj na hodniku, da najbolj se 
spoznajo na ustavo nekateri, nekateri na ne vem 
kakšne zakone. Ne mi reči, da niste sposobni v 
sto dnevih napisati, če se niste strinjali s tistim. 
 Torej, temeljno vprašanje oziroma to, 
kar danes sporočate: odločbe Ustavnega 
sodišča bomo sicer spoštovali, ampak jih pa ne 
bomo uresničili. Meni se zdi to, kar sporočamo, 
kar je tudi povedal kolega, kar sporočamo 

državljanom, je, da zakonov, ustave ni treba 
sploh upoštevati, delajmo vsak po svoje, to pa 
seveda paše oziroma odgovarja marsikomu 
tistemu, ki v ozadju potem pelje svoje interese. 
 Kar se pa tiče, sicer zdaj kolega iz 
Desusa ni, ko je dejal, saj tudi občina plačuje 
razširjeni program, tiste nadstandarde. Saj o tem 
ravno govorimo! Tisti del razširjenega programa, 
ki gre za nadstandard, ali pa, ki gre za program, 
ki zasleduje interesom te šole, to se naj ne 
plača, to smo povedali. Tisto, kar je pa v zakonu 
napisano, se pa naj plača, tako kot je odločilo 
Ustavno sodišče. 
 Morate pa vedeti nekaj. Oglejte si 
obvezni program zasebne osnovne šole v 
Mariboru. V obveznem programu, ki vi ste – v 
prejšnjem mandatu – rekli, da bo 100-procentno 
financiran, razširjeni pa samo 85, v obveznem 
programu imate verstva in kultura. Ali nekaj 
takšnega je predmet. To je obvezni predmet. In 
vi ste se bojevali proti temu, da bi takšne 
predmete financirali, češ da je to v razširjenem. 
To je celo v obveznem delu. Poglejte si 
predmetnik! Otroci morajo obvezno obiskovati ta 
predmet. Zdaj pa se odločite, kaj boste 
financirali. Ali pa nefinancirali. 
 Tako da … Minister, v izjavah verjetno 
boste zdaj dejali, da niste ravno tako mislili, kot 
sem jaz rekla, da to ni prioriteta, ampak tako se 
je slišalo in na magnetogramu je tako zapisano. 
Če to ni vaša prioriteta oziroma prioriteta Vlade, 
potem to tudi ni prioriteta premierja. Ustavno 
sodišče, odločbe je treba spoštovati in jih 
izvrševati.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Predrag Baković. Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči, 

hvala za besedo. Spoštovani kolegice, kolegi! 
 Danes sem slišal nekaj zanimivih 
izrekov, predvsem s strani opozicije v stilu, kdor 
je brez greha, naj prvi vrže kamen, ali pa tisti, 
kdor s prstom uperi v drugega, s tremi kaže 
nase, ali pa, da koalicija ne želi spoštovati 
ustave iz ideološkega razloga. Povejte, koliko let 
Občina Grosuplje ni spoštovala ustavne odločbe 
– ker mimogrede, večina članov občinskega 
sveta je iz stranke SDS –, in sicer v delu, kjer 
niste/niso želeli spremeniti statut, ki bi 
opredeljeval, da je član občinskega sveta tudi 
predstavnik romske skupnosti. Ta odločba je iz 
leta 2002. A tega niste želeli povedati? Zadeva, 
kakor mi je znana, je bila urejena konec leta 
2017. In bolje, da odgovorim na vprašanje: 15 
let ni bila spoštovana odločba Ustavnega 
sodišča, spoštovani kolegi! A se zaradi tega 
niste izogibali ustavnim sodnikom? Vas zaradi 
tega morda ni bilo sram pred ustavnimi sodniki 
ob priliki, ko ste se z njimi srečevali? A to ni bil 
ideološki boj? In ne nazadnje – a takrat ni bila 
pod vprašajem demokratična ureditev? A takrat 
morda nihče ni obesil črne zastave? To so 
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vprašanja, ki ste jih vi nam postavljali in vam jih 
postavljam nazaj. 
Kar se tiče tega zakona pa – tudi jaz sam, saj 
smo vsi vse povedali, ampak tudi jaz sam to 
razumem kot nek poskus, da bi šolo pričeli 
razumevati kot podjetje. Tako upravljanje šole bi 
nas pa prisililo v to, da bi se prilagodili načelom 
trga – tu pa gre za načelo denarja, načelo 
ekonomije in pravzaprav tem stvarem na šoli ni 
mesta. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Ljudmila Novak. Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): V zadnjih letih 

smo res že tolikokrat razpravljali o tej temi, da 
mislim, da smo se že res vse povedali. Ampak 
glede na to, da je kar precej novih poslancev, 
bom še enkrat poskusila razložiti stvar tako, kot 
mislim, da je najbolj preprosto in razumljivo.  
 Skratka – pred več kot štirimi leti je 
Ustavno sodišče izdalo odločbo in Državnemu 
zboru naložilo, da mora v enem letu sprejeti 
zakon, ki bo odpravil te nezakonitosti. Danes, 
več kot štiri leta po tem, še takšnega zakona ni 
bilo oziroma je bil nekajkrat predlagan – vedno 
zavrnjen. Zavrnjen s strani seveda koalicije. 
 Potem je prejšnja ministrica pripravila 
zakon, s katerim se je samo iskalo spet neke 
obvode. Tako kot je prej kolega Koprivc rekel – 
dajmo se mi nekaj sporazumeti. Res, meni 
številke niso najbolj ljube, ampak kaj je pa 100-
procentno, pa vem, kaj je 100-procentno. In pri 
tem se pa ne da nekaj sklepati kompromisov. 
Ustavno sodišče je reklo 100-procentno 
financiranje tistega obveznega programa. In 
tukaj gre za veliko zavajanje, ko govorite, da se 
financirajo zasebne šole – ne financira se šola, 
financira se program! Lastniki šole morajo pa 
šolo zgraditi, jo vzdrževati; skratka, država ima 
samo manj stroškov, če je več otrok vpisano v 
take šole, ker mora plačevati samo obvezni 
program. Vse, kar je dodatno, plačujejo starši 
teh otrok, ki so ravno tako davkoplačevalci in 
imajo ravno tako pravico, da imajo njihovi otroci 
obvezno osnovno šolo zastonj. Pa vemo, da ni 
zastonj nikjer, da je treba še preveč plačati. 
 Torej, starši imajo pravico, da njihovi 
otroci obiskujejo obvezno osnovno šolo, ki je 
zastonj, ker ima ta šola koncesijo, ker je dobila 
vsa dovoljenja, ker je nadzorovana, pregledana 
in tako naprej. To je vsa poanta. 
 Zakaj se ta tematika in ta zakon 
tolikokrat ponavlja? Zato, ker nočete tega 
problema rešiti! Pa veste, za koliko denarja gre? 
Za dobrih 300 tisoč evrov letno več! To je letna 
plača enega dobro plačanega menedžerja. Zato 
se vidi, da gre za politično nagajanje, ne pa, da 
bi hoteli izpolniti odločbo Ustavnega sodišča. 
Iščete vse mogoče obvode. 
 Gospod minister, upam, da vi besedo 
držite in da boste tudi dobili za to podporo 
koalicije, kajti prejšnji predsednik Vlade je 
obiskal osnovno šolo Alojzija Šuštarja v 

Šentvidu, tam javno dal obljube in rekel: »To pa 
res moramo uresničiti, to pa ni za nikamor, da ne 
spoštujemo odločbe Ustavnega sodišča.« Sam 
predsednik Vlade je to govoril, pa zakon ni bil 
sprejet! Če bi prišli k opoziciji, bi bil, ampak 
očitno ni bilo prave volje za to. 
 Kar je gospod Kramar prej govoril, ga 
res občudujem, da si je to kot koalicijski 
poslanec upal reči, ker je govoril po pravici. 
Nobeden od mojih otrok ni obiskoval nobene 
izmed teh šestih šol, pa tudi vnuk je ne obiskuje, 
ampak enostavno ne morem verjeti, da na plečih 
teh otrok in teh staršev, ki niso neki bogataši, 
ampak pač starši, ki vidijo v teh drugačnih 
pedagoških pristopih in vzgoji neke vrednote in 
zaradi tega so vpisali svoje otroke v te 
programe. Da na plečih teh otrok in teh staršev 
se mi tukaj prerekamo že več kot štiri leta, 
zavračamo vse rešitve in se gremo nek politični 
boj. Jaz nisem za to, da se gremo kristjani, 
nekristjani, levi, desni, ampak tukaj gre za 
enostavno rešitev problema, ki bi ga lahko že 
zdavnaj rešili, 300 tisoč evrov letno denarja, pa 
se tukaj prerekamo v nedogled. To je pa res 
žalostno. Da smo tako spolitizirali to enostavno 
vprašanje in nas bo lahko res sram, ko bo 
Ustavno sodišče samo o tem odločilo brez nas, 
ker smo imeli možnost, da to popravimo, pa tega 
nismo naredili. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Tomaž Lisec kot 
predlagatelj. Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

Jadranka Sovdat: »Vsaka nespoštovana 
odločba Ustavnega sodišča pomeni kršitev 
načel pravne države in delitev oblasti.« Zato ne 
pristajamo v Poslanski skupini SDS na besede 
poslancev iz SD, ki govorijo, da tudi glas proti je 
glas za spoštovanje ustave. Zakaj? Prvič, 
odločba Ustavnega sodišča je jasna. Drugič, v 
obravnavi je zakon, ki to rešuje. Tretjič, da zakon 
prav rešuje odločbo Ustavnega sodišča, izhaja 
iz mnenja Zakonodajno-pravne službe, ki meni, 
da predlog zakona odpravlja v odločbi 
ugotovljeno neskladje z 2. odstavkom 57. člena 
Ustave. 
 Torej spoštovani, spoštovane! Mene 
žalosti, da je bilo danes toliko besed izrečeno 
proti ustavnemu redu Republike Slovenije in 
celo proti ustavnim sodnikom Republike 
Slovenije, ki trdijo, da politika odlaga odločbe 
Ustavnega sodišča samo zato, ker se z njimi ne 
strinja. Danes imate idealno možnost, da 
prekinete s to platformo delovanja na podlagi 
ideologije, zaradi česar nočete izpolniti odločbo 
Ustavnega sodišča.  
 Spoštovani minister, v eni izmed 
razprav vašega strankarskega kolega pred 10 
minutami ste dobili zagotovilo, ki sem vam ga, 
na žalost, podal, kljub temu da sem celo 
nekajkrat, preden ste bili minister, na Twitterju 
povedal, da ne bi imel nič proti, če ste vi 
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minister. Ampak še enkrat ponavljam: prej boste 
vi bivši minister, na žalost, kot pa bo urejena 
odločba Ustavnega sodišča v skladu z 
odločitvijo Ustavnega sodišča.  
 Da zaključim. Tole je ustava, najvišji 
pravni akt v državi. In tukaj predsednik Vlade in 
vsakokratni minister priseže: »Prisežem, da bom 
spoštoval ustavni red Republike Slovenije.« 
Danes ima eden izmed ministrov možnost, da 
morda v teh pol ure nagovori vladajoče 
poslance, da naj ne trmarijo, naj se ne gredo 
ideološkega boja, ampak naj spoštujejo 
odločitev Ustavnega sodišča in dajo v prvi 
obravnavi glas za zakon, potem pa se mi vsi 
skupaj srečamo na seji matičnega delovnega 
telesa, skupaj lahko tudi z ustavnimi sodniki, 
skupaj morda s kakšno zainteresirano javnostjo 
in dodelamo predlog zakona. Ampak da ga 
dodelamo tako, da se bo še naprej spoštoval 
ustavni red Republike Slovenije in ne, da bomo 
ponovno dobili zakon, ker se bo ponovno čez 
nekaj let pokazalo, da smo tudi v tej sestavi 
Državnega zbora kršili ustavni red Republike 
Slovenije.  
 Spoštovani in spoštovane! Če 
pričakujemo od posameznega državljana, da 
spoštuje pravne akte, je prav, da najprej 
začnemo ustavni red Republike Slovenije 
spoštovati člani izvršilne in zakonodajne veje 
oblasti. Zato še enkrat, in verjetno zadnjič, 
prosimo za vašo podporo. Od vaše podpore ali 
nepodpore zakonu pa bo odvisno tudi, ali bomo 
jutri sprožili 109. člen Ustave Republike 
Slovenije, ki govori, kaj se zgodi s predsednikom 
Vlade, ki ne spoštuje ustavnega reda Republike 
Slovenije. Hvala in lahko noč! 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Zaključujem 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 3. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z 
glasovanjem nadaljevali ob 21.30, se pravi čez 
pol ure. Hvala.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 21.04 in se 
je nadaljevala ob 21.30.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi 
poslanci! 
 Če se strinjate, bi nadaljevali s 
prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje 
zbora o predlogih odločitev, pri čemer bo zbor 
glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 
9., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. in 23. točka 
dnevnega reda.  
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih 
naprav.  
 

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega 
reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona 
o spremembi Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja.  

Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu 
sklepa: Predlog zakona o spremembi Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
V imenu poslanske skupine, gospod Tonin? 
Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Poslanska 

skupina Nove Slovenije bo predlagani zakon 
podprla. Glasovali bomo za to, da je zakon 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Pri tem 
zakonu gre za vprašanje enakosti. Ali smo kot ta 
hiša za to, da za enako delo sledi plačilo. V Novi 
Sloveniji pravimo, da.  
 Gre za vprašanje, ali bodo javno 
veljavni programi povsod enako financirani. V 
Novi Sloveniji pravimo, da. Težko razumemo vse 
tiste, ki imate težave z vsebino – vsebina pa je 
javno veljavni program glede na to, kje se ta 
program, za kakšnimi zidovi se ta program 
izvaja. Torej, če se ta program izvaja za zidovi, 
ki so jih zgradile občine ali druga državna 
proračunska sredstva, potem so ti javno veljavni 
programi financirani 100-procentno. Če se ti 
javno veljavni programi izvajajo za zidovi, ki jih je 
financiral nek zasebnik, so financirani zgolj 85-
procentno. Ustavno sodišče je jasno povedalo, 
da ni prav nobenega razloga, da za isti program, 
da za isto vsebino delamo razliko pri 
financiranju. 
 Zato je odločitev Nove Slovenije jasna: 
odločitev Ustavnega sodišča in odločbo 
Ustavnega sodišča je treba implementirati. In 
danes s tem zakonom imamo enkratno priliko, 
da to vsi skupaj storimo. Mislim, da so izgovori o 
tem, kako zakon ni v redu, nepotrebni, ker gre 
za prvo obravnavo. Vsakdo, ki v tej državi 
spoštuje pravno državo, ki spoštuje delo sodišč, 
potem ne more pritisniti drugega kot tipko »za«.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Lisec, v imenu poslanske 
skupine? Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Spoštovani, 

spoštovane! 
 Zadnjič danes. To je Ustava Republike 
Slovenije, kjer je v 57. členu točno napisano, 
»Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se 
financira iz javnih sredstev«. Tukaj imamo 
odločbo Ustavnega sodišča iz decembra leta 
2014, ki je zelo jasna; da je Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja v 
neskladju z ustavnim redom Republike 
Slovenije.  
 Državni zbor bi moral to ugotovljeno 
protiustavnost odpraviti v roku enega leta. Štiri 
leta – pa se ni zgodilo nič. Danes imamo enega 
izmed zadnjih poskusov rešiti to neustavno 
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stanje. Spoštovani, spoštovane, tudi če mislite, 
da je kakšen stavek v tem členu, ki ga odpiramo 
– 86. členu – problematičen, imate danes 
možnost, da s pritiskom na tipko »za« daste 
zakonu možnost, da v nadaljnji obravnavi 
uredimo zakon še bolj nomotehnično urejen.  
V Poslanski skupini SDS pa ne bomo pristajali 
na barantanje o kršenju človekovih pravic in ne 
bomo pristali na barantanje glede odločbe 
Ustavnega sodišča. 
 Spoštovani in spoštovane, še enkrat. 
Vsi ministri in predsedniki vlad prisežejo, da 
bodo spoštovali ustavni red. Če ne bodo 
ustavnega reda spoštovali ministri in predsednik 
vlade in če ga ne nazadnje ne bomo spoštovali 
tudi mi kot zakonodajalci, kako lahko od 
državljanov in državljank pričakujemo, da 
spoštujejo ustavni red Republike Slovenije, ki so 
zapisani v ustavi, zakonih, podzakonskih aktih in 
tudi ostalih normah in pravilih. Skratka, ustava je 
nad ideologijo, ki se jo gredo posamezne 
politične stranke v Državnem zboru, in ustava je 
nad tem, da se minister ali vladna koalicija 
odloči, da po svoji vesti v skladu z dnevno 
politiko lastne stranke uresničuje ali ne 
uresničuje odločbe Ustavnega sodišča.  
 Danes ne gre za temo javno ali 
zasebno, gre samo za ključno vprašanje – 
spoštovanje ustave in spoštovanje odločb 
Ustavnega sodišča: da ali ne oziroma za ali 
proti.  
 V poslanski skupini bomo za zakon in 
za spoštovanje odločbe Ustavnega sodišča. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Vidim še dve prijavi, predvidevam, da v 
imenu poslanskih skupin. 
 Gospa Violeta Tomić in dr. Milan 
Brglez. 
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala, 

spoštovani predsednik. 
 V Poslanski skupine Levice bomo 
glasovali proti temu predlogu zakona. 
 Res je, v 57. členu Ustave piše, da je 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno in da ga 
pokrivajo javna sredstva, vendar v Sloveniji 
imamo kvalitetno, vsem dostopno javno šolstvo, 
ki ne izločuje nikogar in je polno financirano. 
Kdor želi kakršnokoli drugo šolanje, kakršnokoli 
drugo izobraževanje, naj si ga plača, pa ne 
samo 15 odstotkov, o čemer se danes 
pogovarjamo, ampak o kompletu, kajti dokler 
imamo javno šolstvo, ki je povsod in ki je 
dostopno prav vsakemu osnovnošolskemu 
otroku v Sloveniji, ni nobene potrebe po 
zasebnem šolstvu, razen, če so tukaj na delu 
kakšni drugi interesi, bodisi profita bodisi 
ideologije, na kar pa mi v Levici ne bomo pristali.  
 Zato odločno temu nasprotujemo, 
danes smo imeli spet en piarovski dan SDS. 
Vemo, da volivci točno na te zadeve seveda so 

občutljivi in tukaj smo danes poslušali o nečem, 
kako moramo zdaj vse, ki so večinoma cerkvene 
šole – in kot sem povedala že v stališču, RKC v 
Sloveniji ni ravno ustanova, ki bi ji morali še ne 
vem koliko pomagati. Dobili so gozdove, ki niti 
niso bili njihovi, ko ste jim jih vračali. So obstajali 
dokumenti, da so jih že zdavnaj prodali. Dobili 
so ogromno nepremičnin, dotacij, ko govorimo o 
zlorabi, poglejte, v času volilne kampanje je celo 
Karitas zlorabila oseba, ki je bila določene 
politične opcije.  
Skratka, šolstvo imamo in šolstvo je polno 
financirano in v Levici smo popolnoma 
zadovoljni z javnim šolstvom, zasebnega pa naj 
plačujejo zasebniki. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala lepa 

gospod predsednik. 
 Pri Socialnih demokratih spoštujemo 
ustavo, spoštujemo tudi odločitve Ustavnega 
sodišča, vendar vemo, da za izvedbo oziroma za 
izvršitev te ustavne odločbe obstaja več 
načinov, za katere so tudi službe, ki so nam 
relevantne, in to je Zakonodajno-pravna služba, 
ugotovile, da so lahko skladni. Torej imamo 
izbiro in gre za to, katero izbiro bomo dejansko 
udejanjili: ali tisto, ki krepi obstoječo mrežo javne 
šole – torej javni servis, javno službo, ki s tem 
omogoča enako vsem – in glede na njo ustrezno 
bogatili prostor s tistim, kar je tudi znotraj 
mednarodnih dokumentov dopustno, kot 
zasebno obliko šolanja, ki mora obstajati in biti 
na voljo v demokratičnih družbah.  
 Zaradi tega bomo ta predlog petič; 
ponavljam – petič zavrnili. In se bomo naslednjič 
pogovarjali tudi o predlogu, ki bo ustavno 
skladen. Upam, da bo tudi tisti ali pa da bo tisti 
končno lahko realiziral odločitev Ustavnega 
sodišča, ki smo ji dožni tudi v skladu z delitvijo 
oblasti v tej državi narediti znotraj tiste diskrecije, 
ki jo zakonodajalec lahko ime. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 44. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 44.)  
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na 16. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA 
OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO GRUZIJE O 
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SODELOVANJU NA OBRAMBNEM 
PODROČJU. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. 
 Dajem besedo predstavniku Vlade dr. 
Klemnu Grošlju. Izvolite. 
 
DR. KLEMEN GROŠELJ: Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani, spoštovane! 
 Dovolite mi, da na kratko predstavim 
sporazum. Sporazum med Ministrstvom za 
obrambo Republike Sloveniji in pa Ministrstvom 
za obrambo Gruzijo o sodelovanju na področju 
obrambe je bil obojestransko podpisan oktobra 
2018 v Batumiju ob robu ministrskega srečanja 
Pobude za obrambno sodelovanje v 
Jugovzhodni Evropi, v katerem sodelujeta obe 
državi. Od sporazuma pričakujemo, da bo po 
ratifikaciji v nacionalnih parlamentih predstavljal 
potrebno formalnopravno podlago za razvoj 
obrambnega in vojaškega sodelovanja med 
državami ter omogočil okrepitev in razširitev 
sodelovanja na obrambnem področju, kar je v 
bistvu interes obeh strani. 
 Sodelovanje na obrambnem področju 
med državami že poteka in je sedaj potekalo v 
občasnih dvostranskih sporazumih, predvsem 
na področju izobraževanja in usposabljanja. 
Potreba po celovitejšem in dvostranskem 
sodelovanju pa se krepi predvsem zaradi 
implementacije okrepljenega sodelovanja v okvir 
Nato Gruzija, kakor tudi v okviru pobud 
Evropske Unije. Dvostransko sodelovanje med 
ministrstvoma oziroma državama na 
obrambnem področju na bilateralni ravni poteka 
predvsem na področju usposabljanja 
usmerjevalcev združenega ognja, gorskega 
bojevanja v Nato Centru odličnosti za gorsko 
bojevanje v Bohinjski Beli ter jezikovnih 
usposabljanj v Šoli za tuje jezike na Ajševici. S 
tem dokumentom Republika Slovenija ne 
nazadnje tudi nadaljuje podporo suverenosti in 
ozemeljske celovitosti Gruzije. 
 Integracija v Nato je med prednostnimi 
zunanjepolitičnimi varnostnimi cilji Gruzije in 
podpora Republike Slovenije je pri tem 
dragocena, zato je Republika Slovenija že 
januarja 2017 napotila v Gruzijo civilnega 
funkcionalnega strokovnjaka v okviru tega 
sodelovanja, ki je v obdobju enega leta deloval 
na področju zaščite komunikacij in 
obveščevalnih zadev. 
 Osnovni namen tega sodelovanja je 
skupno usposabljanje, uvajanje, vaje in 
opremljanje ter izmenjava izkušenj, s katerimi se 
skuša dvigniti pripravnost Gruzije na bodoče 
članstvo v zvezi Nato. Hkrati pa Republika 
Slovenija sodeluje z Gruzijo tudi na področju 
zaščite in reševanja in v maju 2017 je Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
gostila delegacijo Urada za državno varnost in 
krizno upravljanje in pa tudi z gruzijskimi kolegi 
sodelovala v okviru mednarodnega projekta za 
usposabljanje gasilcev za ravnanje v primeru 

nesreč z nevarnimi snovmi in ob požarih v 
notranjih prostorih.  
 Na podlagi povedanega predlagamo, 
da predlog zakona podprete. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
zunanjo politiko, ki je matično delovno telo in 
nam pisno poročal. Ugotavljam, da prijavljenih k 
razpravi ni. 
 Ker matično delovno telo v okviru druge 
obravnave ni sprejelo nobenega amandmaja, 
amandmajev na seji zbor ni mogoče vlagati, 
zato prehajamo na odločanje o predlogu 
zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 51, proti 6. 
(Za je glasovalo 51.) (Proti 6.) 
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Prehajamo na 17. TOČKO DNEVNEGA REDA, 
TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SPORAZUMA O 
SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
MAKEDONIJO IN SPORAZUMA O 
SPREMEMBI ADMINISTRATIVNEGA 
SPORAZUMA O IZVAJANJU SPORAZUMA O 
SOCIALNEM ZAVAROVANJU MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 
MAKEDONIJO. 

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu 
zboru predložila Vlada in možnost dopolnilne 
obrazložitve ima državni sekretar, gospod Tilen 
Božič. 
Izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Spoštovani predsednik, hvala za 

besedo! Spoštovani poslanke, poslanci, dober 
večer! 
 Predlog zakona, ki ga je v obravnavo 
Državnemu zboru predložilo Ministrstvo za 
zunanje zadeve, je namenjen odpravi strožjega 
pogoja za pridobitev pravice do nadomestila za 
brezposelnost, kot pa je sedaj določen v drugih 
sporazumih oziroma v skladu z našo notranjo 
zakonodajo. 
Vlada poudarja, da v tej zadevi ne gre za novo 
zadevo, temveč za odpravo neenakopravnosti 
oziroma diskriminatorne obravnave delavcev iz 
Republike Makedonije v primerjavi z delavci iz 
drugih držav, nastalih na območju prejšnje 
skupne države, delavcev iz držav članic 
Evropske unije ter evropskega gospodarskega 
prostora in delavcev držav, s katerimi Republika 
Slovenija nima sklenjenega dvostranskega 
sporazuma. 
Vlada meni, da neenaka obravnava škodi 
ugledu naše države in meddržavnim odnosom z 
Makedonijo, povzroča pa tudi težave pri 
izvajanju sedaj veljavnega sporazuma. 
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S predlogom zakona Vlada predlaga 
spremembe določb sporazuma o socialnem 
zavarovanju, ki se nanašajo na dve zadevi. In 
sicer kot prvo: prejemanje nadomestila za čas 
brezposelnosti ter prejemanja otroških dodatkov, 
zahteva ureditev stalnega prebivališča za 
pridobitev nadomestila za primer brezposelnosti 
oziroma otroških dodatkov se odpravlja ter se 
kot pogoj določa ureditev začasnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji. 
Bi pa seveda ob tem poudaril, da se na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča, ne glede na 
besedilo sporazuma, pravica do otroškega 
dodatka prosilcem že sedaj priznava ob 
izpolnitvi pogoja stalnega ali začasnega 
prebivališča tudi seveda prosilcem iz 
Makedonije, in predlagana sprememba 
sporazuma bo tako le odrazila že vzpostavljeno 
dejansko stanje. S tem se odpravlja, kot prej 
rečeno, ta neenakopraven položaj. 
Kot drugo, napotitve na zdravljenje na ozemlje 
druge države pogodbenice. Gre za določbo o 
napotitvi zavarovanca na ozemlje druge 
pogodbenice zaradi zdravljenja, ki ga zahteva 
njegovo zdravstveno stanje, stroške takega 
zdravljenja pa krije pristojni nosilec, pri katerem 
je ta zavarovanec tudi zavarovan. Rešitev 
omogoča in olajša postopke zdravljenja oseb v 
drugi državi pogodbenici, če tega prva 
pogodbenica ne more zagotoviti. 
Vlada v zvezi s finančnimi posledicami predloga 
zakona poudarja, da bo obveznost Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje po 
spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju 
med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo po grobi oceni večja za približno 317 
tisoč evrov v letu 2019 in bo pokrita v okviru 
obstoječe proračunske postavke. 
Glede na vse navedeno, vas prosim, da predlog 
zakona, ki je pred vami, tudi podprete. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Pristojno matično telo je Odbor za 
zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. 
Prijavljenih k razpravi ni. Ker matično delovno 
delo ob okviru druge obravnave ni sprejelo 
nobenega amandmaja, amandmajev na seji 
zbora ni mogoče vlagati, zato prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 56, proti 1. 
(Za je glasovalo 56.) (Proti 1.) 
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 18. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA O USTANOVITVI 
MEDAMERIŠKE INVESTICIJSKE 
KORPORACIJE.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. 

 Besedo imate gospod državni sekretar 
gospod Metod Dragonja. Izvolite. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa za besedo, 

spoštovani gospod predsednik. Spoštovani 
poslanke, poslanci! 
 Republika Slovenija je leta 1993 
nasledila Sporazum o ustanovitvi medameriške 
razvojne banke ter sprejela Zakon o članstvu 
Republike Slovenije v tej finančni inštituciji. S 
tem je prevzela članstvo v Medameriški razvojni 
banki po nekdanji SFRJ. Pred tremi leti je bilo na 
letnem zasedanju odbora guvernerjev te banke 
sprejeta odločitev, da se ta banka reorganizira, 
in sicer da Medameriška razvojna banka ostaja 
pretežni financer v javne sektorju in za projekte v 
javni sferi, za projekte v zasebnem sektorju pa 
so se aktivnosti prenesle na Medameriško 
razvojno korporacijo, ki je bila sicer ustanovljena 
leta 1985. SFRJ ni bila član te Medameriške 
razvojne korporacije, zato tudi Slovenija ni po 
nasledstvu mogla pridobiti teh deležev, vendar 
pa so sredstva, ki so bila namenjena za 
delovanje Medameriške razvojne korporacije, 
bile deloma zagotovljene s prenosom zadržanih 
dobičkov Medameriške razvojne banke. 
 Med vsemi članicami Medameriške 
razvojne banke tri države niso pristopile k 
ustanovitvi Medameriške razvojne korporacije. 
Na zasedanju pred tremi leti pa je ta banka dala 
možnost, da se neizplačani zadržani dobički teh 
držav prenesejo kot kapital v Medameriško 
razvojno korporacijo. Če te možnosti ne bi 
izkoristili, pa teh zadržanih sorazmernih delov 
dobička ta banka ne bi izplačala. Znesek teh 
dobičkov, ki so zadržani, znaša po stanju ob 
koncu lanskega leta 14 tisoč 869 evrov, bo pa 
se ta znesek povečal do konca leta 2025 po 
projekcijah dobičkov na znesek 215 tisoč 605 
ameriških dolarjev. 
 S sprejemom predlaganega zakona bo 
Slovenija ratificirala Sporazum o ustanovitvi 
Medameriške investicijske korporacije ter uredila 
določena vprašanja v zvezi z izvrševanjem 
članstva v tej mednarodni finančni inštituciji. S 
tem bodo odprte tudi možnosti slovenskemu 
gospodarstvu za udeležbo v projektih, ki jih 
financira ta finančna inštitucija. Hkrati se 
sredstva, ki bodo vplačana v kapital 
Medameriške razvojne korporacije, štejejo kot 
uradna razvojna pomoč iz agende Združenih 
narodov za trajnostni razvoj do leta 2030. 
 Vlada predlaga, da Državni zbor 
podpre zakon o ratifikaciji Sporazuma o 
ustanovitvi Medameriške investicijske banke. 
 Naj še kot zanimivost povem, da je v 
Medameriški razvojni banki več kot 25 let 
deloval bivši finančni minister Republike 
Slovenije dr. Andrej Bajuk. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar.  
 Predlo zakona je obravnaval Odbor za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo, ki nam 
je pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Ker 
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matično delovno telo v okviru druge obravnave 
ni sprejelo nobenega amandmaja, amandmajev 
na seji zbora ni mogoče vlagati, zato prehajamo 
na odločanje o predlogu zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 51, proti 4.  
 (Za je glasovalo 51.) (Proti 4.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 TOČKO 19, TO JE OBRAVNAVA 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA O SODELOVANJU ZA 
PARTNERSTVO IN RAZVOJ MED EVROPSKO 
UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI 
NA ENI STRANI IN ISLAMSKO REPUBLIKO 
AFGANISTAN NA DRUGI STRANI je v 

obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo, ki nam 
je tudi pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. 
Ker matično delovno telo v okviru druge 
obravnave ni sprejelo nobenega amandmaja, 
amandmajev na seji zbora ni mogoče vlagati, 
zato prehajamo na odločanje o predlogu 
zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 47.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 20. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
PROTOKOLA O SPREMEMBI EVROPSKE 
KONVENCIJE O KRAJINI. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog 
zakona je obravnaval tudi Odbora za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo, ki zboru pisno 
poroča. Prijavljenih k razpravi ni bilo. Ker k 
dopolnjenemu predlogu zakona ni bilo vloženih 
amandmajev, zaključujem drugo obravnavo 
predloga zakona in prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 51, proti 1.  
 (Za je glasovalo 51.) (Proti 1.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 21. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKCIJI 
POGODBE O NAČELIH, KI UREJAJO 
DEJAVNOSTI DRŽAV PRI RAZISKOVANJU IN 
UPORABI VESOLJA, VKLJUČNO Z LUNO IN 
DRUGIMI NEBESNIMI TELESI.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada.  Besedo 
dajem državni sekretarki, gospe Evi Štravs 
Podlogar. Izvolite.  
 

EVA ŠTRAVS PODLOGAR: Hvala lepa gospod 

predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci!  
 Ker sta točki 21. in 23. vsebinsko 
povezani, mi dovolite, da naredim uvodno 
predstavitev skupaj. 
 Pogodba o vesolju je osnovna 
mednarodna pogodba, ki ureja delovanje države 
v vesolju. Pogodba ureja principe in načela 
delovanja ter sodelovanja držav pri proučevanju 
in izkoriščanju vesolja izključno v miroljubne 
namene. Ratificiralo jo je 107 svetovnih držav in 
skoraj vse evropske države, Slovenije med njimi 
še ni, zato smo vložili predlog za ratifikacijo. 
Področje vesolja …  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, poslanci, prosim vas, da 
državni sekretarki omogočimo, da nam pojasni 
stališče Vlade.  
 Izvolite.  
 
EVA ŠTRAVS PODLOGAR: Hvala lepa.  

 Področje vesolja je na mednarodnem 
nivoju urejeno s petimi konvencijami, in sicer z 
osnovno pogodbo o vesolju ter štirimi 
konvencijami. SFRJ iz neznanega razloga ni 
nikoli ratificirala osnovne pogodbe o vesolju, 
ratificirala pa je vse štiri konvencije. Republika 
Slovenija je z aktom o ratifikaciji nasledstva že 
nasledila dve konvenciji, in sicer Sporazum o 
reševanju astronavtov ter Konvencijo o 
mednarodni odškodninski obveznosti za škodo, 
ki jo povzročijo vesoljska vozila. Da bi uredili 
področje v Sloveniji, je za to potrebna ratifikacija 
Pogodbe o vesolju ter potrditev nasledstva 
Konvencije o registriranju v vesolje lansiranih 
objektov. Za peto konvencijo pa ocenjujemo, to 
je Sporazum o Luni, da v tem trenutku glede na 
dejavnosti slovenskih podjetij pristop ni 
potreben. Razlog za pobudo je bil razvoj na 
področju vesoljskih tehnologij v Sloveniji. V letu 
1916 je Slovenija postala pridružena članica 
Evropske vesoljske agencije ESA, hkrati sta bila 
v Sloveniji razvita kar dva satelita, ki sta 
predvidena za izstrelitev v letu 2019. V skladu z 
mednarodno ureditvijo področja se vesoljske 
objekte, izstreljene v vesolje, vpiše v register 
vesoljskih objektov pri Združenih narodih, pred 
tem pa morajo biti vpisani v nacionalne registre, 
ki jih v Sloveniji še nimamo. 
 Zato predlagamo, da poslanke in 
poslanci te zakone podprete in daste možnost 
za pripravo nacionalnega zakona, ki bo uredil to 
področje. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke in poslanci, gospa 
državna sekretarka, navdušenje je tako zelo 
prisotno, da tukaj verjamem, da bomo dobili 
povsem vse prisotne glasove.  
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo, ki je 
zboru tudi pisno poročalo. Prijavljenih k razpravi 
ni bilo, pa recimo, da se tega držimo – če se 
strinjate? Hvala. 
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 Ker matično delovno telo v okviru druge 
obravnave ni sprejelo nobenega amandmaja, 
amandmajev na seji zbora ni mogoče vlagati, 
zato prehajamo na odločanje o predlogu 
zakona.  
 Spoštovane poslanke in poslanci, 
glasujemo. Ni nam uspelo. 
Navzočih je 74 poslank in poslancev, za je 
glasovalo 54, proti 1.  
(Za je glasovalo 54.) (Proti 1.)  
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 22. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPREMEMB PRILOG I IN II H KONVENCIJI O 
PRESKUŠANJU IN OZNAČEVANJU 
IZDELKOV IZ PLEMENITIH KOVIN.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. 
 Spoštovana državna sekretarka, 
beseda je vaša. 
 
EVA ŠTRAVS PODLOGAR: Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Cilj Predloga zakona o ratifikaciji 
sprememb Prilog I in II h Konvenciji o 
preskušanju in označevanju izdelkov iz 
plemenitih kovin, o katerem danes odločate, je 
sprejem nekaterih nujnih dopolnitev konvencije, 
ki so bile predhodno sprejete na mednarodni 
ravni. 
  V prvem sklopu gre za uvedbo 
nekaterih novih tehničnih pojmov na področju 
izdelkov iz plemenitih kovin. V drugem sklopu 
sprememb prilog h konvenciji pa se uvaja 
pravilo, da mora laboratorij za analizo izdelkov iz 
plemenitih kovin izkazovati svojo usposobljenost 
ves čas delovanja in ne samo v trenutku, ko je 
priglašen pri konvenciji kot pooblaščeni 
laboratorij. Kot dokaz usposobljenosti za delo se 
priznava akreditacija ali drug, akreditaciji 
enakovreden postopek.  
V Sloveniji vse predlagane spremembe prilog h 
konvenciji, ki smo jo ratificirali leta 2008, 
podpiramo. Gre namreč za nujno posodobitev 
tehničnih pravil. Hkrati izpolnjujemo vse zahteve 
za pooblaščeni laboratorij, saj imamo v sklopu 
Urada Republike Slovenije za meroslovje, ki je 
organ v sestavi Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, usposobljen analiziran 
laboratorij z ustrezno pridobljeno akreditacijo. 
Zato predlagam, da podprete ratifikacijo 
sprememb. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka.  
 Predlog zakona je v obravnavo Odbor 
za zunanjo politiko kot matično telo, ki nam je 
pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Ker 
matično delovno telo v okviru druge obravnave 
ni sprejelo nobenega amandmaja, amandmajev 
na seji zbora ni mogoče vlagati, zato prehajamo 
na odločanje o predlogu zakona. 

Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 56, proti nihče.  
(Za je glasovalo 56.) (Proti nihče.)  
Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Prehajamo na 23. TOČKO DNEVNEGA REDA, 
TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA AKTA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI AKTA O 
NOTIFIKACIJI NASLEDSTVA GLEDE 
KONVENCIJ ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH 
NARODOV IN KONVENCIJ, SPREJETIH V 
MEDNARODNI AGENCIJI ZA ATOMSKO 
ENERGIJO. 

 Predlog akta je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Kot matično telo ga je obravnaval 
Odbor za zunanjo politiko, ki nam je pisno 
poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Ker k 
dopolnjenemu predlogu akta ni bilo vloženih 
amandmajev, zaključujem drugo obravnavo 
predloga akta in prehajamo na odločanje o 
predlogu akta. 
Glasujemo. Prisotnih je 74 poslank in poslancev, 
za je glasovalo 56, proti nihče.  
(Za je glasovalo 56.) (Proti nihče.)  
Ugotavljam, da je akt sprejet. 
 
S tem, spoštovane poslanke in poslanci, 
zaključujem to točko dnevnega reda in 3. sejo 
Državnega zbora. Hvala. 
 
(Seja je bila končana 20. decembra 2018 ob 
22.05.) 
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LEGENDA 
 
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 
 


