


 

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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ODLOČITVE DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, D. D., (V NADALJEVANJU: 
DUTB) V ZVEZI S PRENOSOM, UPRAVLJANJEM IN PRODAJO TERJATEV BANK ALI 
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Predlog za izvolitev varuha človekovih pravic, EPA 371-VIII 
 
Predlog za imenovanje podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike, EPA 342-VIII  
 
Zahteva Okrožnega sodišča v Ljubljani, kazenski oddelek, za odločitev o dovoljenju za začetek 
kazenskega postopka zoper sodnico Katarino Kuret Marolt, EPA 108-VIII 
 
Ugotovitev prenehanja mandata dveh članov Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija,  
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domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega 
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otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim 
materialom, EPA 381-VIII 
 
Obvestilo predsednika Vlade o odstopu Dejana Prešička s funkcije ministra za kulturo,  
EPA 390-VII  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, 
gospe in gospodje!  
 Začenjam 4. sejo Državnega zbora, ki 
je bila sklicana po podlagi prvega odstavka 57. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
mag. Bojana Muršič od 13.30 dalje, Ferenc 
Horváth, Eva Irgl, Gregor Židan od 14.30 do 
17.30, dr. Matej Tašner Vatovec od 14. ure dalje 
in Ljudmila Novak do 13. ure. 
 Na sejo sem vabil predsednika Vlade, 
ministrice in ministre ter generalnega sekretarja 
Vlade k 1. točki dnevnega reda, predsednika 
Vlade k 19. točki dnevnega reda, predstavnika 
Urada predsednika Republike Slovenije ter 
gospoda Petra Svetino, kandidata za Varuha 
človekovih pravic, k 20.a točki dnevnega reda, 
ministrico za pravosodje Andrejo Katič k 20.b 
točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k 
vsem točkam dnevnega reda. 
 Dovolite, da vse prisotne in vladni zbor 
še enkrat pozdravim. 
 Spoštovane, spoštovani, dovolite, da 
ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve 
holokavsta pred nadaljevanjem seje 
spregovorim nekaj besed. 
 Cenjene kolegice poslanke, kolegi 
poslanci, spoštovani državljanke in državljani! 
 Mednarodna skupnost se je včeraj 27. 
januarja z grozoto spomnila enega najbolj 
temačnih obdobji zgodovine človeštva. V letu, ko 
obeležujemo 80. letnico začetka druge svetovne 
vojne, je ta spomin še posebej močan. 
Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, ki 
ga je razglasila Generalna skupščina Združenih 
narodov, zareže v naš vsakdan z ohromelim 
molkom spomina na leto 1945, ko so pripadniki 
Rdeče armade osvobodili koncentracijsko 
taborišče Auschwitz. V tej tovarni smeri 
nemškega nacističnega režima je življenje 
izgubilo več kot milijon taboriščnikov. 
 Žrtev so bili Judje, Slovani, Romi, vojni 
ujetniki in politični nasprotniki, manjšine, telesno 

šibki in najranljivejši, med njimi tudi tisoč 331 
Slovenk in Slovencev. 
 Nacistična ideologija je kot podivjana 
pošast umorila 6 milijonov Judov. Namenoma in 
podlagi uradne politike je pripadnike posameznih 
skupnosti delila na večvredne in nevredne; na 
tiste, ki jim prostor na tem svetu pripada, in tiste, 
ki jim ga bodo odvzeli. 
 Neverjetno težko se zavedamo vseh 
grozodejstev in zločinov proti sočloveku, kaj se 
lahko zgodi, če pozabimo, da smo vsi ljudi. 
Kakšen odnos do teh dejanj imamo, kako se do 
njih opredelimo in jim določimo vrednost, je 
pokazatelj o stanju duha sveta, v katerem živimo 
danes. Iz ruševin 2. svetovne vojne je vzklilo 
novo upanje. Povrnila se je vera v dostojanstvo 
in vrednost človeka. Povojni svet je utrdil 
zavezanost k spoštovanju človekovih pravic, 
razumevanju svobode, enakopravnosti in 
pravičnosti. To je bil naš skupen odziv vseh 
držav sveta in človeštva kot celote, da se bo 
varovalo in ščitilo slehernega posameznika, ne 
glede na polt kože, spol, veroizpoved ali drugo 
osebno okoliščino. 

Prav zato moramo biti vedno pozorni 
na nestrpnost in sovraštva, ki ogrožajo odprtost 
in svobodo naše družbe, da zavrnemo 
podpihovanje ljudi proti ljudem, diskriminacijo, 
izključevanje in antisemitizem. Tudi zato, ker 
smo se v evropski skupnosti iz te nepredstavljive 
morije naučili, kako krhek je mir in kako zmotno 
je prepričanje, da je naša človečnost 
samoumevna. 

Ob mednarodnem dnevu spomina na 
holokavst je tako, spoštovane in spoštovani, 
naša skupna moralna odgovornost in politična 
dolžnost, da se proti nestrpnostim in kršitvam 
človekovega dostojanstva naprej zoperstavimo z 
vsem našim pogumom. S tem izrazimo globoko 
spoštovanje preživelim in se ponižno priklonimo 
milijonom, ki so bili žrtve najbolj množičnih 
zločinov proti človeštvu. Zgodovina je prepolna 
dokazov, kako nevarna je ignoranca do majhnih 
dejanj, ki se končajo v velikem trpljenju. Nikoli 
več! 
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Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, vsi navzoči, nadaljujemo s sejo in 
prehajamo na določitev dnevnega reda 4. seje 

Državnega zbora. 
Predlog dnevnega reda ste prejeli v 

petek, 18. januarja 2019, s sklicem te 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 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 80, proti nihče. 

(Za je glasovalo 80.) (Proti nihče.) 
Ugotavljam, da je dnevni red 4. seje 

Državnega zbora določen. 
 

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – VPRAŠANJA POSLANK IN 
POSLANCEV. 

V zvezi s to točko dnevnega reda sem 
v poslovniškem roku prejel pisne prijave 55 
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 poslancev 
opozicije, na vprašanja poslancev Poslanske 
skupine Levica ter na vprašanje poslancev 
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 poslancev 
predstavi v dveh 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 postavljena 
vprašanja danes ne bo dobil odgovora, mu 
morajo predsednik Vlade, ministrica ali minister 
v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki 
je postavil vprašanje, na katerega ni bilo 
odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem 
odgovoru. V tem primeru bom vprašanje uvrstil 
na naslednjo redno sejo Državnega zbora.  

 V zvezi s to točko so se za danes 
opravičili: dr. Aleksandra Pivec, ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospod 
Dejan Prešiček, minister za kulturo, ter dr. Miro 
Cerar, minister za zunanje zadeve od 18. ure 
dalje.  
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, prehajamo na postavitev poslanskih 
vprašanj. Na prvih pet vprašanj bo odgovarjal 
predsednik Vlade gospod Marjan Šarec.  
 Prvi mu bo poslansko vprašanje 
postavil gospod Zmago Jelinčič Plemeniti.  
 Izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa.  
 Spoštovani gospod predsednik Vlade, 
mene zanima:  
 Kako nameravate popraviti neustrezen 
položaj Slovencev v Avstriji, še posebej v 
deželah Koroška in Štajerska?  
 Mislim, da gre za konstitutiven narod. 
Slovenci so konstitutiven narod v teh dveh 
deželah Avstrije, a te pozicije ne uživajo. Naj 
najprej malo pojasnim. Status dežel kneževin in 
vojvodstev je določil že vestfalski mir 1648. leta, 
imenovan kot premirje iz Münstra in 
Osnabrücka. Ta mir je prisilil cesarja k 
upoštevanju državnega zbora in cesar ni mogel 
več izdajati svojih odredb, ne da bi si zagotovil 
podpore pri deželnih knezih in v deželah. 11. 
avgusta 1804 je cesar Franc II. izdal dekret 
oziroma cesarski patent, ki potrjuje tudi tema 
dvema slovenskima deželama, Koroški in 
Štajerski, status države in ravno tako tudi 
drugima dvema slovenskima narodoma. Ta 
patent je bil napisan v treh jezikih: v nemščini, v 
slovenščini in v italijanščini. Tam notri točno 
piše, kaj smo bili in kaj smo. Zato je status, ki ga 
danes imajo Slovenci v Avstriji, popolnoma 
neustrezen.  
 Sprašujem:  
 Kdaj boste pri zvezni vladi na Dunaju 
odprli to vprašanje, da se v deželi Koroški in v 
deželi Štajerski zavede slovenski narod kot 
konstitutiven narod in se na ta način pridobijo 
tiste pravice, ki jih konstitutivni narod tudi mora 
imeti?  
 Na ta način se lahko izognemo vsem 
tistim šikaniranjem slovenske populacije na oni 
strani meje in se vzpostavi pravo stanje, pravilno 
stanje, ki bi moralo biti narejeno že po prvi 
svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in 
najkasneje v samostojni Sloveniji danes. 
  Mislim, da je utemeljitev jasna in bi 
morali preko naše veleposlanice v Republiki 
Avstriji mag. Ksenije Škrilec to zadevo odpreti. 
Mislim, da sedanja avstrijska vlada bi bila 
pripravljena, da se to naredi. Poleg tega pa bi 
lahko to zadevo odprli tudi preko ustanov 
Evropske unije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
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 Gospod predsednik Vlade, imate 
besedo.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala za vaše vprašanje, 

spoštovani poslanec. Lepo sta nam nanizali 
nekaj zgodovine in se s tem pregledom 
zgodovine tudi strinjam, da ni bilo vedno vse 
tako, da bi bilo dobro za Slovence.  
 Kar se tiče konstitutivnega naroda, 
vemo, da se je leta 1920 zgodil nesrečni 
plebiscit. Tudi to sem že sam večkrat omenil. 
Tam se je, žal, velika večina odločila za Avstrijo, 
ne za tedanjo kraljevino SHS. Velik del krivde po 
mojem mnenju leži tudi v takratni ljubljanski 
vladi. Tukaj se strinjam s tem. Ampak sedaj je to 
zgodovina in Slovenci nismo nikoli bili narod, ki 
bi napadal druge narode, ki bi želel drugim 
narodom jemati ozemlje. In formalnopravno je to 
sedaj avstrijsko ozemlje. Se pa strinjam, da 
slovenska manjšina na Štajerskem ni enako 
obravnavana, niti kot je obravnavana slovenska 
manjšina na Koroškem, ker je na Štajerskem 
pouk slovenščine še vedno neobvezen in tudi 
druge stvari niso urejene, kot bi morale biti. 
Povedal sem ob svojem obisku na Dunaju, da 
tudi financiranje slovenske manjšine s strani 
avstrijske države ni bilo usklajevano z rastjo 
stroškov. Mislim, da je financiranje že kar dolga 
leta na enakem nivoju, kar ni zadovoljivo. Potem 
je treba povedati, da so na koroški strani naredili 
določen napredek. Tudi sedanji koroški deželni 
glavar ima svojega otroka vpisanega v 
slovensko šolo. Tako da s strani vodstva 
avstrijske Koroške so odnosi bistveno drugačni, 
kot so bili še pred leti, ko vemo, kaj se je vse 
dogajalo. Konkreten napredek je tudi v tem, da 
bomo z rebalansom povečali sredstva 
Ministrstvu za Slovence po svetu in zamejce, ki 
bodo tako preko razpisov lahko dobili več.  
 Ni vse v najlepšem redu, tega ne bom 
govoril. Veliko je še za postoriti. Vendar pa 
verjamem, da bo tudi minister za Slovence po 
svetu in zamejce naredil vse v tej smeri, da 
bosta naši manjšini v Italiji in v Avstriji dobili 
podporo matične države, ker vemo, da ni vedno 
bila taka, kot bi morala biti. V tej smeri bomo 
delovali. Minister je že izrazil pripravljenost in je 
tudi sam podal nekaj pobud. Poleg tega se tudi 
intenzivno ukvarja s slovensko manjšino v Italiji 
in v Avstriji. Da ne pozabim Madžarske, kjer pa 
je naša manjšina mogoče še najmanj ustrezno 
obravnavana. Mislim, da ta hip ni čisto 
recipročno in tem stvarem se bo treba v bodoč 
tudi posvetiti, da ne bomo govorili samo o 
manjšini na avstrijskem Koroškem in, kot ste 
pravilno izpostavili, ker se večkrat pozablja, tudi 
na Štajerskem. 
  Zagotavljam, da bo Vlada, zlasti pa 
Ministrstvo za zamejce in Slovence po svetu 
usmerilo svoje napore v to, ker se zavedamo, da 
je slovenska manjšina v vseh treh državah 
avtohtona manjšina in da je postala manjšina s 
spletom tako mednarodnih okoliščin kot tudi 
včasih notranjepolitičnih. Hvala.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik vlade.  
 Zahteva za dopolnitev odgovora.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala.  
 Gospod predsednik, jaz nisem govoril 
ne o napadanju, ne o jemanju ozemlja in ne o 
financiranju. Ravno tako tudi nisem govoril o 
Italiji in Madžarski. To so druge zgodbe. Tukaj, 
kar se Slovencev tiče, gre za status in Slovenci 
niso tam manjšina, ampak so konstitutivni narod. 
In ta status je treba deklarativno pripraviti in ga 
zahtevati. Ne smemo pozabiti, da Avstrije, 
takšne, kot je danes, ne bi bilo, če ne bi v 
državni pogodbi o Avstriji leta 1944 bil en pogoj, 
da bo Republika Avstrija kot taka obstajala 
samo, če bo lahko dokazala boj proti nacizmu. In 
ga je dokazala samo s slovenskimi partizani in 
na osnovi tega – tudi to je ena od zadev, ki bi jo 
morali upoštevati. 
 Kar se tiče Štajerske. Na Štajerskem je 
bilo drugače. Na Štajerskem so se dogovorili, 
kako se bo skupna dežela Štajerska delila na 
slovenski in na avstrijski del, seveda v skladu z 
manifestom cesarja Karla z dne 16. oktober 
1918. Tam je bil dogovor. In navkljub temu da so 
nam Štajerci ponujali mejo pri Lipnici, se je 
Ljubljana odločila, da jo je spustila na reko Muro. 
Na Koroškem je bila še večja kozlarija in je prišlo 
potem do tega hudega, bi rekel, plebiscita, ki 
nas je 10. oktobra 1920 udaril po glavi.  
 Mislim, gospod predsednik, da je nujno 
treba narediti korake, ki niso nobena agresija, 
nobena zahteva, gre za ugotovitev dejanskega 
zgodovinskega statusa in pozicije Slovencev v 
tem območju. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Gospod predsednik Vlade, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Predvidevam, da glede na 

to, da ste skoraj bili zraven pri vsem, ker ste 
dobro poučeni, predvidevam, da boste, potem 
sprejeli tudi mogoče kakšno prošnjo, da boste 
kakšen posebni odposlanec in boste šli na Dunaj 
in boste vi bolje predstavili te zadeve kot mi, ki 
smo očitno premalo aktivni.  
 Kar se tiče drugih vprašanj, nisem 
mislil, da mislite, da moramo napasti Avstrijo. 
Nikakor! Ampak tukaj gre še za eno vprašanje. 
Namreč vprašanje etnične avstrijske narodne 
skupnosti pri nas, kjer Avstrija trdi, da je to 
recipročno vprašanje. Mi smo povedali, da to ni 
recipročno vprašanje in da ne gre za enak 
status. Avstrija to problematizira ta hip. Tudi o 
tem je bilo nekaj besed na obisku na Dunaju. 
Naši in avstrijski pogledi se v nekaterih primerih 
precej razlikujejo, na drugih pač ne. Glede na to 
da poznate zgodovino od Karantanije dalje, 
verjamem, da boste mogoče vi več dosegli na 
tem področju, čeprav nekoliko dvomim.  
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 Kar se pa tiče manjšine na 
Madžarskem in v Italiji, je pa to za mene, kljub 
temu da pravite, da je druga zgodba, ampak 
vseeno si zaslužijo enako obravnavo. Mislim, da 
če bomo zagotovili njihovih status, kot si ga 
zaslužijo, da bomo zelo uspešni in da moramo v 
tej smeri delovati. Kaj je pa zgodovinsko 
gledano, vemo, da vi tudi zahtevate še celo Istro 
zraven, pa vemo, da je to pač mimo bilo. Te 
stvari so danes žal mimo. Se pa strinjam, da če 
bi v preteklosti bila drugačna ravnanja, bi bilo 
lahko marsikaj drugače. To pa je res.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade.  
 Gospod poslanec, želite besedo?  
 Izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Seveda nisem zadovoljen s tem odgovorom, ki 
kaže na nepoznavanje zgodovine in 
pomanjkanje nacionalnega čuta. Seveda je 
treba urediti tudi na Madžarskem in v Italiji, 
vendar se to ne tlači vse v isti koš. Kar se tiče 
posebnega odposlanca na Dunaj, z velikim 
veseljem grem tja in jim pojasnim marsikaj, kar 
Avstrijci točno vedno, in jim ne bo treba dosti 
pojasnjevati. Pojasnjevati je treba našim ljudem 
in našim vodilnim, ki se ne zavedajo, kaj je 
resnica, kakšna so dejstva in kaj se da storiti. 
Najlažje je reči, to je mimo, takrat tega niso 
naredili in sedaj bomo kar kar pokleknili in 
počepnili. 
 Kar se tiče recipročnosti t. i. avstrijske 
manjšine, ta recipročnost odpade s tem, ker je 
prišlo do delitve obeh dežela. Do delitve. Tukaj 
bi mogoče kakšen gospod s pravnim znanjem 
lahko pojasnil, čeprav dvomim, da tako znanje 
ima. Res pa je, da, kot kaže, nimate ustreznih 
strokovnjakov, ki bi reševali ta vprašanja in te 
probleme. Vendar v Sloveniji so ljudje, ki to 
vedo, na žalost, ne vem, če je kakšen v vaši 
vladi – dvomim, mogoče se pa motim. Bilo bi 
lepo, če bi se motil.  
 Jaz mislim, da je zadeva preveč žgoča, 
da bi jo pustili kar tako, da gre mimo. V skladu s 
Poslovnikom Državnega zbora predlagam, da 
Državni zbor o tej zadevi odloči in da o tem 
razpravljamo. Zadeva se šele zdaj odpira, ker so 
vsi dosedanji politični akterji enostavno porivali 
to zadevo nekam pod preprogo, da se ne bi 
zamerili temu, onemu, tretjemu. Vendar je treba 
vedeti, da pritlehno in klečeplazniško ravnanje 
do sosednjih držav ali pa do bruseljske 
administracije ne prinese nikomur nič dobrega. 
Brcajo nas z leve, brcajo nas z desne in 
namesto da bi se postavili pokonci, gremo tukaj 
v eno tako defenzivo, pokrijemo se s kovtrom 
čez glavo in čakamo, da bo zadeva minila.  
Zato v skladu s 246. členom Poslovnika 
predlagam, da se o tej zadevi razpravlja na eni 
od naslednjih sej. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  

 Naslednje vprašanje imate gospod Žan 
Mahnič. 
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo. 

Kolegice in kolegi, predsednik Vlade! 
 V zadnjih tednih smo v medijih 
spremljali številne zgodbe družin in 
posameznikov, ki so se znašli v težkem 
finančnem položaju zaradi izjemno velikih 
zamud pri odločanju ob delitvi socialnih 
prejemkov na centrih za socialno delo. Ti so 
zamujali in še vedno zamujajo z nerešenimi 
vlogami za prejemke, kot so otroški dodatki, 
subvencije vrtca, malice in kosila ter državne 
štipendije. V teh primerih gre ravno za tiste 
socialne prejemke, ki so namenjeni otrokom iz 
socialno šibkejših družin, in so se zato morali v 
času zamud pri odločanju izpad sredstev, ki jim 
po zakonu sicer pripadajo, pokriti iz drugih virov, 
pri tem pa upati, da bo vloga v celoti odobrena in 
bodo v predvideni višini, dobila potem ta 
sredstva tudi povrnjena. Zaradi nekajmesečnih 
zaostankov je te družine ali posameznike poleg 
težkega finančnega položaja spremljala tudi 
negotovost. Zaradi neodobrenih otroških 
dodatkov si družine niso mogle načrtovati ali si 
privoščiti nujnih družinskih odhodkov, plačevati 
so morali polno ceno vrtca, dijaki in predvsem 
študentje pa so si morali poiskati delo, zaradi 
česar je pri nekaterih trpel tudi študijski proces. 
Gre torej za edinstven primer v Republiki 
Sloveniji, kjer se o socialnih pravicah ni odločalo 
brez nepotrebnega odlašanja zaradi sistemske 
neučinkovitosti pri zagotavljanju socialnih 
storitev centrov za socialno delo, kar je 
posledica neodgovorne, prehitre, nedomišljene 
in neučinkovite reorganizacije centrov za 
socialno delo in odloženega projekta 
avtomatizacije odločb. Ta dva projekta sta bila 
zasnovana in sta se začela v prejšnjem 
mandatu, v času ministrovanja ministrice dr. 
Anje Kopač Mrak, in potekala vse do oktobra 
2018, ko je mandat že nastopila aktualna 
ministrica. Kljub opozorilom je uvajanje 
informacijske podpore reorganizaciji potekalo 
ravno v prvem tednu oktobra in zato 
informacijski sistemi centrov niso bili dostopni ter 
upravičenci niso mogli oddajati e-vlog preko 
portala eUprava. Ravno v tem času pa je na 
centrih za socialno delo tako kot vsako leto 
prišlo do povišanega števila vlog zaradi začetka 
šolskega in študijskega leta. Povišanje vlog je 
torej okoliščina, ki bi jo bilo mogoče predvideti in 
začetek reorganizacije prestaviti na nekaj 
mesecev kasneje, ko delo centrov za socialno 
delo ni toliko obremenjeno. Posledica tega je 
tudi predlog spremembe Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev, ki smo ga imeli v 
novembru 2018, s katerim je bil iz zakonodaje 
umaknjen masovni, avtomatični informativni 
izračun za letne pravice.  

Glede na takšen razplet lahko 
sklepamo, da so se velike predvolilne obljube o 
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modernizaciji in o avtomatizaciji sistema 
socialnega varstva sprevrgle v svoje nasprotje.  

Zato me zanima:  
Kdo je odgovoren in kako bo odgovarjal 

za nastalo materialno in nematerialno škodo 
socialno ogroženim družinam in ostalim 
posameznikom?  

Ali menite, da je dr. Anja Kopač Mrak 
po vsem tem še vedno primerna za funkcijo 
državne sekretarke v vašem kabinetu?   
Koliko je stala reorganizacija centrov za socialno 
delo in koliko njena promocija v javnosti 
predvsem pred volitvami?  

Ali boste pripravili novo organizacijo, 
predvsem pa kaj boste storili, da jeseni ne bomo 
priča ponovitvi tega primera? 
Hvala lepa. 
  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, imate 
besedo. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa za vprašanje. 

  Mislim, da je vprašanje zelo na mestu, 
glede na to, kaj se je dogajalo, in ste že sami 
detektirali kar nekaj stvari, ki so se dogajale. Z 
vami se moram strinjati, da dan reorganizacije ni 
bil izbran pametno, se pravi 1. oktobra, ko je 
največ teh vlog. Priliv vlog za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev je takrat res enormen in zato 
se moram žal z vami strinjati, da datum ni bil 
pravi. 
 Poleg tega je potem nastala 
sprememba oziroma nadgradnja informacijskega 
sistema, ki en teden ni deloval. Zasutost se je 
nadaljevala, ker se tudi ni pravočasno ukrepalo. 
Potem me sprašujete, kaj se bo zgodilo v 
prihodnje, da se to ne bo več dogajalo. 
Ministrica Ksenija Klampfer je ukrepala takoj. Za 
izplačilo štipendij in denarne socialne pomoči 
oktobra oziroma decembra je odredila dodaten 
rok in tako preprečila, da bi upravičenci ostali 
brez prejemkov. 
 Zaposleni na centrih za socialno delo 
so opravljali nadurno delo oziroma ga še, 
nekateri tudi ob koncih tedna. Iz prejetih poročil 
vseh šestnajstih centrov izhaja, da je glavnina 
vlog rešena, zaostanke ima le še ljubljanski 
center za socialno delo, vendar je ministrica 
krajevno pristojnost za obravnavo teh vlog 
prenesla na druge centre po državi, ki 
zaostankov niso imeli.  
 Tako je na današnji dan od prej 5 tisoč 
300 nerešenih vlog ljubljanskega centra takšnih 
le še 615 vlog, ob čemer je treba vedeti, da 
nekatere niso rešene tudi zato, ker centri še 
čakajo na dopolnitve vlog, na primer na dokazilo 
o višini dohodka iz tujine. Ta v naših uradnih 
evidencah ni evidentiran in tudi nimamo dostopa 
do tega podatka. Del teh zaostankov pa je tudi 
posledica neodzivnosti strank in ta neodzivnost 
pogosto vpliva tudi na trajanje postopkov. Se pa 
strinjam, da to ni glavni problem. 

 Naj pa v izogib vtisu, da na centrih za 
socialno delo vlada kaos, povem, da centri 
odločbe večinoma izdajajo v zakonsko 
določenem roku dveh mesecev od prejetja 
vloge, zlasti ko gre za denarne socialne pomoči 
in varstveni dodatek. Poleg tega imajo pri 
reševanju vlog prednost socialno ogrožene 
družine. Verjamem, da se v bodoče to ne bo 
ponavljalo in s 1. 3. bo uveden nov sistem 
Krpan, ki bo zaposlenim olajšal delo z 
dokumentacijo. Odobren pa je tudi dodaten 
kader, tako da verjamem, da v bodoče se to ne 
bi smelo dogajati. 
 Moram pa tukaj ministrico pohvaliti, da 
je bila ažurna in da je tudi glede druge 
problematike ravno taka. Verjamem, da bomo v 
enem letu dni že videli napredek, ker tudi 
osebno sprejema ljudi, ki imajo težave in se res 
osebno angažira.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Ja, premier, strinjava 

se, zagotovo niste vi edini, ki ste za to 
odgovorni. To je pač delo prejšnje ministrice. 
Deloma tudi zaradi tega, ker je takrat Stranka 
modernega centra ministrici postavila ultimat, da 
bo glasovala proti njeni interpelaciji, če v nekaj 
mesecih pripravi načrt reorganizacije centrov za 
socialno delo. Takrat smo opozarjali, da takšni 
rokohitrski ukrepi ne bodo prinesli želenega. 
Potem je se šlo v reorganizacijo – z 62 centrov 
na 16, ki so potem te vloge reševali in zgodilo se 
je točno to.  
 Kar bi lahko vi ukrenili, je to, da junija, 
ko je, mislim, da sindikat teh delavcev opozarjal, 
da so preobremenjeni, da bi prestavili 
spreminjanje tega informacijskega sistema in do 
tega kolapsa ne bi prišlo. Za nekaj mesecev bi 
se zamaknilo, ne pa da se je šlo ravno takrat 
septembra in oktobra, ko je naval zaradi začetka 
šolskega leta največji.  
 Tudi aktualna ministrica je večkrat 
javno izrekla kritiko na račun prejšnje ministrice 
dr. Anje Kopač Mrak, kajti takrat smo že 
opozarjali, da reorganizacija centrov za socialno 
delo ne pomeni nič drugega kot več zaposlenih 
za tiste, ki so člani stranke Socialnih 
demokratov. 

Zaradi tega, gospod premier, me 
zanima:  
Ali menite, da je na podlagi vsega, kar se je 
zgodilo, na podlagi tega, da je mamica s tremi 
otroki, ki je vlogo oddala začetek septembra, po 
navadi dobila odgovor v dveh tednih, tokrat pa 
18. januarja, pa je še na deset tisoče takih 
primerov, ali je Anja Kopač Mrak še vedno 
primerna za to, da je državna sekretarka v 
vašem kabinetu?  

Kako je s to digitalizacijo in 
informacijskimi sistemi?  
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Ne nazadnje imate tudi v koalicijski pogodbi, da 
boste te rutinske birokratske zadeve skušali čim 
bolj digitalizirati, če temu tako rečeva.  

Koliko je vse to stalo?  
Nekaj sto tisoč evrov sta dali dve ministrstvi, ki 
sta jih vodila ministra iz stranke Socialnih 
demokratov, pol leta pred volitvami dvema piar 
agencijama. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec! 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Ni moje, da tukaj ocenjujem, 

kdo je za kaj odgovoren v prejšnji vladi in kdo ni 
odgovoren. Jaz sem povedal, kaj se dela zdaj. 
Povedal sem, da ministrstvo dela, da odpravlja 
zaostanke in da bo tudi nov sistem in zadeve, 
tako mi zagotavljajo, ko bodo začele delovati, se 
bodo bistveno izboljšale. 

Sem pa povedal, da reorganizacija ni 
bila postavljena v pravi termin – tukaj se 
strinjava – vendar se je treba vprašati, zakaj je 
do tega prišlo na tak ali drugačen način. Ampak 
ni moje, da danes sodim, kdo je za kaj primeren. 
Jaz tukaj od 13. septembra vodim operativno 
vlado in če bi vse reševal, kaj je bilo prej, bom tu 
pa tam še kaj moral povedati, kaj se je prej 
zgodilo, pa česa ni bilo, ampak ne bom pa 
danes ocenjeval, kaj je kdo naredil in česa ni 
naredil, ker moram reševati današnje probleme, 
ki so na mizi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik vlade! 
 Gospod poslanec, beseda je vaša. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. 

 Ja, s tem se pa ne morem strinjati. In to 
ste tudi sami dokazali. Na podlagi ocenjevanja 
preteklega dela, ocenjevanja preteklega 
mandata ste, kar smo lahko izvedeli iz medijev 
ne nazadnje odločili, da Irena Majcen ne more 
biti ponovno ministrica ne za okolje, ne za 
kmetijstvo. To se pravi, da ste že v aktualnem 
mandatu na podlagi dela, ki ste ga ocenili 
nekako za nazaj, odločali o posameznikih. Ne 
vem, zakaj se ne morete odločiti oziroma ne 
želite in ste tako selektivni, ko pa gre za državno 
sekretarko v vašem kabinetu dr. Anjo Kopač 
Mrak. Seveda je nastala škoda, ki bo na nek 
način povrnjena. Verjetno ne tistim, ki so, glede 
na to, koliko so dobili, bodisi štipendij bodisi 
otroškega dodatka v preteklem letu, na podlagi 
tega načrtovali svoje izdatke v zadnjih mesecih 
leta, tudi zdaj januarja, februarja, tem se ne bo 
moglo povrniti. Verjetno ne pričakujemo, da bo 
Anja Kopač Mrak to povrnila, ampak neko 
objektivno odgovornost bi pa vendarle lahko 
sprejela, glede na to, da je bilo opozorjeno, kaj 
se bo zgodilo, če se bo hitelo ravno v tem času v 
reorganizacijo tega sistema. 

Po eni strani razumem, če greste na 
Erar in vpišete Futura ali pa Pristop, boste videli, 
da je bilo v zadnjem letu pred volitvami na sto 

tisoče evrov nakazanih tem dvema piar 
agencijama z Ministrstva za kmetijstvo Futuri, z 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti pa Pristopu. Verjamem, da 
bomo tudi v komisiji, katere kadrovsko sestavo 
bomo potrjevali na tej seji, to zadevo pregledali – 
ali gre morda za financiranje kampanje politične 
stranke, v tem primeru Socialnih demokratov? 

In to, gospod premier, sem vas vprašal:  
Koliko denarja je šlo za reorganizacijo, 

predvsem koliko za aktivno promocijo v javnosti?  
 Tukaj imamo tudi projekt, mislim da se 
imenuje Socialna aktivacija, tik pred 
parlamentarnimi volitvami. Takšni ukrepi se ne 
sprejemajo tako hitro, predvsem ne ob vseh 
opozorilih, ampak očitno je tukaj zadaj neka 
širša zgodba, ki jo bo treba preveriti. Upam, da 
vendarle boste sledili temu, kar ste zapisali v 
koalicijsko pogodbo, da ne bomo v prihodnjih 
mesecih, ko bo zopet prišlo do kaj takšnega, 
priča temu, da bo minister vaše vlade prišel v 
parlament z zakonom, kjer bo iz zakona črtal 
recimo avtomatsko reševanje teh vlog na 
podlagi nekega informacijskega sistema.  
 Zaradi vsega navedenega, gospod 
predsednik Državnega zbora, predlagam, da 
poslanke in poslanci v skladu s poslovnikom 
opravimo razpravo o odgovoru predsednika 
Vlade na moje poslansko vprašanje.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. O vašem predlogu bo Državni 
zbor odločal jutri v okviru glasovanj.  
 S tem spoštovane poslanke in poslanci 
prehajamo tretje poslansko vprašanje 
predsedniku Vlade. 
 Besedo ima Jernej Vrtovec, Nova 
Slovenija.  
 Izvolite.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Predsednik 

Vlade, lep dober dan, prav tako ministricam in 
ministrom!  
 Bančna luknja, spoštovani predsednik 
Vlade, leta 2013 smo jo davkoplačevalci sanirali 
v višini 3 milijard evrov plus dodatno. Kot 
posledica reševanja situacije v slovenskih 
bankah pa je bila ustanovljena tako imenovana 
slaba banka na začetku leta 2013 kot posledica 
slabih bančnih praks, klientelizma, korupcije, 
dobesedno kraje davkoplačevalskega denarja. 
Namen ustanovitve slabe banke takoj na 
začetku je bil dober. Resnično je bil dober kot 
del, način sanacije reševanja nasedlih naložb in 
očiščenje bank, da bodo te normalno poslovale, 
da bodo lahko kreditirale gospodarstvo ter tudi 
delovale v korist ljudem, fizičnim osebam, 
gospodinjstvom. Toda tipično slovensko, kmalu 
po vsem tem se je tudi ta zgodba o slabi banki 
dobesedno spridila, pokvarila. Prišli so spet 
sokoli, zavohali denar in prileteli na ta kupček 
denarja. Tudi od zelo daleč. Domači in tuji. Tudi 
iz Skandinavije jih poznamo. In namesto 
normalnega upravljanja s terjatvami, se nam 
dogaja to, da smo priča novi privatizaciji. Se 
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opravičujem, ne privatizaciji, ampak bolje rečeno 
»prihvatizaciji« tudi tega dela premoženja. Gre 
torej za iste ljudi, jih poznamo, jih poznamo iz 
obdobja nastajanje bančne luknje ali pa že prej. 
Gre za iste ljudi, ki so ponovno tukaj poleg na 
tem kupčku. Zgodba o slabi banki, spoštovani 
predsednik Vlade, ni nekaj, kar se je dogajalo 
deset let nazaj. Ta zgodba se dogaja danes, 
tukaj in zdaj, tudi pod vašo vlado.  
 Naj predstavim primer enega podjetja. 
Obstaja v Sloveniji podjetje, čigar lastnik je bil 
bankam dolžan za okrog 100 milijonov evrov. 
Zato so bile te terjatve prenesene na slabo 
banko z okrog 20-odstotnim popustom. In, glej 
ga glej, pojavi se nek vsem nam znani tuji sklad, 
ki ima sedež v davčni oazi, ki pa te terjatve 
potem kupi in, glej ga glej, direktorja in lastnika 
tega podjetja še vedno pusti tam na položaju, da 
upravlja tudi z njegovimi terjatvami. Ključno 
vprašanje ob tem je, ali mislite, da so iz sklada 
tako nori ali da gre enostavno za naš slovenski 
denar, ki sedaj iz davčnih oaz prihaja nazaj v 
Republiko Slovenijo preko slabe banke, da 
prihajajo ti isti ljudje nazaj do premoženja.  
 Moje ključno vprašanje, spoštovani 
predsednik Vlade, je:  
 Kaj bo Vlada storila, da se bo stanje v 
DUTB, v slabi banki normaliziralo?  
 Kako bo preverjala te kupce, ki 
prihajajo in kupujejo premoženje … / izklop 
mikrofona/  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod predsednik Vlade, imate 
besedo.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala.  

 Spet ste nanizali nekaj ugotovitev, s 
katerimi se lahko strinjam in resnično ta slaba 
banka je potem postala dejansko tisto, kakršno 
ime nosi. Naj pa poudarim, da je temeljno 
izhodišče Vlade glede načina poslovanja DUTB 
načelo ničelne tolerance do netransparentnega 
ter negospodarnega delovanja oziroma 
morebitnih zlorab. Vlada je kot skupščina DUTB 
že pristopila k ukrepom, ki bodo zagotavljali 
pregledno, gospodarno, učinkovito in tudi 
uspešno poslovanje DUTB. Premoženje, ki ga je 
prevzela od bank, mora upravljati tako, da bo 
lahko v največji možni meri povrnila sredstva 
davkoplačevalcev, ki so bila vložena v sanacijo 
bank. To je cilj.  
 Vlada kot skupščina se je 6. decembra 
lani seznanila s poročilom Ministrstva za finance 
glede ugotovitev opravljenega nadzora nad 
DUTB pri prodaji zemljišča nekdanjega podjetja 
KLI Logatec. Ugotovila je, da so se pri prodaji 
nepremičnine zgodile številne nepravilnosti, pri 
delovanju DUTB pa resne pomanjkljivosti, ki 
preprečujejo učinkovito delovanje DUTB. Vlada 
je zato predčasno odpoklicala neizvršnega 
direktorja Upravnega odbora DUTB Miho 
Juharta kot predsedujočega Upravnemu odboru 
DUTB in imenovala dva nova neizvršna 

direktorja, Tomaža Beska in Marka Tišmo. Na 
isti seji je Vlada kot skupščina Upravnemu 
odboru DUTB tudi naložila, da takoj izvede 
ukrepe za zagotovitev skladnega, učinkovitega, 
gospodarnega in preglednega poslovanja DUTB, 
vključno z ugotavljanjem odgovornosti vpletenih. 
Ministrstvo za finance v začetku februarja 
pričakuje dodatno poročilo DUTB, in to tako o 
opravljenih postopkih ugotavljanja odgovornosti 
na vseh ravneh kot tudi načrtovanih dodatnih 
aktivnostih za izboljšanje skladnega in 
gospodarnega poslovanja DUTB. Naj še 
pojasnim, da Ministrstvo za finance v okviru 
izvajanja nadzora nad DUTB, ki ga opravlja v 
skladu z Zakonom o ukrepih za krepitev 
stabilnosti bank, od družbe zahteva ustrezna 
pojasnila o vseh zadevah, v katerih zazna 
morebitne pomanjkljivosti glede delovanja 
DUTB, tudi ustrezno dokumentacijo, izvedbo 
ustreznih postopkov, izboljšave internih aktov, 
zagotovitev ustreznih kontrolnih mehanizmov ter 
predložitev časovnice izvedbenih ukrepov. 
Ministrstvo za finance o opravljenem nadzoru 
tudi kvartalno poroča Vladi. Sistem nadzora nad 
DUTB torej vendarle imamo.  
 Vlada načrtuje tudi nadaljnje izboljšave. 
Tako bo upoštevaje priporočila Komisije za 
preprečevanje korupcije glede postopka 
imenovanja ter kriterijev za izbor neizvršnih 
direktorjev ustrezno dopolnila smernice za 
delovanje DUTB. V teh smernicah bo ustrezno 
popravila tudi določbe, ki se nanašajo na 
upravljanje premoženja, zlasti nepremičnin, ter 
na strateško pomembne poslovne odločitve 
DUTB. Dopolnjen bo smiselno tudi statut DUTB, 
kjer bo še ustrezneje in še natančneje določila 
pristojnosti neizvršnih direktorjev. DUTB ima 
sicer tudi vzpostavljen razvejan sistem internih 
aktov, bistveno pa je, da te interne akte v praksi 
tudi dosledno upošteva in izvaja. Pomanjkljivost 
na tem področju se je izkazala zlasti na področju 
upravljanja nepremičnin. Pričakujem, da bodo 
odslej tudi na podlagi pozivov, ki jih je na DUTB 
naslovilo Ministrstvo za finance, v praksi te 
interne akte tudi v vseh fazah odločanja 
dosledno upoštevali.  
 Vlada bo torej naredila, kar je v njeni 
moči, verjamem pa, da bo tudi komisija 
odgovorila na mnoga vprašanja, ki so na mizi. 
Resnično se strinjam, da so v preteklosti vse 
stvari, ki smo se jih lotili ali pa so se jih, no, mi 
se jih nismo, potem nekam zaplavale, in tu 
imamo zdaj priložnost, da zadeve izboljšamo. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Gospod poslanec, želite besedo?  
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Hvala, 

predsednik Vlade, za odgovor.  Da je stanje 
na slabi banki, na DUTB, izredno kaotično, ste 
zdaj tudi sami dobili pismo zaposlenih, ki se 
ukvarjajo s prodajo nepremičnin, v katerem 
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problematizirajo situacijo, medsebojni odnosi, 
prerekanja, omenjajo se kraje in tako dalje. 
Ključno pa je, da vse to, ko govorimo o dotičnih 
zemljiščih, je morda le dimna zavesa pred 
hujšimi stvarmi, ki se ob tem dogajajo. 
 Pa naj vam predstavim še eno zgodbo, 
kaj se dogaja, kar je nezakonito, predsednik 
Vlade. Da prvotni dolžniki, tisti, ki so kopali 
bančno luknjo, sedaj z različnimi manevri, en tak 
primer poznamo iz leta 2015, prihajajo nazaj do 
tega premoženja in so to nazaj lastniki. Primer 
enega podjetja, ki je bil dolžan pibližno za okoli 
sto milijonov evrov, najprej je bil prenosna 
vrednost z banke na DUTB diskont popust 40 %. 
Potem pa je slaba banka dobila novega lastnika 
To je bil nek ameriški sklad. Ta ameriški sklad je 
v 14 dneh fino zaslužil, je to zgodbo, to isto 
podjetje v paketu s petimi drugimi slovenskimi 
podjetji prodal ruskemu skladu tveganega 
kapitala. In ta ruski sklad je potem, glej ga glej, 
to prodal spet nekemu slovenskemu podjetju. Isti 
strici so danes spet lastniki tega podjetja.  
 Jaz vas dodatno, kot sem vas vprašal, 
sprašujem:  
 Kako bo Vlada kot skupščina DUTB 
preprečila, da prvotni dolžniki postajajo nazaj 
lastniki teh podjetij?  
 To mislim, da je ključno vprašanje, če 
želimo razumeti problematiko DUTB, poleg tega 
da uredimo razmere znotraj DUTB, kar ste mi 
sami povedali elemente, kako. Najlepša hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Izvolite, gospod predsednik Vlade.  
 
MARJAN ŠAREC: Vlada kot skupščina je že 

naredila nekaj potez. Glavni problem povsod, 
kjerkoli trčimo v kakšne težave, so pa kadri. 
Zagotovo s pravimi kadri na pravih mestih. In ti 
pravi kadri, ki bodo tudi pripravili ustrezne 
postopke, da se bodo preprečile nezakonitosti, 
da se bodo preprečile stvari, ki so v škodo tej 
državi. In to je moj kratek odgovor. Mi lahko 
napišemo, kar hočemo, če nimamo pravih 
kadrov, če nimamo sposobnih kadrov, potem je 
vse zaman. Mislim, da bo temu področju treba 
posvetiti vso pozornost, ker mi vidimo v javnosti 
samo ministre, pa kakšnega državnega 
sekretarja, ne vidimo pa tistih, ki so zadaj, pa so 
mogoče najbolj krivi za kakšno stvar, ki so jo ali 
pa tudi zaradi tega, ker je niso naredili, potem 
imamo takšne in drugačne težave.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

predsednik Vlade.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala.  

 Spoštovani predsednik Državnega 
zbora, jaz bom kršil poslovnik. Nimam namena, 
da bomo dodatno razpravljali, ampak le povabilo 
predsedniku Vlade, da Vlada kot skupščina 
DUTB … 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Samo en 

trenutek, gospod poslanec … 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): … pripomore k 

temu, da bomo uspešno raziskovali … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, saj razumete, da če začnete najavo, 
kršil bom poslovnik, da ... 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Predsednik, jaz 

sem vas prej dobronamerno opozoril, da 
povabim predsednika Vlade k uspešni preiskavi, 
da z roko v roki … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Še enkrat 

vas prosim, kršiti poslovnik zlasti z najavo, ni 
dobro in je zelo slab zgled. Najlepša hvala.  
 S tem prehajamo na četrto poslansko 
vprašanje.  
 Gospod Luka Mesec, izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

Spoštovani predsednik Vlade!  
 Engels je nekje zapisal takole: »V vseh 
družbenih ureditvah doslej so ljudje delali, da so 
lahko živeli. V kapitalizmu pa živimo zato, da 
delamo.« To še posebej velja za naše 21. 
stoletje. Formula 8+8+8, torej 8 ur za delo, 8 ur 
za počitek, družino, rekreacijo in pa 8 ur za 
spanje, ki je bila splošno uveljavljena po 2.. 
svetovni vojni se danes na žalost sesuva. In 
napad nanjo se imenuje prekarizacija. Slovenija 
je prekarizacijo doslej sprejemala z odprtimi 
rokami. Čeprav imamo rekordno število 
zaposlenih v tej državi, preko milijon trenutno, je 
rekordno tudi število prisilnih espejev, ki so 
dejansko v delovnem razmerju, ampak delajo 
preko espeja, da se delodajalec izogne plačilu 
stroškov dela, povezanih z redno zaposlitvijo in 
da je delavec lahko zamenljiv. Agencije za 
posredovanje dela, ki delavce pogosto na 
minimalnih plačah pošiljajo sem in tja, še naprej 
cvetijo. 
 Oboje nas ne sme presenečati, saj 
naša država že mlade navadi, da so taka 
delovna razmerja in neredna zaposlitev 
normalna. Normalizator teh razmerij je 
študentsko delo.  
 Vprašanje, ki vam ga postavljam, pa se 
tiče države v ožjem smislu, kajti tudi ta je 
spodbujevalec prekarnosti. Institucije, kot so 
ministrstva, državna podjetja, javna uprava, se 
pogosto poslužujejo tako imenovanega 
outsourcinga, torej najemanja dela raznih 
varnostnikov, čistilk in tako naprej preko podjetij 
in agencij. Delavci, najeti preko teh agencij, so 
pogosto drugorazredni. Nimajo pravic, ki izhajajo 
iz dela in so pogosto podvrženi zlorabam. To 
nazorno kaže nedavni primer čistilk na 
Ministrstvu za javno upravo. Čistile so preko 
podjetja Čiščenje Aqua, d. o. o., in delale v takih 
razmerah. Dnevno so očistile tudi po 120 
kvadratnih metrov površin, niso dobile plačila za 
nadure, niso imele počitka, ki jim pripada. 
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Novembra in decembra lani sploh niso dobile 
plače, oktobra pa so dobile pičlih 200 evrov in 
podjetje jim je skupaj dolgovalo kar četrt milijona 
plač in neznano količino neplačanih prispevkov.  
 Zato vas sprašujem:  
 Ali in kako boste uveljavili določbo, ki 
smo jo na pobudo Levice lani vnesli v letošnji 
zakon o izvrševanju proračunov, po katerem 
lahko te outsourcane delavce ponovno 
zaposlimo v javnem sektorju?  
 Ali se nam boste pridružili v boju proti 
prekarnosti, ali boste podprli prizadevanja 
Levice, da se na delavca ne gleda več kot zgolj 
na strošek in da naša država v ožjem in širšem 
smislu postane zgled varovanja in zagotavljanja 
delavskih pravi?  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše vprašanje.  
 Gospod predsednik Vlade, beseda je 
vaša, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala.  

 Vprašanje, ki ga postavljate, je seveda 
relevantno. Glede na to, da sem imel tudi sam v 
preteklosti izkušnje z enim takim čistilnim 
servisom, ki je izkoriščal delavce oziroma šlo je 
za eno gospo, ki je čistila, ni dobila plačano ne 
vem koliko časa, tako da to problematiko dobro 
poznam. 
 Država je res tista prva, ki bi morala 
nekaj narediti na področju tovrstne problematike. 
Res je, da ministrstva oziroma vse ustanove 
najemajo oziroma tako rečeno outsourcajo te 
storitve, če se izrazim po angleško, ki ni 
najlepše, ampak k temu problemu bo treba 
pristopiti skupaj. Glede na to da je ustanovljena 
delovna skupina, ki se bo soočala tudi s 
problematiko prekarizacije in tovrstnimi 
zadevami, mogoče v prihodnosti ne bi bilo slabo 
razmisliti, da država ustanovi neko agencijo in 
potem država sama izvaja te storitve. Podobno 
kot je pri varovanju objektov, recimo, ko nimamo 
po 45. letu vojakov, morajo zapustiti delovno 
razmerje, in bi lahko potem nadaljevali svoje 
delo z varovanjem objektov, ker je tudi nekoliko 
smešno, da varovanje objektov izvajajo zunanji 
izvajalci, kar tudi meče slabo luč na državo, da 
sama ni sposobna zagotoviti teh stvari. 
 Moram pa opozoriti, da se pa po drugi 
strani lahko pojavi tudi problem, če sami 
zaposlimo te delavce. Mislim, da tudi nekatere 
občine so že šle, vem, da je Novo mesto 
zaposlilo čistilke, če se ne motim, da potem 
nastajajo tudi vprašanja, kaj se zgodi, če pride 
do bolniške odsotnosti, če pride do še kakšnih 
drugih stvari in kako potem takrat izvajati. Se 
pravi, da to pomeni, da je treba imeti več 
zaposlenih za nadomeščanje. Zato bi bilo res, 
kot pravim, smotrno, da bi država celostno 
ustanovila neko agencijo ali kakorkoli temu 
rečemo, ki bi potem izvajala tovrstne storitve za 
objekte, ki spadajo pod državo.  

To je vredno razmisleka. Seveda bomo 
odprti tudi še za kakšne druge predloge, druge 

ideje, se pa strinjam, da se je s tem treba soočiti. 
Če delavcem, ki trdo delajo v tvoji firmi, ne 
plačaš, je tudi to za moje pojme vredno vsega 
prezira, ker za pošteno delo, pošteno plačilo. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

 Z ustanovitvijo neke državne agencije 
se vsekakor strinjam, kljub temu pa se še bolj 
strinjam s tem, kar ste rekli, da bi država morala 
prva nekaj narediti.  

Tukaj bom spet opozoril na podjetje 
Aqua, d. o. o., ki sem ga prej omenil, ki je čistilo 
Ministrstvo za javno upravo. Leta 2015 je to 
podjetje prek države in državnih firm prejelo kar 
456 tisoč evrov. Čistilo ni samo Ministrstva za 
javno upravo, ampak še prostore Zavoda za 
gozdove, Darsa, Pošte Slovenije, Ministrstva za 
pravosodje, Mestne občine Koper in celo 
Zavoda za zaposlovanje.  

To še zdaleč ni edino takšno podjetje – 
imamo Manicom, Beki plus, Cleaning, če samo 
omenim afere v čistilnih servisih. Ogromno je 
takih podjetij, ki izkoriščajo delavce in sodelujejo 
z državo. Zato vas sprašujem:  
Ali boste uveljavili to, kar smo kot alternativo na 
pobudo Levice lani vnesli v 60. člen Zakona o 
izvrševanju proračunov?  

Ta dikcija pravi takole: »Dovoljeno 
število zaposlenih v letu 2019 se lahko v 
kadrovskem načrtu neposrednega ali 
posrednega proračunskega uporabnika poveča, 
če gre za zaposlitev oseb, ki opravljajo delo pri 
zunanjem izvajalcu dejavnosti, ki je prevzel 
dejavnost ali storitev, ki je trajne narave.« Se 
pravi, da se lahko povečajo kadrovski načrti, če 
se zaposluje outsourcane delavce. Tako piše v 
ZIPRS in velja za neposredne in posredne 
proračunske uporabnike.  

Zanima pa me, glede na to, da bi 
morala država prava nekaj narediti:  
Ali boste kot premier te države dali neposredno 
navodilo vsem proračunskim uporabnikom, naj 
to, kar piše v ZIPRS, tudi storijo? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: No, predvsem vidim tudi 

problem v nadzoru kršitev. Če bi bil nadzor 
ustrezen, potem bi že tudi te firme, ki jih danes 
najema država, ustrezno plačevale svoje 
delavce in bi jih ustrezno tudi obravnavale. Tako 
da mislim, da je veliko treba tudi na tej strani 
narediti. Vemo, da je inšpektorjev premalo, 
potem pa je še vtis v javnosti, da se inšpekcije 
lotevajo malih rib, velike pa pustijo pri miru. Ta 
vtis je v veliki meri posledica tega, da dejansko 
nekateri lahko kršijo v nedogled. In tukaj ni samo 
to področje. Gre za vsa področja v Sloveniji, ki 
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jih inšpekcije obravnavajo. Tako da sam vidim 
tudi v tem velik problem. In tudi na tem bo treba 
delati, pa da inšpekcije niso neki brezzobi tigri, 
ampak da lahko tudi dejansko nekaj naredijo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS LEVICA): Hvala za besedo. 

 Podajam predlog za splošno razpravo o 
tem vprašanju, in sicer iz dveh razlogov. Prvi je, 
da nisem dobil zagotovila od predsednika vlade, 
da bo dal navodilo proračunskim uporabnikom, 
da uveljavijo ta člen ZIPRS. Mislim, da je to 
nekaj, kar moramo narediti. Prvo, kar je treba 
narediti, je spoštovati zakone in določbe 
zakonov, ki jih sprejemamo. Drugo pa je, da sva 
s premierom oba ugotavljala različne plati 
prekarnosti, od pomanjkljivega nadzora nad 
podjetji, do problema Inšpektorata dela, do tega, 
kar sem jaz povedal na začetku, da prekarnost v 
21. stoletju na žalost postaja standard. Nimamo 
več te formule 3 krat 8, se pravi 8 ur dela, 8 ur 
počitka, družine, rekreacije in 8 ur spanja, 
ampak imamo človeka – prekarnega človeka po 
meri kapitala. Ta ni več v službi 8 ur, ampak je 
po navadi toliko, kolikor želi delodajalec. V službi 
mora biti pogosto dosegljiv, če izostane, ne 
zmore več tempa, se ga zavrže in nadomesti. 
Ker ta giljotina vedno visi nad njim, imamo 
težave, da je vedno več ljudi nagnjenih k 
depresiji, anksioznosti in podobnim psihičnim 
boleznim, ki so v resnici družbene bolezni. Na 
sploh smo vse bolj vsi ujeti v stalno prisilo 
produktivnosti. Tudi čas dopusta in počitnic nista 
več primarno namenjena počitku, ampak vse 
bolj delu ali pa delu na sebi ali pa izboljševanju 
lastnih kompetenc. To ni več samo omejeno na 
neko recimo prekarno družbeno skupino, ampak 
postaja vse splošno.  
 Mislim, da je to eno od glavnih 
družbenih problemov, ki pestijo našo družbo na 
več ravneh, tako da predlagam, da o tem, kako 
bomo kot Državni zbor proti temu ukrepali, 
opravimo široko razpravo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vas predlog. O njem bomo 
odločali jutri v okviru glasovanj.  
 Zadnji ima poslansko vprašanje za 
predsednika Vlade gospod Igor Zorčič.  
 Izvolite.  
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsednik, hvala lepa.  
 Spoštovani predsednik Vlade! Po letih 
gospodarske in finančne krize, ki ji je sledila tudi 
socialna kriza, je Slovenija v mandatu prejšnje 
vlade začela okrevati in dosegati zavidljive 
makroekonomske rezultate z eno najvišjih 
stopenj gospodarske rasti v EU. Takratna vlada 
in državni zbor sta sprejemala ukrepe za 
konsolidacijo javnih financ, spodbujanje 
neposrednih investicij in ob tem postopno 

odpravljala varčevalne ukrepe vse s ciljem, da bi 
ljudje bolje živeli. Vse to je pripeljalo do 
nekaterih rezultatov, ki so nam jih zavidale druge 
evropske države, kot je rekordna gospodarska 
rast, presežek v proračunu, ena najvišjih stopenj 
zaposlenosti. Slovenija je nekako iz 
javnofinančnega bolnika postala pozitivna 
zgodba in zgled marsikateri drugi državi 
Evropske unije. Vsi ti pozitivni premiki so se 
izrazili tudi v bonitetnih ocenah svetovanih 
bonitetnih hiš, kot so Moody's, Standard&Poor’s, 
Fitch, ki so od leta 2015 zviševale bonitetno 
oceno Sloveniji, vse to pa je botrovalo 
cenejšemu zadolževanju Republike Slovenije na 
tujih trgih. Prav zaradi tega je bil velik del 
dragega dolga zamenjan z znatno cenejšim. Do 
nizkih obrestnih mer smo se dokopali s taktnim 
povečevanjem porabe, ki je znatno zaostajala za 
rastjo prihodkov. Ta scenarij se je nato izkazal 
za učinkovitega tudi z vidika naglega upadanja 
deleža javnega dolga v bruto družbeni produkt. 
Okrepilo se je tudi zaupanje v naše 
gospodarstvo, dobilo smo nekaj novih greenfield 
investicij.  
 Pa ne glede na vse navedeno, tudi za 
to vlado obstaja še veliko trdega dela. Če želimo 
doseči zadane fiskalne cilje, katerih cilj je 
socialna in pravna država, bomo morali znižati 
tudi javni dolg in se pripraviti na gospodarsko 
ohlajanje, na katerega opozarjajo 
gospodarstveniki, ne nazadnje tudi ekonomisti in 
Fiskalni svet. Fiskalni svet opozarja, da bi se 
Slovenija utegnila znajti v bistveno slabšem 
položaju, če bo prišlo do nove krize, kot je bila 
leta 2008. 
 V zvezi s tem bi vas vprašal:  
 Kako boste po rebalansu proračuna za 
leto 2019, kateremu se obeta podpora, vodili 
javnofinančno politiko države?  
 Kateri bodo tisti trajni ukrepi, ki bodo 
zagotavljali, da bo Slovenija ostala na poti 
fiskalne vzdržnosti?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Okrevanje Slovenije v mandatu prejšnje 
vlade, odpravljanje varčevalnih ukrepov, 
zavidljivi rezultati, to so vaše besede in brez 
dvoma držijo. Prejšnja vlada ima zasluge, ima 
pa tudi, v narekovajih, dolgove oziroma 
zapuščino, ki jo je pustila novi ekipi in verjetno je 
s tem tudi povezan del skrbi. 

Ne bi rad gledal nazaj, ampak vseeno 
je nekaj stvari treba povedati. Tik pred volitvami 
ste pripomogli k dvigu denarne socialne pomoči. 
S tem sicer ni nič narobe, je pa zelo zgovoren 
sam trenutek. Ohranitev denarne socialne 
pomoči pri znesku, določenem pred volitvami, je 
bil prvi ukrep te vlade. Koraka nazaj pač ni bilo 
mogoče storiti. Dražja je pa tudi druga zadeva, 
zapuščina, se pravi začeta, a ne končana 
pogajanja s stavkajočimi sindikati javnega 
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sektorja. Finančno lestvico je postavila prejšnja 
vlada. S tem je tej vladi na nek način zvezala 
roke. Jasno je namreč bilo, da z manj denarja 
dogovora ne bo mogla doseči, nam je pa uspelo 
preprečiti, da bi dogovor stal več. 

Opozorila, ki jih sicer navajate v 
vprašanju, prihajajo iz ust številnih 
strokovnjakov, zlasti glede ohlajanja 
gospodarstva. Vlada jih pozna in nikakor ne 
podcenjuje, a vendarle velja biti z uporabo 
besede kriza nekoliko previden, saj z nekim 
pesimizmom ves čas, pa sem sam prej, ne bom 
rekel, da sem pesimist, sem pa realist, toliko me 
že poznate, nikakor nisem brezglavi optimist, da 
bi ob vsaki stvari skakal do stropa in govoril, 
kako je vse super. Če ste slišali moje dosedanje 
izjave, boste priznali, da ostajam v svojih izjavah 
zelo trdno na tleh, z obema nogama. Ne bi rad 
poletel s kakšnimi napovedmi in čemerkoli 
drugem, ampak če bomo pa vsak dan govorili, 
kako prihaja kriza, kako bo vse slabo, potem še 
vsak dan strašili ljudi, potem pa bo enako, kot so 
ves čas govorili, da s to vlado ne bo nič, pa s 
tem ne bo nič, pa z onim ne bo nič, pa ta ne zna, 
pa ta ne ve, drugi nima izkušenj pa tako naprej. 
Tudi pri teh zadevah je treba biti realist. 
Namesto da se sprašujemo, kaj bo, če bo, je 
pomembno obratno razmišljati, se pravi: kam 
vlagati, kako do prebojev in do rezultatov za ljudi 
in razvoj? Seveda pa imajo svetovni trgi pri tem 
pomemben vpliv, zlasti na naše gospodarstvo, ki 
je izvozno naravnano. Tukaj smo si na jasnem. 
Rebalans bo nekoliko zvišal izdatke državnega 
proračuna, ampak zgolj na račun višanja 
prihodkov. Mi tudi letos pričakujemo nekaj manj 
kot 200 milijonov presežka. Osebno sem 
zadovoljen, da smo uspeli zadostiti fiskalnim 
kriterijem, zadnja zadolžitev države pa ni bila 
namenjena večji porabi, temveč aktivnemu 
zniževanju javnega dolga. Mi bomo prišli pod 
70 % in uspešno znižujemo javni dolg, kolikor je 
to pač možno v danih razmerah. 

Skoraj vsa ministrstva so dobila več 
denarja. Ampak to pa pomeni, da jih čaka tudi 
delo. Do zdaj, ko smo sestavljali proračun, je 
vsak prišel, češ, potrebujem to, potrebujem ono, 
potrebujem tretje. toliko več denarja. Ampak če 
ne bodo vedeli, kam dati ta denar, potem 
uspeha ne bo. Zato čaka zdaj ministrstva trdo 
delo, da bodo pripravili ukrepe, da bo ta denar, 
ki ga dajemo v ta ministrstva, dosegel tudi 
določen izplen. Tovariši iz Levice bodo rekli, da 
je še vedno premalo sociale, gospodje na desni 
bodo rekli, da je preveč sociale. Skratka, vsake 
oči imajo svojega malarja. Ampak ne glede na to 
verjamem, da je ta rebalans, ki ga bomo 
sprejemali, v danih okoliščinah primeren, 
optimalen. Če pa se slučajno zgodi, da se bodo 
razmere destabilizirale, kajti tudi svetovni 
dejavniki so precej uspešni pri nekaterih 
tovrstnih … / izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Tudi 

predsedniku Vlade se zgodi, da se mikrofon 
izklopi.  

 Gospod poslanec, izvolite. Nimate več 
vprašanja? Okej. Tudi to se zgodi.  
 S tem, spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, ugotavljam, da je prvi sklop, to so 
vprašanja za predsednika Vlade, zaključen. 
Predsedniku Vlade se zahvaljujem za vse 
podane odgovore.  
 Sedaj prehajamo na poslanska 
vprašanja, postavljena na 2. in 3. seji Državnega 
zbora. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec bi morala 
odgovoriti na tri poslanska vprašanja gospodu 
Francu Breznik, gospe Lidiji Ivanuša in gospodu 
Janiju Predniku, vendar je tudi danes odsotna. 
Poslanko in poslance sprašujem, če vztrajajo pri 
ustnem odgovoru ali morda želite pisni odgovor 
gospe ministrice. Pisni. Želite sedaj spregovoriti? 
Ne. Želite ustni odgovor? Da. Dogovorjeno. 
Ustni odgovor bo gospa ministrica podala na 5. 
redni seji Državnega zbora.  
 S tem, spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, prehajamo na poslanska vprašanja za 
ministra Zdravka Počivalška.  
 Gospod minister, odgovarjali boste na 
poslansko vprašanje dr. Darija Krajčiča v zvezi z 
zapiranjem poslovalnic Pošte Slovenije.  
 Izvolite.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, poslanke, 
poslanci!  
 Trg poštnih storitev je liberaliziran. 
Izvajanje univerzalne poštne storitve urejata 
Zakon o poštnih storitvah in splošni akt o 
kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. 
Skladno s predpisi se postopek za zaprtje pošte 
vedno začne na zahtevo Pošte Slovenije, nikdar 
po uradni dolžnosti. Pristojnost države je 
omejena na ugotavljanje, ali bo v primeru zaprtja 
še zagotovljeno najmanjše predpisano število 
kontaktnih točk. Kontaktne točke so lahko 
organizirane kot pošta, kot pogodbena pošta ali 
posebna organizacijska oblika točke za stike. Za 
dokončno zaprtje kontaktne točke se izvede 
upravni postopek. Zakonsko je predpisana 
spodnja meja poštnega omrežja, kumulativno 
morata biti izpolnjena dva pogoja. V vsaki občini 
na ozemlju Republike Slovenije mora biti 
najmanj ena kontaktna točka, ki je organizirana 
kot pošta ali pogodbena pošta. Za 95 % 
prebivalcev Republike Slovenije pa zračna 
razdalja do najbližje pošte ali pogodbene pošte 
ne sme presegati 4,5 kilometrov. Iz primerov 
izpolnjenih pogojev so opravljene tudi dodatne 
analize, ki vsebujejo natančno analizo razumnih 
potreb uporabnikov poštnih storitev, ki jih 
zahtevana pošta pokriva. Razlogi za zaprtje 
morajo biti natančno utemeljeni in obrazloženi. 
Enako tudi način izvajanja univerzalne poštne 
storitve v predpisani kakovosti po zaprtju. Vse to 
v izogib, da se predpisana kakovost univerzalne 
poštne storitve po zaprtju kontaktne točke na 
območju ne bi poslabšala.  
 V zadnjih letih so se potrebe 
uporabnikov poštnih storitev zelo spremenile 
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zaradi elektronske substitucije. Zaradi močnega 
upada klasičnih poštnih storitev je velik izziv 
vseh izvajalcev univerzalne poštne storitve 
prilaganje omrežja spremenjenim potrebam 
uporabnikov. Pri tem je treba opozoriti, da je 
gostota poštnega omrežja v Sloveniji 
nadpovprečno visoka. Pošta Slovenije je 
formalno zavezana vzpostaviti komunikacijo z 
lokalno skupnostjo in si prizadevati poiskati 
rešitev, ki bi v največji meri upoštevala razumne 
potrebe uporabnikov poštnih storitev v lokalnem 
okolju, obenem pa bi Pošti Slovenije omogočala 
finančno vzdržno izvajanje univerzalne poštne 
storitve.  
 V skladu z vsemi opisanimi je bil 
izveden tudi postopek primerov predlaganega 
zaprtja kontaktne točke Rečica ob Savinji. Pošta 
Rečica ob Savinji je samo dva kilometra 
oddaljena od pošte Nazarje, ki je dostavna pošta 
za njeno območje. V bližini pošte Rečica se 
nahajajo še druge pošte: Mozirje, Ljubno ob 
Savinji, Gornji Grad in pogodbena pošta 
Šmartno ob Dreti. Leta 2015 je bila pošta Rečica 
ob Savinji predvidena za preoblikovanje v 
pogodbeno pošto, vendar se ni našlo za to 
primernega pogodbenega partnerja. Zaradi 
nenehnega nadaljnjega upadanja storitev je bil 
leta 2018 pripravljen načrt za preoblikovanje v 
premično pošto. Lokalna skupnost oziroma 
občina je bila vse skozi seznanjena za namero o 
preoblikovanju. V decembru 2018 je bilo 
dogovorjeno, da se preoblikovanje prestavi na 
drugo polovico leta 2019. Iskanje primernega 
pogodbenega partnerja se še nadaljuje. Če se 
ne bo našel ustrezni ponudnik je predvideno 
preoblikovanje v premično pošto. To bi pomenilo 
zagotavljanje osnovnih poštnih storitev v sklopu 
opravljanja dostave na terenu. Gre za 
prijaznejšo obliko poslovanja predvsem za manj 
mobilne uporabnike, saj je mogoče po telefonu 
naročili obisk pismonoše na dom.  
 Poudarjam, da bomo še naprej 
namenjali posebno skrb zadovoljevanju 
razumnih potreb uporabnikov poštnih storitev in 
zagotavljanju kakovosti univerzalne poštne 
storitve. Uporabnikom poštnih storitev bo 
zagotovljena tudi kvalitetna univerzalna poštna 
storitev, kot je predpisana z zakonom in 
splošnimi akti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, želite postaviti 
dodatno vprašanje?  
 Izvolite.  
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik, za besedo. Hvala lepa, 
minister, za odgovor. Ta me ohrabruje, moram 
reči. 
 Vendarle, ko sem raziskoval to 
področje sem se pogovarjal tudi z vodilnimi 
ljudmi na pošti in tudi z drugimi deležniki. 
Nekako sem prišel do ugotovitve, da lastnik 
pošte, to je DUTB oziroma SDH, zastavlja zgolj 

in samo finančne kriterije za doseganje nekih 
ciljev. Dosti manj se pa ukvarjajo z drugimi 
elementi, ki so tudi znotraj podjetij, ki jih upravlja 
ta krovna organizacija.  
 V okviru tega se postavlja vprašanje, ali 
takrat, kadar gre za tipične javne storitve, ali res 
mora biti v prvem planu donos, kljub tem 
kriterijem, ki ste jih vi našteli, ali vendarle kaže 
pogledati tudi širši pomen javnih storitev, zlasti 
na območjih, ki so marginalna. S tem ljudje 
dobivajo relativno slab občutek na terenu, da se 
jim odvzema tudi pošta, tudi če ni veliko storitev 
tam notri. So emocionalno vezani na tisto pošto, 
tam se še kakšne družabne zgodbe okoli 
dogajajo. Nemalo pošt ima pa tudi bančno 
poslovanje prek NKBM.  
 Tako da vam predlagam, spoštovani 
minister, tako sem tudi s terena dobil predlog, da 
bi se še enkrat usedli na sestanku deležniki, se 
pravi direktor pošte, nekdo iz ministrstva, ki je za 
to zadolžen, lastnik in bi videli, kaj s temi 
poštami v bodoče početi. To je moj predlog. 
Seveda ne more biti zahteva. V mojem volilnem 
okraju bodo zelo zadovoljni, če to izpeljete pa 
tudi vodstvo pošte. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Želita odgovoriti na to posredno 
vprašanje?  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani gospod 

poslanec, kot sem povedal, je končna odločitev 
preložena na drugo polovico leta 2019. 
Verjamem, da se bo v tem vmesnem obdobju 
izvršilo dogovarjanje med lokalno skupnostjo in 
pošto in da bomo tudi naprej zagotavljali 
univerzalno poštno storitev na vsem področju, 
tudi v Rečici ob Savinji. Seveda pa bi si najbolj 
želeli, da bi prišli do neke pogodbene oblike. 
Prizadevajmo si vsi skupaj, da takega ponudnika 
najdemo. Verjamem pa, da se Pošta Slovenije 
ne ozira samo po številkah, ampak da res 
celovito pogledajo vso problematiko. Pa še 
enkrat poudarjam, da je poštna storitev v 
slovenskem prostoru nadstandardna glede na 
zahteve Evropske komisije. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 S tem prehajamo na naslednje 
poslansko vprašanje, in sicer dr. Milana Brgleza 
v zvezi z marakeško pogodbo.  
 Izvolite, gospod minister.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani gospod 

predsednik Državnega zbora, hvala za besedo. 
Spoštovane poslanke in poslanci!  
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo se zaveda pomembnosti vsebine in 
problematike, ki jo obravnava omenjena 
direktiva, in je že pristopilo k pripravi spremembe 
zakona. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o avtorskih in sorodnih 
pravicah je bil uvrščen v javno razpravo, ki je 
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potekala od 30. 10. 2018 do 30. 11. 2018. Po 
opravljeni javni razpravi so bila opravljena še 
nekatera posvetovanja z deležniki, ki so podali 
svoja mnenja in pripombe, na podlagi katerih je 
bilo izvedenih še nekaj prilagoditev predloga 
zakona. Predlog zakona je trenutno v fazi 
medresorskega usklajevanja in računamo, da ga 
bo Vlada Republike Slovenije lahko sprejela v 
naslednjih dveh mesecih. Po sprejetju predloga 
zakona na Vladi bo zakon posredovan v 
obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. Implementacija direktive se je zavlekla 
zaradi usklajevanja z različnimi dejavniki.  
 Namen predloga zakona je razširiti 
izjemo avtorskih in sorodnih pravic v korist vseh 
invalidov, ne le slepih in slabovidnih, temveč 
katerihkoli invalidov, za izdelavo izvodov del v 
obliki, ki je prilagojena posameznemu invalidu 
glede na njihove okoliščine okvare zdravja. Vnos 
novih določb, ki bodo v skladu z direktivo 
omogočale izmenjavo izvodov, prilagojenih 
slepim in slabovidnim in drugim osebam z 
motnjami branja, med pooblaščenimi subjekti 
znotraj Evropske unije, Evropska direktiva ne 
dovoljuje neposredne izmenjave izvodov v 
prilagojenem formatu med upravičenimi 
osebami, to je slepimi, slabovidnimi ter osebami 
z drugimi motnjami branja, na primer s hujšo 
obliko disleksije, fizično motnjo. Predlagane 
rešitve bodo slepim in slabovidnim osebam ter 
osebam z drugimi motnjami branja olajšale 
dostop do objavljenih del, ki so varovana z 
avtorskimi ali sorodnimi pravicami, kar bo 
izboljšalo kakovost njihovega življenja. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, želite besedo?  
 Izvolite. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Najlepša hvala.  

 Ministru se zahvaljujem za odgovor. V 
dopolnitvi svojega vprašanja pa bi želel posebej 
poudariti, da je čimprejšnji prenos direktive v naš 
pravni red ter uveljavitev te marakeške pogodbe 
o olajšanem dostopu do književnih del za slepe 
in slabovidne ter osebe z drugimi težavami z 
branjem izjemnega pomena tudi za Slovenijo. 
Pozdravljam sicer ta širši pristop, vendar vem, 
da je to del neke daljše razprave, ker pravzaprav 
se ta zadeva ni začela sedaj, ampak poteka že 
dalj časa. Resnično upam, da bo v roku dveh 
mesecev ta stvar prišla do obravnave v 
Državnem zboru; bolj realistično je najverjetneje 
v prvi polovici tega leta. Seveda če ne bodo 
interesi, ki so tudi do sedaj bili tisti, ki so na 
evropski ravni ali pa na slovenski ravni 
onemogočali, da bi se ta direktiva dejansko 
izvedla in da bi tudi marakeška pogodba lahko 
prišla v veljavo. Vsekakor gre za neposredne 
koristi takšnih uporabnikov, kot je na primer tisoč 
900 uporabnikov slovenske knjižnice slepih in 
slabovidnih Minke Skaberne, ki je lansko leto 
praznovala 100-letnico. Vem, da je zadeva 

takšna, da bi si jo pravzaprav vsi želeli čim prej 
urediti. Ampak, ja, … Zanima me:  
 Ali je tega odpora v tem kapitalskem 
delu še vedno toliko, kot ga je bilo pred tem na 
evropski in naši ravni? 
  Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: V javnem 

posvetovanju je ministrstvo med drugim prejelo 
tudi predloge, naj se predlagana izjema 
avtorskih in sorodnih pravic še bolj razširi, to je, 
da se določi izjema in omejitev pravice 
predelave, da se lahko avtorsko delo tudi 
vsebinsko spremeni, na primer skrajša. Temu 
nismo mogli slediti, ker ne moremo določiti širše 
izjeme ali omejitve v korist invalidnih oseb, kot je 
določeno z direktivo. Avtorske pravice in 
sorodne pravice v informacijski družbi, ki 
določajo nabor možnih izjem in omejitev 
avtorskih in sorodnih pravic,  ki jih lahko 
država članica določi v svoji nacionalni 
zakonodaji.  
 Jaz verjamem, da imamo zdaj ta 
predlog usklajen in bo, kot sem povedal, prišel 
na Vlado v roku dveh mesec in potem takoj tudi 
v Državni zbor. Tega odpora v takem smislu 
tukaj ne zaznavamo, ampak to, kar smo zdaj 
uskladili, verjamem, da je tisto, kar bomo lahko 
tudi sprejeli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
  Nadaljujemo s postavitvijo vprašanj. 
  Naslednja je na vrsti mag. Karmen 
Furman, in sicer postavlja vprašanje ministrici za 
delo, družino in socialne zadeve. 
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovana 
ministrica in vsi prisotni!  
 V skupnosti socialnih zavodov so konec 
lanskega leta opozorili, da bo treba z mesecem 
januarjem 2019 povišati oskrbnine v domovih za 
starostnike, ker Vlada ni poskrbela za pokritje 
stroškov zvišanja plač zaposlenim. Da sedaj ne 
bo tukaj kakšnega napačnega razumevanja, 
želim povedati, da dvigu plač ne nasprotujemo, 
ampak nasprotno, najnižje plačan kader bi si 
zaslužil še kaj več.  
 Je pa na drugi strani povsem 
nesprejemljivo, da država poviša stroške dela, 
ne zagotovi pa potrebnih finančnih sredstev in 
posledično to breme prenese na uporabnike 
storitev. Višje cene oskrbe v letošnjem letu bodo 
morali znova plačati oskrbovanci in njihovi 
svojci. Tako upokojenci s svojimi nizkimi 
pokojninami že do sedaj niso zmogli plačevati 
domske oskrbe, ko pa bo ta očitno še višja, pa 
bo to ob nesprejemljivih pokojninah še težje.  
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 Torej žal slovenski upokojenec po 40 in 
več letih dela nima niti za plačilo sobe v domu za 
starostnike.  
 Glede na dejstvo, da je vaše 
ministrstvo ustanovitelj domov za starejše in da 
prav vaše ministrstvo navsezadnje podaja 
soglasje k dvigu cen domske oskrbe me, 
spoštovana ministrica, zanima:  
 Koliko domov za starejše je konec 
lanskega leta in v začetku letošnjega leta 
zaprosilo vaše ministrstvo za soglasje k dvigu 
cen storitev domske oskrbe?  
 Kaj boste vi kot ministrica, ker 
navsezadnje pa vendarle dajete soglasje k dvigu 
cen, storili, da boste preprečili, da bi oskrbovanci 
v domih za starejše morali še naprej pokrivati 
tudi stroške zdravstvene nege, ki jih je po 
Zakonu o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju dolžan plačati Zavod 
za zdravstveno zavarovanje?  
 Dejstvo namreč je, da se oskrbnine v 
domovih nenehno dražijo predvsem tudi na 
račun prenizkih cen zdravstvenih storitev, ki bi 
jih po zakonu morala plačati zdravstvena 
zavarovalnica, pa jih ne oziroma vsaj ne v 
zadostni višini. 
 V okviru obstoječega sistema cen 
domske oskrbe bi pa želela opozoriti še na eno 
sistemsko anomalijo, in sicer da so cene za 
enake storitve po različnih domovih odobrene v 
različnih zneskih. Ponekod se razlikuje tudi do 
dvakrat. Ker menim, da bi za isto storitev zavodi 
vendarle ne smeli zaračunavati tako različnih 
cen, me zanima:  
 Ali v tej zvezi načrtujete na vašem 
ministrstvu uvesti kakšne ukrepe? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite, imate 
odgovor. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Spoštovana 

poslanka, najlepša hvala za vprašanje. 
 V zvezi z vašim vprašanjem želim 
najprej izpostaviti, da moramo na področju 
institucionalnega varstva starejših izboljšati 
dostopnost storitev. To pa lahko zagotovimo le s 
sprejetjem sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti podpira in aktivno 
sodeluje z resornim Ministrstvom za zdravje pri 
pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. 
 V obstoječem sistemu, ki ga trenutno 
imamo v institucionalnem varstvu, osnovne in 
socialne storitve v domovih za starejše, to je, kar 
se tiče bivanja, prehrane, socialne oskrbe in pa 
varstva, plačujejo upravičenci oziroma njihovi 
zavezanci, to so družinski člani oziroma občine. 
Zdravstvena oskrba v domovih pa se financira iz 
zdravstvene blagajne, in sicer iz Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. 
 Storitev institucionalnega varstva v 
domovih za starejše obsega osnovno in socialno 

oskrbo, ki je urejena po predpisih s področja 
socialnega varstva, in zdravstveno varstvo, ki ga 
urejajo zdravstveni predpisi. Stroški zdravstvene 
nege v domovih za starejše se krijejo, kot ste že 
tudi sami ugotovili, iz sredstev Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje.  
 Na podlagi Zakona o socialnem varstvu 
so osnovno in socialno oskrbo dolžni plačati 
upravičenci in drugi zavezanci.  
 Na podlagi Uredbe o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilih 
socialnovarstvenih storitev v primeru 
nezmožnosti plačila s strani upravičenca pa, kot 
rečeno, krijejo strošek storitve družinski člani 
oziroma občine. V veljavnem sistemu stroški 
storitve institucionalnega varstva v delu, ki se 
nanaša na osnovno in socialno oskrbo, niso 
neposredno kriti iz proračuna, pač pa storitev v 
okviru svoje plačilne sposobnosti plača 
upravičenec. Vzrok za povišanje cen v začetku 
leta 2019 so bili višji stroški dela za zaposlene, 
ki v domovih za starejše izvajajo osnovno in 
socialno oskrbo. Stroški dela predstavljajo 
približno 50 % v strukturi cene, kar pomeni 4-
odstoten dvig plač za 2 % višjo ceno storitev. 
Država lahko zagotovi dodatna sredstva le za 
pokritje tistega dela stroškov zaradi zvišanja 
plač, ki ga financira iz proračuna.  

Zato si zelo prizadevamo za ustrezen 
dvig sredstev, ki jih domovom za starejše 
namenja Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Naj na tem mestu povem, da ravno v 
teh dneh potekajo intenzivna usklajevanja z 
Ministrstvom za zdravje na temo, da bi dosegli 
zvišanje cen zdravstvenih storitev. 

Želim pa izpostaviti, da so se temeljni 
mehanizmi socialne države, ki sodijo v 
pristojnost našega ministrstva, v zadnjem 
obdobju zelo okrepili. Odpravljeni so bili vsi 
varčevalni ukrepi na področju družinske in 
socialne politike. Zvišali so se varstveni 
prejemki, denarna socialna pomoč in varstveni 
dodatek, ki je namenjen starejšim od 63 let za 
ženske in 65 let za moške.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa poslanka, imate zahtevo za 
dopolnitev. 
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za vašo obrazložitev, spoštovana 
ministrica. 
 Res je, strinjam se, da to problematiko, 
s katero se ukvarjata navsezadnje dve 
ministrstvi, poleg Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve ter enake možnosti tudi 
Ministrstvo za zdravje in na koncu še 
zavarovalnica kot plačnik storitev zdravstvene 
nege, pa vendarle navsezadnje to medresorsko 
usklajevanje ne bi smelo biti izgovor, da se tako 
perečemu problemu ne prisluhne in navsezadnje 
tudi sprejme tako pričakovani zakon o dolgotrajni 
oskrbi. Namreč že vse od leta 2012 se nenehno 



                                                                                                                          

  30  

opozarja na to problematiko določanja cen v 
domovih za starejše in tudi vaše ministrstvo. 
Cene strmo naraščajo, Zavod za zdravstveno 
zavarovanje pa vsaj do sedaj ni prispeval 
zadostnega kritja, ki bi ga po zakonu moral.  

Zato navsezadnje vseeno vztrajam pri 
odgovoru:  
Kakšne ukrepe, točno katere, če mi znate 
povedati, bo vaše ministrstvo v okviru vašega 
mandata sprejelo, da se bo čim prej pristopilo k 
reševanju te problematike?  

Saj navsezadnje glede na dejstvo, da 
vendarle ste vi tisti, ki dajete soglasje k dvigu 
cen, mislim, da je to še kako pomembno. 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospa 

ministrica, izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Mogoče samo 

uvodoma toliko povem, kar se tiče 
medresorskega usklajevanja je Zavod za 
zdravstveno zavarovanje samostojen pri 
določanju cen. Tu lahko mi samo z določenimi 
spodbudami in sestanki ter prikazovanjem 
dejanskega stanja poskušamo doseči dvig teh 
cen, na katere se glasno tudi opozarja. 
 Kar je v naši moči, smo na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen za 
socialnovarstvenih storitev, lahko povem, da se 
cene usklajujejo enkrat letno, približno 1. marca, 
možna pa je tudi dodatna uskladitev v primeru, 
da se stroški dela povišajo za 1, 5 %. Ministrstvo 
je takoj v začetku leta pozvalo vse izvajalce, da 
k uskladitvi cen s 1. januarjem pristopijo le, če 
prihodki storitve zaradi dviga stroškov dela na 
podlagi veljavnih cen ne omogočajo vzdržnega 
poslovanja do konca februarja 2019, in ceno 
uskladijo šele s 1. marcem. 
 Ministrstvo je izdalo tudi priporočilo, da 
se cene storitev s 1. januarjem 2019 ne 
povečajo za več kot 2 %. Lahko povem, trenutno 
kažejo podatki, da se je za uskladitev cen s 1. 
januarjem odločilo 60 % vseh izvajalcev, pri 
čemer so upoštevali priporočilo ministrstva in se 
odločili za dvig cen, ki v povprečju ne presegajo 
2 %. Izvajalci bodo lahko cene dodatno povečali 
s 1. marcem zaradi spremembe ostalih 
elementov, cene, kot so stroški materiala, 
storitev, stroški investicijskega vzdrževanja, 
amortizacija ter stroški financiranja.  
 Če zaključim. Ministrstvo za delo lahko 
tukaj daje samo priporočila k cenam, sami 
zavodi so pa tisti, ki se potem odločijo. Tukaj pa 
bomo poskušali seveda z glasnim opozarjanjem 
tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje kot 
tudi samih zavodov nadaljevati tudi v 
prihodnje.Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa poslanka ima postopkovni 
predlog. 
 Izvolite.  

MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa, za vašo dopolnitev odgovora.  
 Jaz vseeno, glede na vsebino 
odgovora, ki sem ga dobila, nisem zadovoljna. 
Navsezadnje gre se za več let trajajočo 
problematiko, cene se dvigujejo tudi na račun 
tega, ker zdravstvena zavarovalnica ne opravi 
svoje zakonske obveznosti. Po drugi strani pa 
tudi dve ministrstvi v medresorskem 
usklajevanju, kolikor sem jaz razumela, še za 
enkrat nista v tisti pravi redni pripravi faze 
zakona o dolgotrajni oskrbi.  
 Zato bi vseeno želela izkoristiti 
možnost, da v okviru poslovnika opravimo 
nadaljnjo razpravo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal 
jutri, v okviru glasovanj. 
 Nadaljujemo pa z novim vprašanjem, ki 
ga bo postavil poslanec Blaž Pavlin, in sicer 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo! 

 Spoštovana gospa ministrica! V 
zadnjem mesecu je bilo veliko govora o izgradnji 
tretje razvojne osi na njenem severnem delu, se 
pravi na delu, ki bi povezal Koroško z 
avtocestnim križem oziroma avtocesto Maribor–
Ljubljana. V razpravah o izgradnji tretje razvojne 
osi pa pogrešam pogovore in načrte o izgradnji 
le-te na njenem južnem delu. Izgradnja južnega 
kraka od Vinice do Novega mesta in avtoceste 
Ljubljana–Obrežje je za razvoj gospodarstva 
Bele krajine in Dolenjske zelo velikega pomena. 
Izgradnjo podpirajo vse občine v tem delu 
Slovenije, Gospodarska zbornica Dolenjske in 
Bele krajine ter ljudje, ki živijo v tej regiji. Čim 
prejšnja izgradnja ter državne ceste bi tudi 
pripomogla k vračanju mladih izobraženih ljudi 
po študiju nazaj v Belo krajino. Trasa je že 
prostorsko umeščena, vsaj v večjem delu. 
Prejšnji minister za promet je leta 2017 obljubil, 
da naj bi se izgradnja začela leta 2019 in 
končala do leta 2023.  
 Zato me zanima:  
 V kakšni fazi je izgradnja južnega dela 
tretje razvojne osi?  
 Ali ti roki še vedno držijo?  
 Ali je kaj več znanega glede poteka 
trase na njenem južnem delu, se pravi od 
Črnomlja proti mejnemu prehodu Vinica? 
Hiter začetek izgradnje je pomemben tudi zaradi 
črpanja evropskih sredstev.  
Zanima me tudi:  
V katero smer gredo razmišljanje ministrstva 
glede osrednjega dela tretje razvojne osi, ki bi 
povezal Zasavje in Posavje s hitrejšo in bolj 
varno cestno povezavo s Celjem, na eni, ter 
Ljubljano oziroma Novim mestom na drugi 
strani?  
Za vaše odgovore se vam zahvaljujem. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

lep pozdrav vsem in hvala za vprašanje. 
 Spoštovani poslanec, kot veste, je tretja 
razvojna os prioritetni infrastrukturni projekt te 
vlade, te koalicije. Aktivnosti potekajo na 
celotnem projektu – severnem, srednjem in 
južnem, z dinamiko, ki je odvisna predvsem od 
prometnih obremenitev omrežja na 
posameznem območju. 

Projekt južnega dela tretje razvojne osi, 
od avtoceste A2 do meje z Republiko Hrvaško 
poteka v okviru treh ločenih odsekov. In sicer na 
prvem odseku od avtoceste A2 do priključka 
Maline, na drugem odseku od priključka Maline 
do Metlike, s krakom do Črnomlja, ter na tretjem 
odseku, od Črnomlja do Vinice. Prvi odsek od 
avtoceste A2 do Gorjancev oziroma priključka 
Maline je zasnovan kot štiripasovna cesta, hitra 
cesta v dolžini 17,9 kilometrov. Celotna trasa je 
razdeljena na štiri etape, gradnja pa je 
predvidena v dveh fazah. 

Prva faza obsega prvo in drugo etapo, 
v dolžini 5,5 kilometrov, druga faza pa tretjo in 
četrto etapo, v dolžini 12,4 kilometra. Za prvo 
fazo nove cestne povezave od avtoceste A2 do 
Osredka v okviru pripravljalnih del poteka 
pridobivanje nepremičnin, priprava projektne in 
investicijske dokumentacije za traso in 
premostitvena objekta preko reke Krke ter ostale 
terenske raziskave, ki so potrebne za začetek 
gradnje. 
 Pridobitev gradbenega dovoljenja je 
predvidena v prvi polovici letošnjega leta in v 
tem letu tudi že pričetek gradnje. Ta odsek naj bi 
bil dokončan in predan prometu konec leta 
2022. Za drugo fazo projekta, to sta etapi 3 in 4, 
od Osredka do Malin je na podlagi do sedaj 
izdelane dokumentacije sprejeta odločitev o 
najustreznejšem scenariju nadaljnje izvedbe, 
kjer se bo že v začetni fazi cesta gradila v 
polnem štiripasovnem profilu. Gradnja tega 
odseka, ki vključuje tudi predor skozi Gorjance, 
je predvidena v letih 2022–2026.  
 Na odseku od priključka Maline do 
Metlike oziroma Črnomlja je zaključen postopek 
prostorskega umeščanja. Z Republiko Hrvaško 
poteka usklajevanje glede priključevanja na 
njihovo avtocestno omrežje. Na podlagi 
opredeljene in medsebojno usklajene 
povezovalne prometne smeri se bodo 
nadaljevale aktivnosti prostorskega umeščanja v 
smeri Vinice, določitev prednostne smeri in 
aktivnosti za določitev investitorja na tej 
prednostni prometni smeri.  
 Na srednjem delu tretje razvojne osi, od 
avtoceste A1 pri Celju do avtoceste A2 pri 
Novem mestu, je bilo v letu 2008, ko so se 
oblikovale variante za celoten projekt od Avstrije 
do Hrvaške, vrednotenih in primerjanih deset 
variant. Vse različice so se začele na avtocesti 
A1 in končale z navezavo na avtocesto A2. 

Potekale so v treh koridorjih, in sicer v 
zahodnem, sredinskem in vzhodnem koridorju. 
Varianta v sredinskem koridorju je bila ocenjena 
kot najustreznejša, s potekom od avtoceste A1 
preko Celja, Laškega in Zidanega mostu, 
nadalje preko Tržišča, Mokronoga in Šmarjeških 
Toplic do Novega mesta. Potek te variante je 
aktualen tudi po dopolnjeni študiji variant v letu 
2016, ki je bila tudi javno razgrnjena. Predlagana 
rešitev po tej varianti je novogradnja 
dvopasovne ceste z možnostjo bodoče širitve v 
štiripasovnico, dolžine približno 57 kilometrov. V 
okviru primerjalnih variant je bila proučena še 
varianta s potekom trase po obstoječih cestah z 
delnimi rekonstrukcijami ozkih grl ter varianta z 
bistveno večjim obsegom novogradenj kot prvo 
primerjana. Trenutno se študija variant 
dopolnjuje s hidrološko in hidravlično študijo, 
kartami poplavne varnosti in pripombami, 
podanimi v postopku javne razgrnitve. Sprejetje 
odločitve o najustreznejši varianti je predvideno 
konec leta 2020.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa za odgovor. 
 Nadaljujemo z vprašanji.  
 Dr. Franc Trček bo postavil vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  In tudi ministru za okolje in prostor, kot 
sem napovedal.  
 Moje vprašanje se nanaša na državni 
prostorski načrt širitve Aerodroma Maribor. 
Verjetno veste, če se nekaj takega dogaja, če je 
čez 140 nekih predlogov, pripomb na DPN, če 
se odzove pet občin, da potem poslancu iz 
Maribora pregoreva mobi in da je tovrstno 
vprašanje več kot potrebno in nujno. Če malo 
pogledamo, upam si celo trditi, nesrečno ozadje 
zgodbe tega letališča, pa bi lahko šli še 25 let 
nazaj, ko se je tam neko orožje našlo, ki je bilo 
sicer namenjeno prebijanju obroča v Sarajevu; 
če bi takrat slovenska in hrvaška politika bili 
malo pametnejši, ne bi bilo tako dolge travme 
sarajevskega obleganja. Ampak pustimo to stati. 
Kar nekaj državnih investicij, neka izkušnja z 
našega konca z umeščanjem Magne, ko so bili 
določeni ljudje stigmatizirani za ekoteroriste, tudi 
navsezadnje neke, dandanes lahko rečemo, že 
pravljice, megalomanski plani bivšega župana, ki 
je tam govoril o razgradnji letal, in podobno. 
Seveda pride potem dejansko do nekega strahu 
ljudi. Če temu dodamo še dejstvo, da je po nekih 
variantah načrtovano, da bo to tovorno letališče, 
ki bo imelo več pretovora kot dunajsko, ker je 
celo sodišče dalo prepoved tovrstne širitve, se 
dejansko vprašamo, kje smo in kako bo ta 
zgodba šla naprej in kako se bosta resorna 
ministrica in minister odzvala na neko vso 
količino predlogov. Zdaj imamo še neko zadnjo 
zgodbo, odpoved nekega pogodbenega 
razmerja, ki je lahko tudi oblika pritiska nekega 
kitajskega akterja, ki je bila tam prisoten. Vsa ta 
šlamastika, če se tako izrazim, ljudi skrbi. In 



                                                                                                                          

  32  

navsezadnje, če pride do udejanjanja tega 
nekega bolj tovoru namenjenega letališča, veste, 
to je nekaj drugega za nas, ki tam živimo, kot ta, 
da nekajkrat na mesec kakšna letalo potrenirajo 
vzletanje, pristajanje, kar je tudi neko 
onesnaževanje okolja, ko bodo tja prihrumeli 
neki antonovi, tupoljevi, bo to neka čisto druga 
ali tretja zgodba.  
 Upam, da bom dobil zadovoljive 
odgovore tako jaz kot številni iz našega okrožja. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Najprej bo podala svoj odgovor gospa 
ministrica. 
 Izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala 

poslancu za to vprašanje. 
 Se strinjam, da lahko rečemo 25-letna 
bolj ali manj neuspešna zgodba tega letališča. 
Najemna pogodba, ki je bila sklenjena marca 
2017, za dobo 15 let z možnostjo 5-letnega 
podaljšanja s kitajskim najemnikom bo na 
predlog tega istega kitajskega najemnika 
prekinjena. Zakaj je to pritisk? Ne vem. Na to bo 
lahko odgovoril kitajski najemnik. Sama sem bila 
začudena ob tem, da je bila pogodba sklenjena 
za 15 let in pravzaprav se vmes ni nič 
spremenilo, pa jo želijo prej kot v dveh letih 
razdreti. Seveda to pravico skladno s pogodbo 
imajo, država je izpolnila vse zaveze, ki smo jih 
s pogodbo dali, tako da jaz mislim, da tožba v 
nobenem primeru ne pride v poštev. 
 Kakšne so možnosti? Se pravi, novo 
najemno razmerje, javno-zasebno partnerstvo ali 
mogoče tudi prodaja Letališča Maribor, s tem da 
se moramo vsi skupaj vprašati, ali ob 
obstoječem stanju, kakršno danes je, se pravi 
brez sprememb državnega prostorskega načrta, 
interes za promet, kakršenkoli, na tem letališču 
sploh lahko zagotovimo.  
 Še enkrat bi rada poudarila, da je 
država vse pogodbene obveznosti izpolnila. Jaz 
sem se srečala s kitajskimi najemniki, ko so oni 
tudi izpolnili svoje obveznosti, in mi je žal, da so 
bile obljube tako velikopotezne pa da na koncu 
pravzaprav tega, kar so obljubljali, niti v 
manjšem delu niso realizirali. 
 Kar se tiče prostorskega načrt bo 
odgovoril minister Leben, imava pa, to pa bom 
povedala zdaj, mislim da, v četrtek sklican 
skupen sestanek, najin, s sodelavci, kjer bomo 
tudi zelo natančno pogledali, kaj sploh lahko, da 
ne rečem moramo narediti ob kopici pripomb, ki 
so bile oddane.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

vprašanje. 

 Jaz se bom kot okoljski minister 
osredotočil na vsebino, vezano na državni 
prostorski načrt, ker mi kot Ministrstvo za okolje 
in prostor smo nosilci samega postopka, vsebino 
pa, tako kot je že ministrica povedala, delava 
potem z njenimi kolegi. Zato je dobro malo glede 
samega postopka povedati. Sredi decembra je 
potekala javna razgrnitev za državni prostorski 
načrt za letališče v Mariboru, sama javna 
obravnava pa je bil 22. 11. lansko leto. Trenutno 
so v pripravi stališča do pripomb iz javne 
razgrnitve, ki morajo biti končana sredi februarja. 
Zakonsko imamo rok 60 dni, da to opredelimo. 
Po mojih izkušnjah iz drugih prostorskih načrtov, 
tudi iz tujine, 140 pripomb za eno letališče ni 
veliko, jih je pa treba vse sprocesirati in tudi pri 
tistih, ki ni upoštevana obrazložitev, napisati, 
zakaj ni bila upoštevana. Največ pripomb se 
nanaša na hrup, zrak, pitno vodo, kmetijska 
zemljišča. To, kar sem jaz malo spremljal, ko so 
pripombe prihajale v hišo, je moj prvi zaključek 
največja bojazen, ker ljudje ne vedo, kaj se bo 
tam delalo. To pomeni tudi, da je najina prva 
točka, da moramo vedeti, kaj se bo tam delalo, 
zato da se lahko začneš lažje aktivno z lokalnimi 
skupnostmi naprej pogovarjati. Seveda je zame 
kot okoljskega ministra najbolj pomembno, da bo 
investitor upošteval omilitvene ukrepe, ki jih 
določa okoljsko poročilo. To pomeni, da bomo 
povedali, da lahko obratuje podnevi, ponoči, da 
se bo držal glede ravni hrupa, protihrupne 
zaščite in tako naprej.  
 Kar se tiče zaključka same priprave 
DPN, je treba pridobiti še pozitivno odločbo o 
sprejemljivosti vplivov. To pomeni, zaključiti 
celoten postopek celovite presoje vplivov na 
okolje in pa seveda pridobiti pozitivna mnenja 
vseh sodelujočih državnih in lokalnih nosilcev 
urejanja prostora. Potem za sam DPN ni več ovir 
naprej. Torej, kar se tiče postopka, je zadeva v 
sklepno fazi in bomo skupaj z ministrstvom to 
nadaljevali, če bo pač taka želja. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod Trček, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 No, saj se zahvaljujem obema, ker sta 
zelo odkrito povedala, da v bistvu še ne vemo, 
kaj naj bi se tam dogajalo. In to navsezadnje 
ljudi skrbi. In to je navsezadnje tudi posledica 
pomanjkanja nekega razvojnega načrtovanja te 
države. Jaz osebno vem, da neka lokacija, kjer 
deluje avtomobilska industrija, potrebuje 200 
tisoč avtomobilov, če ne gre za nekaj nišnega, 
da se to vrti. Vsi, ki se malo razumemo na 
infrastrukturo, vemo, zakaj je ta lokacija bila 
Magni všeč. Vem tudi, že konec 80. se je 
govorilo o globalnem avtomobilu, iz kje vse neki 
deli prihajajo. Sama gospa ministrica, vi ste rekli 
na hearingu, tu se strinjava, citiram vas: 
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»Osebno bi si želela, da tudi potniški promet na 
tistem delu zaživi, pa nekako ne kaže najbolje. 
Tako bi bilo mogoče smiselno razmisliti, glede 
na to, da je ena od prioritet na železniški 
infrastrukturi proga Maribor–Šentilj, da tisto 
letališče nekako bolj usmerimo v tovorni 
promet.« In to je dejansko neka skrb lokalne 
skupnosti. Dejansko, ker si v neki megli, v neki 
nevednosti. Dobro, veste, da Levica ravno ne bo 
naklonjena kar tako prodaji tega letališča, kar je 
omenila gospa, ena od resornih ministric, od 
dveh, ampak veste, če gre to v zgodbi nekega 
bolj resnega tovornega prometa, to pomeni dosti 
bolj razširjeno vplivno območje in celo vrsto 
posledic, ki dejansko prihajajo iz tega. In ni 
naključje, da se tu bije bitka, recimo, tudi 
letališče v mestu Gradec, ki ga bolj poznamo kot 
Graz, kdaj se omejujejo tovrstni poleti in tako 
naprej. Zdi se mi, da ena neka cela zgodba, ki 
še zahteva celo vrsto odgovorov. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec.  
 Dopolnitev odgovora bo podala gospa 
ministrica.  
 Izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Saj se bom v 

bistvu malo ponavljala. Ta najemnik je na nek 
način obljubil milijon potnikov, pa, mislim da, 50 
tisoč ton tovora do nekega leta. Jaz sem 
povedala, kakšne tri možnosti obstajajo, da to 
letališče sploh ostane pri življenju. Milijon evrov 
približno bo stalo državo letno, če ne bomo dobili 
novega najemnika, ki bi upravljal s tem. Tako da 
res vsi skupaj moramo vedeti, kaj bomo tam 
delali, kaj si želimo, temu prilagoditi državni 
prostorski načrt. Če pa vsi skupaj ugotovimo, da 
letališče nima prihodnosti, je pa verjetno tudi 
kakšen korak, ki se ga da v nadaljevanju 
narediti. Da država kar tako leta in leta daje 
milijon evrov zato, da ni potnikov in ne tovora, se 
pa vsi skupaj verjetno lahko vprašamo, ali je 
sploh smiselno.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
JURE LEBEN: Kar se tiče razvoja tistega 

področja, vemo, da imamo Magno, vemo, da se 
infrastruktura povezuje do Magne, ker eden od 
ukrepov je prevoz na železnice. Ta tir se potem 
lahko nadaljuje naprej do samega letališča, 
ampak tako, kot je ministrica povedala, midva 
rabiva najprej vhodne podatke, da se bova lahko 
potem plansko zmenila, kako s samim državnim 
prostorskim načrtom naprej. Se pa ne bi bal, ker 
vemo, da imajo tudi tuja večja letališča različne 
režime vzletov, pristankov in tako naprej, ampak 
vsa ta logistika je potem povezana in narejena 
na podlagi tega, kaj se na letališču dogaja. DPN 
se je začel na podlagi investitorske pobude in 
najemne pogodbe. Tako kot je ministrica 
povedala, midva se bova v četrtek usedla in 

potem zmenila, kako naprej s samim načrtom. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Trček, imate postopkovni 
predlog. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Ja, seveda, 

saj bi me doma pretepli, če ga ne bi imel, v 
nekem širšem okolju. Seveda bom izkoristil neko 
možnost, ki mi jo poslovnik da, da o tem 
opravimo neko razpravo v Državnem zboru. 
Ampak mi imamo v bistvu zdaj neko situacijo, da 
se dela DPN, neka zgodba, ki je bila pa 
obljubljena, je ugasnjena ali je na pol ugasnjena, 
lahko je tudi to neka taktika teh kitajskih 
lastnikov. To je v bistvu bolj zgodba, ki jo mora 
Sova delati, čisto mimogrede. Zdaj tukaj o tem 
na glas vem, da ne smemo govoriti. In je to 
blago rečeno šolski primer tega, kako se to ne 
dela. Saj bi mi v osnovi najprej morali vedeti, kaj 
se bomo tam sploh šli, da bomo potem šli v neki 
DPN, da bomo šli potem v neke posege v 
prostor. Seveda malo, če hočete, 
skandinavskega ali nizozemskega pristopa, kako 
vključevat lokalne skupnosti v to, tudi ne bi 
škodilo. Jaz bi zdaj lahko bral tukaj, kaj so 
sklenili, ne vem, v Občini Miklavž, da hočejo, da 
ostane to neko regionalno letališče, ki naj bi 
imelo do 600 tisoč potnikov, brez širitve v smeri 
tovornega prometa, tovornega letališča. To so 
pač neki čisto legalni, legitimni interesi lokalnih 
skupnosti, s katerimi se mora politika soočati. 
Jaz se tudi strinjam tukaj z gospo ministrico, 
tako metati milijon tukaj, metat milijon tam, 
veste, jaz kot resorni zdaj, ne vem, raje bi za ta 
milijon kupil nove postelje za dializo, pa ne od 
kakega dobavitelja, ki bo šel v stečaj čez leto ali 
dve.  
 Zaradi tega pozivam, da opravimo 
razpravo na naslednji seji, vmes pa upam, če bo 
to izglasovano, da bosta oba resorna ministra, ki 
sta zelo odkrito povedala, kakšno je stanje, 
prišla lahko do nekih več vhodnih informacij. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri v okviru glasovanj.  
 Nadaljujemo, in sicer ministru za 
finance dr. Andreju Bertonclju bo poslansko 
vprašanje postavil gospod Brane Golubović. 
 Izvolite. 
 
BRANE GOLUBOVIĆ (PS LMŠ): Hvala lepa.  

 Spoštovani minister, proti koncu leta 
2017 sta Zveza svobodnih sindikatov in pa 
Gospodarska zbornica na novinarski konferenci 
predstavila pobudo, da se še dodatno 
razbremeni regres za letni dopust, poleg tega pa 
sta tudi predlagala, da naj ministrstvo resno 
razmisli o davčni razbremenitvi 13. oziroma 14. 
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plače. To je bilo točneje oktobra 2017. Takratno 
Ministrstvo za finance je v svojem odgovoru 
navedlo, da se zaveda pomena nagrajevanja 
zaposlenih, da pa potrebuje nekaj časa, saj 
mora opraviti določene analize in pa premislek. 
Od takrat je minilo kar nekaj časa. In v tem času, 
verjamem, so bile narejene potrebne analize, da 
je bilo dovolj časa za premislek. 
 Zato vas, minister, sprašujem: 
 Ali Vlada načrtuje v letošnjem letu 
spremembo zakona, ki bo v celoti s prispevki 
razbremenil regres za letni dopust do 100 % 
povprečne plače, z željo, da bi ta sprememba 
stopila v veljavo že letos in bi že letos bil regres 
manj obdavčen? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

gospod poslanec, hvala za vprašanje.  
 Strinjamo se, da je treba pristopiti k 
iskanju celovitih rešitev v smeri razbremenitve 
dela. In med njimi je to lahko tudi razbremenitev 
regresa s prispevki za socialno varnost s 
sedanje višini 70 % povprečne plače na 
predvidenih 100 % povprečne plače. Vemo, da 
so ukrepi v smeri razbremenitve dela nujni, in si 
bomo prizadevali, da bodo zaposleni s predlogi 
ukrepov prejeli več. Zavedamo se, da kot prva 
obremenitev dela vsekakor predstavlja 
dejavnost, ki med davčnimi ukrepi vpliva na 
konkurenčnost, kar nam dokazujejo tudi študije 
OECD in drugih organizacij, iz katerih je 
razvidno, da je obremenitev dela problematična 
z dveh vidikov, in sicer kot pritisk na stroške dela 
in slabšanje mednarodne konkurenčnosti podjetij 
ter s tem države in kot drugo tveganje za 
naraščanje sive ekonomije. Vsekakor pa morajo 
biti ti koraki dobro premišljeni in usklajeni tudi s 
socialnimi partnerji. Skupaj moramo poiskati 
ustrezne rešitve s predvidenimi ukrepi na 
področju zdravstva, pokojninskega zavarovanja 
ter dolgoročne oskrbe. Od konstruktivnosti v 
okviru teh dialogov pa bo v končni fazi odvisno 
tudi to, kako daleč lahko gremo v razbremenitvi 
dela in s kakšnimi ukrepi. Kljub temu pa lahko 
rečemo, da bomo na Ministrstvu za finance 
obenem zagovarjali tudi ukrepe za 
razbremenitev dela, ki bodo čim bolj splošne 
narave: davčni razredi, davčne stopnje, splošne 
olajšave. In razbremenitev regresa s prispevki 
za socialno varnost z veljavne višine 70 % na 
100 % povprečne plače bo imela učinke na 
javne finance, za katere pa ocenjujem, da bodo 
relativno nevtralni. Tako bomo znižali prihodke iz 
naslova prispevkov za socialno varnost, na drugi 
strani pa bomo imeli nekoliko več prihodkov iz 
naslova dohodnine in davka od dohodkov 
pravnih oseb. Ne glede na to pa ne smemo 
pozabiti na osnovni cilj, to je, da bodo zaposleni 

dobili več, kar pomeni, da bodo imeli več 
razpoložljivega dohodka.  
 Ukrep predvidevamo v sklopu že 
napovedane celovite davčne optimizacije in 
predlog bomo predstavili predvidoma v roku 
enega meseca. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Naslednja bo postavila vprašanje 
gospa Suzana Lep Šimenko, in sicer ministru za 
gospodarski razvoj in tehnologijo, gospodu 
Zdravku Počivalšku.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala. 
 Upam, da spoštovani minister vsak 
trenutek vstopi v dvorano, vemo, da je nekje 
tukaj. Moje vprašanje se bo nanašalo na skladen 
regionalni razvoj.  
 Vemo, veliko je govora o tem, 
velikokrat izpostavljamo to področje, ampak 
številke dejansko kažejo, da je situacija na 
področju skladnega regionalnega razvoja še 
daleč od tega, da bi bila spodbudna in da bi 
dejansko lahko govorili o skladnem regionalnem 
razvoju. Če zdaj pogledamo zgolj razlike v 
razvitosti vzhodne in zahodne regije, vzhodna 
regija dosega nekako 67 % evropskega 
povprečja, medtem ko zahodna regija 97 %. V 
letu 2008 smo dosegali bistveno višje odstotke, 
nenazadnje smo v zahodni regiji presegali 
evropsko povprečje in dosegli kar 109 %. V 
Sloveniji gre najbolje Osrednjeslovenski regiji, ki 
presega evropsko povprečje kot tudi slovensko 
povprečje, zelo slabo pa gre Zasavski regiji, ki 
dosega zgolj 43 % evropskega povprečja, 
Pomurska regija zgolj 55 % in Podravska regija 
zgolj 67 %. Podatki so seveda daleč od tega, da 
bi bili spodbudni. Zelo podobno je, ko 
pogledamo indeks razvojne ogroženosti, saj 
vidimo, da je najvišji v Pomurski regiji kar 164 %, 
zelo visok je tudi v Zasavski, Primorsko-
notranjski, Podravski, Koroški in tako naprej. 
Najnižji pa je seveda v Osrednjeslovenski regiji, 
36.  Prvi problem je torej skladen regionalni 
razvoj. Drugi problem, ki ga želim tu izpostaviti, 
je naslednji.  
 Zanima me, kaj boste, spoštovani 
minister, naredili za skladnejši regionalni razvoj v 
Sloveniji? 
 Kot drugo me zanimajo obmejna 
problemska območja. Tudi sama namreč 
prihajam s takšnega območja, konkretneje z 
območja Haloz, in vem, s kakšnimi težavami se 
ta območja soočajo. V prvi vrsti so vsa ta 
območja, lahko pogledamo kar sliko celotne 
Slovenije, podpovprečno razvita. Gre za 
območja, kjer dejansko manjka delovnih mest. 
Gre za območja, ki so izjemno redko poseljena. 
In številna ta območja so nekako tudi v območju 
Natura 2000.  
 Mene zanima:  
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 Kakšne spodbude si lahko konkretno 
obetajo problemska območja, ki ne dosegajo 
razvitosti v Republiki Sloveniji?  
 In pa na drugi strani me zanima: 
 Kaj boste naredili za promocijo turizma 
na teh območjih? 
 Vemo, da bi ravno na tem področju, na 
področju turizma, lahko naredili bistveno več. S 
tem bi lahko pridobili nova delovna mesta, kar 
seveda pomeni tudi to, da bi v prihodnosti 
nekako lahko dvignili poseljenost na tem 
območju. Hvala za odgovor.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, imate besedo.  
 Izvolite.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana 

predsedujoča, poslanke, poslanci! Spoštovana 
poslanka, hvala za vprašanje.  
 Regionalna politika je bila zadnje leto 
zelo aktivna. V praksi sta zaživela Evropska 
inštrumenta CLLD in CTN. Prvi je za področje 
lokalnega razvoja in drugi za področje urbanega 
razvoja. Na podeželju izvaja pristop CLLD 
ministrstvo pristojno za kmetijstvo s sredstvi 
Evropskega kmetijskega sklada. V manjših 
mestih in urbanih območjih pa izvajamo 
inštrument CLLD na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, in sicer s sredstvi 
Evropskega regionalnega sklada. Glede tega 
dela CLLD, ki ga izvajamo na ministrstvu, je do 
konca leta 2018 prispelo 246 vlog, potrjenih je 
bilo 153 projektov in sklenjenih 150 pogodb o 
sofinanciranju z upravičenci. Nimam informacij, 
da bi bile pri izvajanju tega dela kakšne težave.  
 V letu 2018 je v praksi zaživel tudi 
dogovor za razvoj regij, ki je nov inštrument 
regionalne politike po Zakonu o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. To naj bi bil 
nov zakon pri izvajanju regionalne politike. Gre 
pa za sofinanciranje izvajanja regionalnih 
razvojnih programov 2014–2020 v dvanajst 
razvojnih regijah. Podprti so regijski in državni 
projekti, ki aktivirajo razvojne zmogljivosti regij in 
odpravljajo njihove največje razvojne ovire. V 
letu 2018 smo podpisali vseh dvanajst dogovor 
za razvoj regij in nekatere že tudi dopolnili z 
novimi projekti. Iz evropskih sredstev se 
sofinancira 212 projektov v skupni vrednosti 
sofinanciranja s strani države v višini 383,3 
milijone evrov, 109,5 milijonov evrov v zahodni 
regiji in 237 milijonov v vzhodni kohezijski regiji. 
Skupno število vseh projektov v dogovorih za 
razvoj regij pa je 241 v skupni vrednosti 480 
milijonov evrov.  
 Poleg navedenega izvajamo tudi vse 
programe na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo, Maribor s širšo okolico, 
Pomurje, Pokolpje, območje občin Hrastnik, 
Radeče in Trbovlje, programa za območji 
madžarske in italijanske narodne skupnosti in 
sofinanciramo komunalno opremljenost romskih 
naselij. V zadnjem letu posvečamo pozornost 

tudi obmejnim problemskim območje. Do 25. 1. 
2019 je bil odprt javni razpis za ugodna posojila 
na teh območjih. Na zadnji prijavni rok je na 
razpolago še 388 tisoč evrov ugodnih 
dolgoročnih podjetniških posojil s fiksno 
obrestno mero 0,01 % na leto. Razpis nudi 
prijaviteljem poleg izjemno ugodnih obrestnih 
mer tudi ugodne pogoje zavarovanja posojil, ki 
se lahko v primeru dobro stoječih podjetij izvede 
tudi s samim predmetom projekta, na primer s 
strojem.  
 Leto 2019 bo slovenski regionalni 
razvojni sklad predvidoma ponovno objavi razpis 
za problemska območja. Za 2019 imamo na 
obmejnih problemskih območjih na voljo tudi 
javni razpis za podporo malim in srednjim 
podjetjem s področja turizma za povečanje 
njihove snovne in energetske učinkovitosti. Cilj 
je povečati energetsko in snovno učinkovitost v 
60 turističnih objektih, višina razpisanih sredstev 
za leti 2019 in 2020 je 8 milijonov evrov. 
Nenazadnje pa pripravljamo tudi novelo uredbe 
o izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike, s katero želimo uvesti programski 
pristop tudi za mejna problemska območja. Cilj 
je v usklajenem programu kombinirati spodbude 
različnih ministrstev oziroma politik in izvesti 
nekatere večje projekte v obmejnih problemskih 
območjih. Še posebej bi bili zadovoljni, če bi 
nam uspelo revitalizirati nekatera funkcionalno 
degradirana območja in tam zagnati novo 
gospodarsko dejavnost. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
Gospa Poslanka, imate zahtevo za 

dopolnitev odgovora. 
Izvolite.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za vaš odgovor. 
Jaz se seveda strinjam, če kaj je 

pomembno, je dejansko pomembno to, da se 
različni resorji uskladite in da dejansko nekako 
ciljno pomagamo posameznim območjem tako 
na področju kmetijstva kot gospodarstva in tako 
naprej, kulture. Teh ukrepov je seveda veliko. 

Konkretno sem že izpostavila območje 
Haloz, vemo, kakšne so težave, tam imamo še 
težave konkretno z širokopasovnim internetom. 
Tukaj v okviru razvoja podeželja so nekako 
zagotovljena sredstva. Poznamo pa tudi to, kar 
ste omenjali – dogovor za razvoj regij. Gre za 
nov pristop, katerega koordinator je Ministrstvo 
za gospodarstvo in ga seveda pozdravljamo, 
nekako se pa vseeno bojimo, ker smo dejansko 
pri črpanju teh evropskih sredstev izjemno 
počasni, da številni izmed teh projektov, ki so 
nekako do danes podpisani, v pravem času tudi 
ne bodo izvedeni. 

Zato me seveda tukaj zanima: 
Ali bo še možna hkratna dopolnitev z 

novimi projekti? 
Ker posebej na teh problemskih 

obmejnih območjih je projektov, ki jih imajo 



                                                                                                                          

  36  

pripravljenih, tako, lahko rečemo, na zalogo, kar 
precej. Vsaj kolikor je meni tudi poznano in si jih 
resnično tudi želimo. Vemo, da so številni razpisi 
narejeni na načini, da bodisi so primerni zgolj za 
mesta bodisi so primerni, ne vem, za večje 
kmetovalce. Običajno ravno ti manjši, ki so na 
teh območjih, iz posameznih razpisov odpadejo. 

Mene bi vseeno zanimalo: 
Kakšne so še konkretne spodbude, ki si 

jih lahko obetamo v letih 2019–2020 in ki bodo 
koristne za ta problemska obmejna območja? 
Kaj bo konkretno za promocijo turizma?  
Ko gledamo, ali smo prisotni na posameznih 
sejmih, lahko vidimo, da se bolj ali manj 
promovirajo ene in iste destinacije. Tudi Haloze 
so resnično lepa turistična destinacija, ki pa je 
žal zaenkrat še nisem zasledila nikjer. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana 

poslanka, najprej okrog promocije turizma. Bolj, 
ko gremo stran od naše domovine, bolj je 
pomembno, da promoviramo državo kot celoto – 
zeleno, aktivno in pa zdravo destinacijo za 
petzvezdična doživetja. Verjamem, da smo se v 
zadnjem obdobju, odkar smo pospešili promocijo 
Slovenije na tujih trgih, na nek način 
enakopravno orientirali na Slovenijo kot celoto, 
da imamo sicer 5 ali pa 6 glavnih promocijskih 
prepoznavnostnih stebrov, ki jih povezujemo 
skupaj s Slovenijo, vendar pa pri vsem tem 
dajemo enako težo širši državni ponudbi. Na 
konec koncev bo ključna možnost za uveljavitev 
problemskih območij z našim pristopom, da 
bomo leta 2020 evropska gastronomska regija. 
Kot sem povedal, imamo direktno za turizem na 
problemskih območjih tudi namenjenih teh 8 
milijonov sredstev za energetsko sanacijo 
turističnih objektov. Tudi pri vseh ostalih 
zadevah dajemo na nek način dodatno težo 
problemskim in pa obmejnim področjem. Od 
skupnega, čisto konkretnega zneska v letošnjem 
letu 250 milijonov evrov, tukaj gre za 
gospodarstvo, 150 milijonov novih razpisov in pa 
100 milijonov iz razpisov iz prejšnjih let, ki so 
namenjeni predvsem malim in srednjim 
podjetjem, lahko tudi mejna, obmejna 
problemska območja računajo na ta sredstva, 
zato ker so tudi za njih, če se bodo prijavljali, v 
tem kontekstu prednostno namenjene 
obravnave. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 S tem nadaljujemo s poslanskimi 
vprašanji. Naslednji je na vrsti gospod Jani 
Ivanuša, in sicer bo postavil vprašanje ministru 
za notranje zadeve, gospodu Boštjanu 
Poklukarju. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 

JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav vsem 

prisotnim, gospodu ministru, spoštovana 
podpredsednica, pa vsi poslanke in poslanci, 
kolikor nas pač je, pa vsi ostali prisotni! 
 Vprašanje postavljam zopet gospodu 
ministru za notranje zadeve, gospodu Poklukarju 
na temo Ormoža. Zopet sva na mejnem 
prehodu, zadnjič sva bila, danes sva na 
meddržavnem mejnem prehodu v Ormožu s 
strani Hrvaške preko Drave, marsikdo tega niti 
ne pozna, tudi težko pride marsikdo v Ormož, 
ker avtoceste nimamo in tako dalje. V glavnem, 
sprašujem glede ureditve tega mejnega 
prehoda, katerega ureditev traja v bistvu že 
približno dve leti oziroma se sploh še ni začela. 
V Ormožu se je v tem času zgradila nova 
vzhodna obveznica, ki pa je totalno neustrezna 
za ta mejni prehod. Danes imamo ta mejni 
prehod usmerjen proti zahodu Ormoža, proti 
mestu čez železniško progo, ki pa je obrnjen, se 
pravi, da lažje ponazorim, da je obrnjen proti 
zahodu, vzhodna obvoznica pa je za tem mejnim 
prehodom. In do te ureditve vsekakor ne pride, 
zato sprašujem glede tega mejnega prehoda, 
ker so ti prostori totalno izrabljeni, uničeni 
oziroma iztrošeni, higienske razmere so slabe. 
Poleti se pojavljajo kače in tako dalje, pozimi 
imajo zdaj ogromno miši, pa še kakšni glodavci 
so zraven, mogoče kakšne pogane, ampak 
dejansko so ti prostori neurejeni, v bistvu so 
potrebni prenove.  
 Ker se to navezuje tudi na Ministrstvo 
za infrastrukturo, ker železniški prehod naj bi se 
zaprl proti zahodu in bi ostala potem samo ta 
vzhodna obvoznica, sprašujem ministra:  
 Kdaj se bo začelo resno urejevanje 
tega mejnega prehoda v Ormožu?  
 Prosimo za časovnico. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

gospod poslanec za vaše vprašanje. Res je, 
strinjam se, da ti prostori po mojih informacijah 
in vedenju niso ustrezni, tako so mi tudi 
zagotovili na policiji. Pravzaprav si želim ob 
enem od obiskov v tem delu ta mejni prehod tudi 
ogledati. 
 Mejni prehod Ormož sodi v kategorijo 
mejnih prehodov, na katerih lahko mejo 
prestopajo in imajo po pravu EU pravico do 
prostega gibanja tako državljani EU, njihovi 
družinski člani in pa državljani držav EFTA. 
Poleg osebnega prometa je na mejnem prehodu 
dovoljen prestop tovornih vozil, katerih masa ne 
presega 3, 5 tone. V lanskem letu je mejo na 
mejnem prehodu Ormož prestopilo 86 tisoč 449 
potnikov, od tega 35 tisoč državljanov Slovenije, 
ostalo državljani EU. Železniška proga iz 
Hrvaške do Ormoža poteka preko mejnega 
prehoda Središče ob Dravi. Lani je tu prestopilo 
mejo 396 potnikov. Na mejnem prehodu Ormož 
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se mejna kontrola izvaja na način enega 
ustavljanja skupaj s hrvaškimi varnostnimi 
organi. Ne glede na slabe pogoje dela, policisti 
izvajajo mejno kontrolo v skladu s šengenskimi 
standardi in posebne problematike na tem 
mejnem prehodu, policija ne beleži.  
 Res je, strinjam se, da so pogoji za 
delo slabi, vendar je stvarno premoženje v 
pristojnosti Ministrstva za javno upravo in ne 
Ministrstva za notranje zadeve. Vendar, ko sem 
se pozanimal, moram pravzaprav povedati, da je 
mejni prehod Ormož v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja in pa investicijskih del. 
To me pravzaprav veseli in verjamem, da se bo 
že v tem letu začelo na tem mejnem prehodu 
tudi rekonstruiranje samega mejnega prehoda 
Ormož v fazi pridobivanja izvajalca gradbenega 
dovoljenja obrtniških inštalacijskih del. Res pa je, 
da so ta dela v pristojnosti Ministrstva za javno 
upravo in ne Ministrstva za notranje zadeve. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Ja, jaz bi samo toliko 

se navezal na to vprašanje. Če sem vas prav 
razumel, letos, to se pravi 2019, se bo to začelo 
graditi oziroma ni meseca. Ali je samo letnica? 
Je kakšen mesec v okviru, ali je samo leto? 
Toliko. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister. 
  
BOŠTJAN POKLUKAR: Po mojih informacijah, 

ki jih imam od Ministrstva za javno upravo, pa 
nočem posegati v pristojnosti drugega 
ministrstva, je, da je odprto javno naročilo do 4. 
februarja 2019, ki sprejema ponudbe. Odločitev 
o izbranem ponudniku bo predvidoma znana do 
konca februarja, začetek gradbenih, obrtniških, 
inštalacijskih del pa v začetku marca. Torej v 
letu 2019 se so že začeli postopki za nov mejni 
prehod Ormož. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Nadaljujemo z vprašanji ministrici za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Mag. Kseniji Klampfer bo postavil 
vprašanje gospod Soniboj Knežak. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala. 

 Spoštovana gospa ministrica, tudi v 
Sloveniji se srečujemo s trendom, ko se 
prebivalstvo vse hitreje stara, hkrati pa se nam 
seveda povečuje tudi delež prebivalstva, ki je 
starejši od 35 let, ob tem da se nam zmanjšuje 
delež prebivalstva v aktivni dobi. Delež starejših 

od 65 let se bo po napovedih v naslednjih 35 
letih skoraj podvojil in naj bi le-ti leta 2050 
predstavljali skoraj 30 procentov vseh 
prebivalcev v Sloveniji. Podatek o podaljševanju 
življenjske dobe je seveda razveseljiv, hkrati pa 
odpira vprašanja, ali smo kot družba pripravljeni 
na ta pojav. Storitve v zvezi s starejšo populacijo 
se bodo v naslednjih letih bistveno povečale na 
številnih področjih. Danes imam vprašanja v 
zvezi z domsko oskrbo starejših, ki je po moji 
oceni v Sloveniji relativno dobro urejena. Kljub 
temu pa si vse več starejših želi starost preživeti 
v domačem okolju ali v tem domačem okolju 
ostati čim dlje. Vse starejša populacija v 
Sloveniji bo potrebovala vse več urejenih in času 
primernih domovanj, še posebej ustrezne 
oskrbe. Po sprejetju novih standardov in 
normativov nekateri domovi, ki so bili zgrajeni 
pred leti, teh standardov in normativov ne 
dosegajo in jih tudi do leta 2021 brez pomoči 
države ne bodo mogli doseči. Vsled navedenega 
bomo morali domsko oskrbo, domsko varstvo 
ustrezno organizirati oziroma po iztek tega 
prehodnega obdobja leta 2021 v skladu s 
sprejetimi standardi in normativi nekatere 
domove starejših ustrezno preurediti, ob tem pa 
upoštevati tudi smotrnost preureditve takšnega 
doma na obstoječi lokaciji tako iz tehničnega kot 
tudi iz finančnega vidika. 
 Spoštovana ministrica, sprašujem vas: 
 Na kakšen način se bodo te zadeve 
urejale predvsem iz vidika zagotavljanja 
finančnih sredstev s strani države? 
 Ali boste stopili naproti lokalnim 
skupnostim, ki bodo poskrbele za soudeležbo pri 
izgradnji oziroma preureditvi domov? 
 Ob tem bi posebej izpostavil primer 
doma starejših v Hrastniku, ki se kljub nekaterim 
izboljšavam, ki jih je izvedlo resorno ministrstvo, 
še vedno srečuje s težavami povezanimi z 
ekonomiko obsega, premalo posteljami in 
neustreznimi prostorskimi pogoji. Lokalna 
skupnost je pripravila in z ministrstvom dala v 
obravnavo ustrezni dokument, iz katerega je 
razvidno, da je racionalnejša in smotrnejša izbira 
nove lokacije, to se pravi posledična izgradnja 
novega doma. Ob tem je treba poudariti, da je 
lokalna skupnost pripravljena za uresničitev tega 
projekta sodelovati na različne načine, od tega, 
da so pripravili projekt, do tega, da se območje 
komunalno in infrastrukturno uredi.  
 V zvezi s tem vam, spoštovana 
ministrica, postavljam vprašanje:  
 Ali so po oziroma bodo po potrditvi DIIP 
v proračunu Republike Slovenije zagotovljena 
sredstva za izdelavo investicijske in PGD, PZI 
dokumentacije izgradnje novega doma starejši v 
Hrastniku za katerega menimo, da ni le 
lokalnega pomena, ampak ima tudi širši regijski 
pomen pri zagotavljanju kvalitetnih bivanjskih in 
storitvenih pogojev za vso starejšo populacijo na 
našem koncu? 
 Hvala lepa za odgovor. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

vprašanje. 
 V zvezi s predlogom izgradnje novega 
doma v Hrastniku bi uvodoma poudarila, da je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti v pregled prejelo idejno zasnovo 
za dom starejših občanov Hrastnik. Ideja 
zasnova za novi dom starejših občanov Hrastnik 
predstavlja del strokovnih podlag za izdelavo 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
Občine Hrastnik. Na ministrstvu smo po 
pregledu posredovanega ugotovili, da je 
zasnova objekta skladna z zahtevami Pravilnika 
o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 
socialno-varstvenih storitev in je ustrezna 
strokovna podlaga za pripravo OPPN Občine 
Hrastnik.  
 V zvezi z vašim vprašanjem bi želela 
opozoriti, da je potrditev idejne zasnove zgolj 
podlaga za občinski prostorski načrt. Dokument 
identifikacije investicijskega projekta, tako 
imenovani DIIP, za nov objekt pa še ni bil 
izdelan s strani javnega zavoda Doma starejših 
občanov Hrastnik in posredovan v obravnavo na 
ministrstvo. V rebalansu proračuna za leto 2019 
ni zagotovljenih dodatnih sredstev za investicije 
v domove za starejše, zato razpoložljiva 
proračunska sredstva žal ne omogočajo gradnje 
novih domov za starejše.  
 Želim pa poudariti, da si bom pri 
pripravi proračuna v prihodnjih letih prizadevala, 
da se zagotovi dodatna proračunska sredstva za 
vlaganje v domove za starejše.  
 Kar pa se tiče uskladitve minimalnih 
tehničnih zahtev bivanjskega standarda za 
izvajalce socialno-varstvenih storitev, katerih rok 
je postavljen do leta 2021, na ministrstvu sem že 
imenovala delovno skupino za pripravo osnutka 
za spremembe Pravilnika o minimalnih tehničnih 
zahtevah za izvajalce socialno-varstvenih 
storitev. Rok za uskladitev tehničnih pogojev, 
torej bivanjskega standarda, bo za izvajalce 
socialno-varstvenih storitev podaljšan, zlasti 
zaradi prenizkih proračunskih sredstev za 
vlaganje v domove za starejše od leta 2010 
naprej. V zadnjih 10 letih je ministrstvo v vse 
domove za starejše vložilo približno 39 milijonov 
sredstev za investicije in investicijsko 
vzdrževanje. Realizacija pada, od leta 2011 
dalje pa ne omogoča približevanja tehničnih 
zahtevam iz pravilnika. V letu 2017 država ni 
namenila sredstev za domove za starejše. Zato 
želim poudariti, kot rečeno, da si bom pri pripravi 
proračunov v prihodnjih letih prizadevala 
zagotoviti dodatna proračunska sredstva za 
vlaganje v domove za starejše. Kot rečeno, rok 
iz pravilnika bomo pa seveda prestavili na 
kasnejše obdobje. Hvala. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala.  

 Hvala, spoštovana ministrica. Delno ste 
me tudi korigirali, seveda, najprej je zdaj osnova 
za ureditev prostorskih načrtov v sami občini. To 
je tudi proces, ki bo verjetno trajal kako leto. Me 
pa veseli, da se zavedate tega, da obstaja 
problem. In sem trdno prepričan, da ga bomo do 
konca ustreznega obdobja tudi razrešili.  
 Imam pa še tri dodatna vprašanja, če 
razpolagate s podatki: 
 Koliko domov za starejše v Sloveniji 
trenutno ne izpolnjuje normativov in standardov?  
 Kaj bo s tistimi domovi, ki po 
prehodnem obdobju ne bodo izpolnjevali novih 
normativov in standardov?  
 In pa zadnje: 
  Ali bo ministrstvo zagotovilo sredstva iz 
proračuna za izgradnjo novih domov glede na 
potrebo oziroma na kakšen način naj bi se 
financirale izgradnje novih domov v bodoče? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

 Konkretnega podatka, koliko domov ne 
izpolnjuje teh standardov, trenutno pri sebi 
nimam. Lahko vam jih pa zagotovimo jutri po 
elektronski pošti.  
 Kaj bo s tistimi seveda, ki ne 
izpolnjujejo? Kot že rečeno, bomo pripravili 
spremembo pravilnika in rok, ki je postavljen v 
leto 2021, poskušali prestaviti in ga seveda 
nekako realno postaviti v skladu z omogočenimi 
proračunskimi sredstvi, ki bodo lahko šla v 
prepotrebne investicije. To je to. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Nadaljujemo z vprašanji. Gospa Alenka 
Jeraj bo postavila vprašanje ministru za javno 
upravo, gospodu Rudiju Medvedu. 
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. 

Lepo pozdravljeni vsi predstavniki Vlade in 
kolegi poslanke in poslanci! 
 Mene zanima število novozaposlenih v 
državni upravi, se pravi od 13. 9. 2018, ko je ta 
vlada nastopila? 
 Pa prosim, kabinet, to razumemo, da si 
minister pripelje svoje ljudi, ki jih potrebuje za 
svoje delo, in koliko je vseh ostalih, ki so bili v 
tem času zaposleni.  
 Koliko je potrebnih sredstev za njihove 
plače?  
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 Kako načrtujete, glede na to, da ves 
čas govorimo o tem, da je v državni upravi 
preveč zaposlenih, in so bili v preteklosti sprejeti 
Zujf in tudi drugi ukrepi, da se vsaj tisti, ki 
izpolnjujejo pogoje za upokojitev, upokojijo? 
 Tukaj pa pač prihaja do novih 
zaposlitev. Razumem, da nekaj teh novih 
zaposlitev seveda mora biti, ker če želiš 
izpolnjevati svoj program, ga lahko samo tisti 
ljudje, ki vanj verjamejo, ne pa mogoče nekdo, ki 
prihaja celo iz kakšne druge politične opcije. 
Ampak kljub temu bi prosila po ministrstvih in 
razdelitev glede na kabinetne zaposlitve in vse 
ostale.  
 Zanima me, če so bili v zvezi s tem 
kakšni javni razpisi? 
 Kako se je zaposlovalo?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa za besedo, 

spoštovana gospa podpredsednica. 
 Spoštovana gospa poslanka, 
Ministrstvo za javno upravo v okviru centralne 
kadrovske evidence državne uprave za izvajanje 
politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih 
državne uprave za obračun plač in izvajanje 
drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o 
pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij vodi  
določene kadrovske podatke za organe države 
uprave. Število dovoljenih zaposlitev v organih 
države uprave je za vsak organ državne uprave 
določeno s skupnim kadrovskim načrtom 
organov državne uprave za posamezno leto. Pa 
bi vam morda najprej postregel s podatkov o 
trenutnem stanju zaposlitev v celotni državni 
upravi. Podatki o številu zaposlenih po skupnem 
kadrovskem načrtu v organih državne uprave se 
mesečno spremlja in so javno dostopni tudi na 
spletnem portalu OPSI. To pomeni, da lahko 
kdorkoli vpogleda in pridobi te podatke.  
 Zadnji objavljeni podatek, podatki 
prihajajo iz približno enomesečno zamudo zaradi 
obdelave, v obdobju od 13. septembra leta 2018 
do 1. decembra leta 2018 se število zaposlenih v 
organih državne uprave ni spremenilo. Če sem 
pa bolj natančen, se je spremenilo, in sicer se je 
zmanjšalo za enega zaposlenega. Na dan 13. 
septembra je bilo zaposlenih 30 tisoč 435 
delavcev, na dan 1. decembra 2018 pa 30 tisoč 
434.  
 Kar zadeva kabinetne zaposlitve o 
katerih, spoštovana gospa poslanka sprašujete, 
posebej evidence o tem ni. Mi smo si prizadevali 
danes, glede na to, da je prišlo v poslansko 
vprašanje v petek pozno popoldne, smo si 
prizadevali preko vikenda in danes dobiti kolikor 
toliko ažurne podatke o stanju zaposlenih v 
kabinetih. Naj povem, to najbrž tudi vi veste, da 
je za zaposlitve na zaupanje v posameznem 
kabinetu ministra tako ali tako omejitev največ 5 
zaposlenih. Tako da po na današnji dan zbranih 

podatkih zaposlenih na zaupanje, torej na 
mandat, po vseh ministrstvih skupno 72. To je 
pravzaprav bistveno manj od teh dovoljenih kvot, 
5 na posamezni kabinet, predvsem zaradi tega, 
ker so posamezna ministrstva vključno z našim v 
kabinete svojih ministrstev zaposlovalo oziroma 
prezaposlovalo ljudi, ki so že tako ali tako delali 
ali na ministrstvu ali pa drugod v državni upravi. 
Imamo mi nekaj takih primerov na Ministrstvu za 
javno upravo in prav tako na nekaterih drugih 
ministrstvih. Tako da se zaradi kabinetnih 
zaposlitev število zaposlenih v državni upravi ni 
povečevalo.  
 Mi si po drugi strani seveda tudi 
prizadevamo in spodbujamo vsa ministrstva 
oziroma vse državne organe k večji fluktuaciji, k 
večji migraciji zaposlenih tudi znotraj same 
državne uprave, da za vsako potrebo po 
morebitnem opravljanju dela na nekem 
delovnem mestu ne iščemo takoj zaposlitev z 
javnim razpisom, tako ali tako smo s skupnim 
kadrovskim načrtom omejeni, ampak znotraj 
državne uprave iščemo rezerve in na ta način 
prezaposlujemo ljudi, seveda če to želijo in če v 
tem vidijo nove izzive.  
 Morda samo še podatek za javni sektor 
v celoti v obdobju. Po podatkih se je število 
zaposlenih v javnem sektorju v celoti, 
izračunano na podlagi podatkov o obsegu 
plačanih ur dela oktobra 2018, ko smo beležili 
168 tisoč 920 zaposlenih glede na mesec 
september 2018, ko smo beležili 169 tisoč 943 
zaposlenih zmanjšalo za dobrih tisoč zaposlenih.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

minister, hvala lepa. 
 Gospa poslanka ima zahtevo za 
dopolnitev vprašanja.  
 Izvolite.  
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala.  

 Vi ste povedali, da se število 
zaposlenih ni spremenilo, ampak mi imamo 
podatek, da so prišli novi ljudje na ministrstvo in 
niso vsi prišli od nekje drugje. Mene je zanimalo, 
koliko je teh novih od 13. septembra. Razumem 
pa, da je kdo šel tudi v pokoj in zato na koncu 
številka mogoče ni višja. To je ena stvar.  
 Druga pa, do nas prihajajo tudi podatki 
o tem, da nekateri ne izpolnjujejo pogojev 
oziroma ne obvladajo delovnega mesta, ki ga 
zasedajo, s čimer se pač potem srečujejo tisti, ki 
so na ministrstvih že. Za kar nekaj ministrstev 
imam te podatke. Lahko vam tudi mogoče pisno 
poslansko, da se malo bolj natančno … 
 In še to me zanima: 
 Ali boste znižali število zaposlenih?  
 Kakšen načrt imate?  
 Ves čas govorimo, da je treba znižati, 
če si Vlada ne zada nekega, bom rekla, 
procenta, za koliko namerava znižati, potem se 
po navadi to tudi ne zgodi. Vemo, da se je v 
prejšnjem mandatu kar precej novih zaposlitev 
zgodilo in kar nekaj novih zaposlenih. No, v tem 
času, ste rekli, v enem letu, da tisoč manj. To 
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bom pogledala. Jaz nimam sicer takega 
podatka.  
 Zanima me: 
 Ali imate kakšno idejo o tem, za koliko 
zaposlenih želite v naslednjih štirih letih 
zmanjšati javno upravo in na kakšen način?  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa.  

 Kot rečeno, seveda so prišli novi ljudje 
v kabinete posameznih ministrstev. Število sem 
vam navedel. V prihodnjih dneh bomo te 
podatke resnično poskusili še bolj ažurirati in 
vam jih bomo tudi v zelo kratkem času poslali, 
če se strinjate, pisno. Tudi z vsemi vrednostmi, 
koliko znašajo njihove plače. Seveda pa se ni 
zvišalo, ker to so zaposlitve za določen čas. In 
ko se je Vlada zamenjala, so seveda iz 
kabinetov ljudje, zaposleni za določen čas, tudi 
odšli iz državne uprave. Na ta račun se število 
zaposlenih v državni upravi ni zvišalo. 
 Kar zadeva kvalifikacije posameznih 
zaposlenih. Jaz to težko sodim. Obstajajo 
merila, obstajajo zahteve po določenih 
kvalifikacijah, ko se zaposluje kabinetne 
zaposlitve. Je pa res, da to niso zaposlitve preko 
javnih razpisov, ampak na zaupanje. In zelo 
težko sodim zdaj za ministrstva v celoti. Jaz 
lahko za Ministrstvo za javno upravo zatrdim, da 
temu ni tako in za tem tudi upam stati. 
 Kar zadeva pa zmanjšanje števila 
zaposlenih v državni upravi, seveda je 
absolutno, bom rekel, težnja vsake vlade, te 
vlade absolutno, da se to število zmanjša. Mi 
smo kvantificirali v številkah ali odstotkih, po 
nekaterih naravnih poteh od upokojitev pa tudi – 
in to bi rad posebej poudaril – prehajanje ljudi iz 
državne oziroma javne uprave v realni sektor, v 
realnem sektorju za določene kvalifikacije so pač 
zdaj pogoji zaposlovanja in plače ugodnejši in 
ljudje tudi odhajajo iz javne uprave. Po drugi 
strani pa se pač kažejo nekateri problemi, ki pa 
nas bodo v prihodnje pa vendarle silili k novim 
zaposlitvam. Vi veste za velike probleme, 
kadrovske probleme. Zdaj smo reševali problem 
pravosodnih policistov. Velik kadrovski manko je 
na področju vseh inšpektoratov praktično v tej 
državi. Tako da je zdaj težko reči, za koliko se 
bo število zmanjšalo, glede na to, da bo pa 
vendarle treba vsaj na teh kadrovsko 
najšibkejših … / izklop mikrofona/. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospa Alenka Jeraj ima postopkovni 
predlog. 
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Jaz se zahvaljujem, 

da mi boste poslali tudi pisno malo bolj 
podrobno, ampak vseeno bi na podlagi 
poslovnika predlagala, da opravimo razpravo o 

vašem odgovoru.  Namreč, jaz nisem govorila 
res samo o kabinetnih zaposlitvah, tudi druge 
zaposlitve so in verjetno bi se morali pogovoriti 
tudi o tem, kakšne ljudi se zaposluje. Mi smo 
imeli z Zujfom pač nek ukrep, ki je omogočal 
tudi, da so se ljudje, ki so izpolnili pogoje za 
upokojitev, tudi upokojili, dali prostor mlajšim. 
Zdaj seveda takega orodja vi nimate. Marsikje 
ljudje, ki že zdavnaj izpolnjujejo pogoje za 
upokojitev, ostajajo na delovnih mestih, kar je 
vprašanje, ali so dovolj učinkoviti in se na ta 
način nekomu mlademu to onemogoča. Pa tudi 
o financah nisva nič kaj dosti rekla, tako da 
predlagam, da opravimo pogovor o tem z 
dodatnimi podatki, ki jih boste posredovali. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil 
jutri  v okviru glasovanj. 
 Naslednji pa bo poslansko vprašanje 
predstavil dr. Anže Logar, in sicer ministru za 
finance, dr. Andreju Bertonclju. 
Izvolite, gospod poslanec. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoča. 
 Načeloma velja, da so finančni ministri 
po navadi najbolj nepriljubljeni ministri. Namreč, 
imajo ključ nad državno blagajno in po navadi le 
redko sežejo po njem. Takrat, ko sežejo, mora 
biti zadeva zelo utemeljena, namreč zato, ker so 
varuhi javnih financ. Zdaj tudi zato načeloma 
financministri niso predsedniki vlad, niso nikoli 
priljubljeni in v tem pogledu imajo v bistvu pred 
sabo neko posebno breme. 

V zvezi s tem ministra za finance 
sprašujem, zelo enostavno vprašanje: 
Koliko na stežaj odprta vrata javne blagajne so 
bila na podlagi vašega odločanja na mestu 
ministra za finance v roku tega mandata?   
Namreč, povečalo se je število javnih zaposlitev, 
povečali so se socialni prispevki, ukinile so se 
vse omejitve iz Zujfa, sklenil se je sporazum z 
javnimi uslužbenci. Govorim o nekaj 100 
milijonih evrov. 

Bi rad slišal od ministra za finance: 
Koliko je teh posegov oziroma za koliko 

so se strukturni odhodki povečali na podlagi 
odločitev ministra? 

To sprašujem tudi zato, ker iz vseh 
strani slišim informacije, iz ministrstev, da to, kar 
je bilo nekoč nemogoče dobit, danes minister za 
finance za vse predloge daje kljukico, bomo 
našli denar, bomo uredili, so sredstva 
zagotovljena. Namreč, gospodarstvo in ostali 
opozarjajo na ohlajanje naših glavnih trgovinskih 
partnerjev. V času ohlajanja oziroma ob nastopu 
krize vemo, da tisto, kar najbolj udari po žepu, 
so strukturni odhodki. Fiskalni svet, ki je telo, 
ustanovljeno za to, da bdi nad smotrnostjo 
porabe javnih financ in hkrati zagotavlja varuha 
zlatega fiskalnega pravila, recimo, je v zadnji 
odločitvi v zvezi z delovanjem Ministrstva za 
finance in Vlade ugotovil naslednje. Vladi 
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pripisuje, pa citiram, »ciklično ekspanzivno 
fiskalno politiko«, ki je po oceni Fiskalnega sveta 
neustrezna in pomeni zamujeno priložnost za 
trajnejše izboljšanje javnih financ. Prav tako 
kritizira naraščanje izdatka Sektorja države. 
Ugotavlja, da nakazane politike nakazujejo 
nadaljnjo krepitev rasti primarnih izdatkov v letu 
2019 in možnost posledičnega poslabšanja 
strukturnega salda, to pa pomeni povečana 
tveganja in nujnost povečane previdnosti pri 
vodenju fiskalne politike. 
 Moje vprašanje je: 
 Ali ste kos nalogi finančnega ministra? 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

poslanec, hvala za vaše vprašanje.  
 Bom nanizal par številk. Dogovor s 
sindikati je bila prioritetna naloga te vlade, 
ampak tudi brez dogovora bi v 2019 zaradi 
izpustitve ukrepov skupaj z višjimi izplačili zaradi 
napredovanj iz leta 2018 masa sredstev s stroški 
dela v javnem sektorju porasla. Stavkovni 
sporazum je v letih 2019 in 2020 ocenjen na 308 
milijonov evrov obveznosti. Dogovor poleg 
sprostitev vključuje nadaljnjo omejitev 
izplačevanja delovne uspešnosti ter trajen zamik 
napredovanj na 1. december. Upoštevaje 
postopno realizacijo dogovora o povečanju plač 
in dodatkov zamika sprostitve ukrepov ter učinka 
rednega napredovanja, je za leto 2019 ocenjena 
rast stroškov dela s tega naslova 230 milijonov 
evrov oziroma 5 % v celotnem javnem sektorju. 
To pomeni, da za leto 2019 ni razlike v višini 
mase sredstev za stroške dela v javnem sektorju 
v primerjavi s stanjem brez dogovora, brez 
dogovora, le da so ukrepi dogovorjeni in bolje 
ciljani. Dvig minimalne plače je ocenjen na 7, 8 
milijona evrov dodatnih javnih sredstev v letu 
2019. Po izločitvi dodatkov in delovne 
uspešnosti pa 35 milijonov evrov v letu 2020. 
 Obveznosti izhajajo tudi iz sprememb, 
povezanih s socialno in družinsko politiko, 
predvsem s spremembo Zakona o socialno 
varstvenih prejemkih in ZIPRS, ki je določil 
višine letnega dodatka za upokojence ter 
izredno decembrsko uskladitev pokojnin, s 
katerim se v letu 2019 več ne posega v 
usklajevanje transferjev posameznikom in 
gospodinjstvom. V zmeni z minimalnim 
dohodkom je Vlada zgolj podaljšala odločitev, 
sprejeto v prejšnjem mandatu, tako da se le-ta 
ohrani na ravni 292, 75 evra mesečno. Za 
natančno oceno višine dodatnih obveznosti s 
področja politike socialne varnosti, je pomembno 
še gibanje števila upravičencev in njihovi 
dohodki ter premoženje, ker od njih je odvisna 
uvrstitev v posamezen dohodninski razred. 
Usklajevanje pokojnin se je v preteklih letih v luči 
javno-finančne konsolidacije omejevalo z ZIPRS, 
tokratne javno-finančne razmere ter zavedanje o 
položaju upokojencev, pa so prispevale k 

odločitvi o redni in izredni uskladitvi v letu 2019, 
kar pomeni 2, 9 % več iz tega naslova, iz 
naslova letnega dodatka pa 18 milijonov več kot 
v letu 2018. Za financiranje nalog občin je vlada 
povišala povprečnino s 558 na 573,5 evrov, 
skupaj za 31 milijonov evrov, s čimer bodo 
občine lahko pokrivale tudi dodatne obveznosti z 
naslova plač in sociale. Predlog novele Zakona 
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019, zvišuje dovoljeno število 
zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu 
državnih organov za največ 1 % glede na stanje 
31. december 2017, s čimer bomo zagotovili 
ustrezno število zaposlenih v primeru nujnih 
potreb, predvsem za reševanje kadrovske 
problematike v zaporih in upravi za probacijo. 
Določba pomeni možen dvig zaposlenih za 
oceno 90 oseb, glede na stanje konec decembra 
2017, kar vrednostno pomeni približno 3,1 
milijona evrov letno.  
 Zagotavljanje stabilnosti javnih financ je 
ena ključnih nalog Vlade, ki sistemske rešitev za 
posamezna področja ekonomske politike 
oblikovala in usklajevalo skladno s postavljenimi 
prioritetami. V letu 2018 je Slovenija peto leto 
zapored beležila gospodarsko rast. Hkrati 
zmanjšujemo javni dolg, kar pomeni, da smo 
manj zadolženi in več ustvarimo. Prepričan sem, 
da si mi tukaj želimo, da bi bilo vsem bolje. Trg 
ima svoje zakonitosti in rad bi, da se ga požene, 
kajti ugodnejši gospodarski in javnofinančni 
trendi so ustvarili fiskalni prostor, ki ga je možno 
nameniti za krepitev domače potrošnje. Večja 
potrošnja pa pomeni tudi, da bomo v tem delu 
domače potrošnje uspešnejši. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, minister.  
 Gospod Logar, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala.  

 Minister mi je prebral to, kar je bilo tudi 
v medijih že objavljeno, skratka ni odgovoril. 
Poglejte, jaz operiram s tem, kar je Fiskalni svet 
povedal. Namreč, Fiskalni svet je ravno zato bil 
imenovan, da skrbi nad tem, da Ministrstvo za 
finance ne odpira prerado svojega trezorja. 
Minister je na koncu povedal, da vse to počnejo, 
ker imamo tako izjemno gospodarsko rast in ker 
smo tako izboljšali in tako naprej. Veste, kaj je 
Fiskalni svet zapisa? Da je skoraj polovica h 
konsolidacij prispevala gospodarska rast, ne 
ministrstva, ne vladne službe, ampak 
gospodarstvo. Tisto je pripravilo ugodne 
makroekonomske kazalce. In tisti verjetno tudi 
pričakujejo, da poskrbite za morebitne slabše 
čase, ki prihajajo.  
 Tri stranke, ki sestavljajo to koalicijo, 
SD, SMC in SAB, so v preteklem mandatu redno 
govorile o tem, da je glavni izvor krize nastal v 
vladi 2004–2008, ker vlada takrat ni za slabe 
čase spravljala oziroma polnila kašče. Te iste 
stranke pa danes ravnajo ravno nasprotno. 
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Praznijo kašče v času debelih krav, ker je pač to 
oportuno, ker verjetno to dobro javnomnenjsko 
zveni in sprejema nase stroške, ki so v bistvu 
trajni, ne enkratni. Trajni. In zdaj ste mi našteli 
samo trajne strukturne stroške in vse to bo 
nastalo tudi ob morebitni gospodarski krizi in jih 
bo treba morda jemati nazaj.  
 Zato vas bom pa vprašal takole: 
 Če bi glede na socialne, zaposlitve, 
makroekonomske kazalce leta 2013 preračunali 
višino odhodkov, ki ste jih vi odobrili, kakšno 
stanje salda proračuna bi bilo oziroma kakšni bi 
bili skupni odhodki v tem primeru? 
 Če lahko to odgovorite.  
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Bom poudaril dva 

ključna cilja, ki smo jih zasledovali, in bom s tem 
verjetno odgovoril na večino tega.  
 Po dolgih letih proračunskih 
primanjkljajev in povečevanja javnega dolga, 
šele v letu 2017 prvič izkazujemo minimalni, 
ampak res minimalni nominalni presežek 0,1 %, 
v letu 2018 nominalni presežek z izrednimi 
prihodki, da tako rečem, iz naslova privatizacije 
izrednih dividend v višini 0,8. V letošnjem letu, v 
letu 2019, merjeno po ESA standardu, to kar 
bomo poslali v Bruselj, 0,55 % presežek 
oziroma, da bom direktno primerjal jabolka z 
jabolki, 0,4 % in ni nobenih izrednih dejavnikov. 
V tem delu je torej Vlada sledila ključnemu cilju 
proračunskega presežka. Še enkrat ponavljam, 
proračunskega presežka.  
 Lahko bi seveda naredili to primerjavo z 
vašim letom 2013, tako kot ste rekli, lahko bi 
naredili primerjavo še s kakšnimi sosednjimi 
državami. To bi bilo zelo dobro narediti. To bi 
bilo dobro pravzaprav tudi, da bi poleg nas 
naredil še kakšen svet, ki to računa, in bi 
ugotovili krepke proračunske primanjkljaje ravno 
tako v letih konjunkture, kot je pri nas.  
 Na drugi strani smo sledili drugemu 
ključnemu cilju, to je aktivnemu zmanjšanju 
javnega dolga. Smo v Evropi prva, če ne druga, 
tam nekje se delimo z Irsko, najuspešnejša 
država po zmanjševanju javnega dolga, merjeno 
v relativnem deležu na gospodarsko rast 
oziroma drugače rečeno, bruto domačem 
proizvodu. Ja, pa saj to je tako povsod, saj tudi 
tista vrednost, o kateri ste govorili povsod 
drugod, prihaja večinoma iz gospodarstva. Saj to 
je jasno, saj ta metodologija je identična povsod. 
In mi v tem delu aktivno zmanjšujemo ne samo v 
relativnem, ampak tudi v absolutnem deležu. V 
letošnjem letu bo predvidoma javni dolg znašal 
66,6 %. Do konca mandata, jaz mislim, da še 
prej, bo 60 % bruto domačega proizvoda, če 
tako merimo. Čakajo nas pa v tem delu 
strukturni dogodki, da tako rečem, strukturne 
reforme. In nekaj od teh sem jih že naštel. Na 
našem področju bodo 3: davčna optimizacija, ki 
bo to pognala, preoblikovanje Kada v 

demografski sklad in še kakšen ukrep na 
pokojninskem in zdravstvenem področju bo 
potreben. Ampak trend je pravi. Ne bi se strinjal 
z vašo oceno krize, tudi Evropska centralna 
bank, sam guverner Draghi svari pred uporabo 
besede kriza. Glejte, tehnična recesija ali pa 
kriza, to sta popolnoma različna pojma. Mogoče 
se bo kje pojavilo v kakih državah tehnična 
recesija, primanjkljaj v dveh zaporednih 
kvartalih, nihče pa ne govori o krizi. In tudi v 
našem delu jaz ne vidim v letu 2019, če se zdaj 
pogovarjamo, prav nobene krize na vidiku. Tako 
da je že sama uporaba termina napačna … / 
izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Gospod Logar ima postopkovni 
predlog. 
 Izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala. 

 Tudi jaz nisem govoril o krizi samo v 
pogojniku in sem rekel, ohlajanje gospodarstva.  
 Minister je predstavil strukturne 
odhodke, torej tisto, ki vsako leto za toliko več 
pomeni stroškov v državni blagajni. Pohvalil se 
je pa s presežkom državnega proračuna. Pa 
bom še enkrat prebral, kaj pravi Fiskalni svet. 
Presežek državnega proračuna je znašal toliko 
in toliko, takšna gibanja so poleg ugodnih 
gospodarskih razmer v veliki meri, pozor, 
posledica dveh enkratnih dejavnikov, izplačila 
evropskih sredstev iz pretekle finančne 
perspektive, ki se je zaključila, enkratni dogodek, 
in zadržanega dobička NLB, ki ga pa v 
naslednjem obdobju ne bo toliko. Torej imamo 
strukturne odhodke, ki se povečujejo, naš 
surplus ali pa pozitivni rezultat pa bazira v 
glavnem na dveh enkratnih dogodkih. Zdaj se pa 
postavljamo v novo leto, v naslednje leto, ko teh 
enkratnih dohodkov ne bo, zato prosim, da o tej 
zadevi opravimo razpravo tu na seji Državnega 
zbora.  
 Prosim pa še nekaj, ker ni bilo časa, da 
minister, tako kot sem ga zaprosil – je rekel, da 
je tudi dobra ideja to –, da za tisto strukturo iz 
leta 2003 ali število brezposelnih prejemnikov 
socialne pomoči, družinskih dodatkov in tako 
naprej naredi z višino odhodkov v letu 2019, to 
kar ste vi sprejeli, kakšen bo potem znesek teh 
odhodkov oziroma kakšen bo ta znesek za 
socialno varnost, tako da bomo imeli črno na 
belem izračun, ta strukturni dodatek, ki ga je 
minister s svojimi ukrepi v bistvu sprejel na 
davkoplačevalce. Pa ne bom nič vrednostno 
ocenjeval. Želim samo zelo jasno oceno, da 
bomo vedeli, kako je v času debelih krav 
ministroval minister Bertoncelj, da bo to potem 
olajšalo morebitno razpravo v prihodnjih letih.  
 Drugače pa še enkrat, niso moje 
besede, besede predsednika Fiskalnega sveta 
so, da je ta vlada oziroma vaše ministrstvo za 
270 milijonov prekratko v zagotavljanju 
strukturnih ukrepov za zagotavljanje zlatega 
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fiskalnega pravila. Torej neodvisno telo, ki je bilo 
imenovano za to, da vam postavlja ogledalo, 
vam je postavilo to ogledalo. In jaz bi samo želel 
na nek način to ovrednotiti, da bi videl s 
konkretnimi številkami. In prosim za ta odgovor, 
kakšno politiko peljete torej na Ministrstvu za 
finance. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Tudi o vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri v okviru glasovanj. 
 Naslednja bo postavila vprašanje 
gospa Mojca Žnidarič, in sicer ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Kseniji Klampfer. 
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. En lep pozdrav vsem!  
 Spoštovana ministrica, v zadnjih 
mesecih smo bili soočeni z reorganizacijo 
centrov za socialno delo, ki je v tej prvi fazi s 
sabo prinesla nekaj zapletov in neljubih 
zaostankov pri reševanju vlog za dodeljevanje 
pravic iz javnih sredstev. Strinjam se z vašo 
oceno, da je bila reorganizacija postavljena v 
najslabši možen čas, ko je vsako leto največ 
vlog na centrih za socialno delo. Za to je seveda 
odgovoren nekdo drug. Množične zamude so 
bile posledice spleta različnih okoliščin. 
Pomembna pa so predvsem vaša jasna 
zagotovila in do sedaj sprejeti in izvedeni ukrepi, 
da se kaos z zamudami več ne bo ponovil. Prvi 
korak, ki je bil v zvezi s tem izveden in hkrati 
nujen za preprečitev kolapsa sistema, je bilo 
sprejetje novele Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev v začetku tega mandata. Pri tem 
moramo opozoriti, da je vsako sistemsko 
spremembo, ki bo pomembno vplivala na 
vsakdanje življenje velikega števila naših 
državljank in državljanov, treba jasno premisliti 
in zastaviti predvsem z realnimi časovnimi roki 
za izvedbo. Žal in očitno je bilo tega premisleka 
ob sprejemanju reorganizacije CSD-jev s strani 
odgovornih premalo. Kar pa je bolj optimistično, 
pa so spodbujajoči podatki odprave zaostankov 
v času, ko vi vodite ta resor.  
 V zvezi s tem vas, spoštovana 
ministrica, sprašujem naslednje:  Katere 
ukrepe ste na ministrstvu pripravili in izvedli, da 
se stanje na področju zmanjševanja zaostankov 
iz dneva v dan izboljšuje?  
 Kot drugo: 
 Kdaj lahko pričakujemo popolno 
odpravo zamud pri reševanju vlog o letnih 
pravicah iz javnih sredstev?  
 In kot tretje: 
 Katere ukrepe boste še izvedli, da se 
kaos z zamudami več ne bo ponovil?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospa ministrica izvolite, imate besedo.  

 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Gospa 

poslanska, hvala lepa za vprašanje.  
 Drži, reorganizacija centrov za socialno 
delo je bila postavljena v najslabši možni čas, to 
je na 1. oktobra, ko je vsako leto največ vlog 
tako za štipendije, otroške dodatke, subvencije 
za malice, kosila, znižano plačilo vrtcev. V tistem 
obdobju se začne novo študijsko leto, vrtčevsko 
leto. Moram reči, da s prihodom na ministrstvo 
14. septembra same reorganizacije nisem mogla 
več preprečiti, ker so priprave na to 
reorganizacijo potekale že leto in več, tako da je 
bila praktično že izpeljana. Takoj po 1. oktobru, v 
prvem tednu meseca oktobra tudi ni delal 
informacijski sistem ravno zaradi reorganizacije, 
kar je seveda še dodatno poslabšalo stanje na 
področju zaostankov. Na ministrstvu smo 
dnevno spremljali dogajanje na centrih in tudi 
nudili maksimalno podporo in pa pomoč. 
Sprejemali smo takojšnje ukrepe, kot so dodatne 
kadrovske okrepitve, delo preko delovnega časa 
in dodatna izplačila tako v mesecu oktobru in v 
mesecu decembru. Ti ukrepi so pomagali, da 
smo na večini centrov za socialno delo približno 
nekje do konec meseca novembra oziroma v 
začetku meseca decembra že odpravili 
zaostanke, kar pomeni, da so ti centri poslovali 
brez zaostankov. Največje težave so pa seveda 
nastale na največjem centru za socialno delo, to 
je CSD v Ljubljani. To težavo smo rešili na 
način, da sem izdala sklep o prenosu krajevne 
pristojnosti. Kot veste, v upravnih postopkih s 
centrov za socialno delo velja krajev na 
pristojnost, ki je vezana na prebivališče stranke. 
Na ta način smo te vloge razporedili po centrih 
po vsej Sloveniji, ki so pomagali pri odpravi 
zaostankov.  
 Trenutno stanje kaže na to, da je 
večina zaostankov odpravljenih. Nekaj je še 
odprtih zadev. Te so pa bolj kompleksne 
oziroma so razlogi na strani strank, ko morajo 
seveda svoje vloge še dopolniti bodisi z dokazili 
o prilivih iz tujine ali pa mogoče si še urejajo 
kakšen status. Tudi te računamo, da bomo rešili 
v najkrajšem možnem času oziroma do konca 
meseca januarja.  
 Kako bomo preprečili, da do takšnega 
kaosa ne bo več prihajalo? Prav gotovo z 
nadaljevanjem informatizacije centrov za 
socialno delo. Rada bi na tem mestu opozorila, 
da nismo umaknili informativnega izračuna iz 
Zakona o urejanju pravic iz javnih sredstev, 
ampak masovni informativni izračun. Namreč, ko 
so me s prihodom na ministrstvo seznanili s 
tveganjem masovnega informativnega izračuna, 
ki bi pomenil totalni kolaps sistema, smo 
nemudoma spremenili zakon in ta rok za 
masovni informativni izračun prestavili na leto 
2021, ko bo, upajmo, informativni sistem to tudi 
omogočal oziroma bo pripravljen na te izračune, 
medtem ko pa s samim informativnim izračunom 
bomo pa seveda nadaljevali oziroma je bil kot 
tak že implementiran 1. decembra in s 1. 
decembrom dalje približno že 25 tisoč vlog ni 
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bilo treba strankam ponovno vlagati. Tu gre za 
te letne pravice, kot so štipendije in pa otroški 
dodatki, kar pomeni, da ko te pravice stečejo, bo 
sledilo avtomatsko podaljšanje teh odločb po 
uradni dolžnosti. Kot veste, tudi s 1. marcem 
bom uvedli dokumentarni sistem Krpan. Gre za 
aplikacijo, ki bo omogočala lažje poslovanje z 
dokumentarnim gradivom, tako da računamo, da 
bodo na centrih odpadla tudi določena 
administrativna opravila. Na ta način bomo tudi 
lahko omogočili, da bodo javni uslužbenci lahko 
več časa namenili strokovnemu delu in pa delu z 
uporabniki storitev. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa poslanka, imate možnost za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Želela bi gospe 

ministrici in tudi vsem ostalim povedati en 
primer, ki je vzpodbuden. Ko sem konec 
lanskega leta sorodnico obvestila o tem, da se je 
dvignil cenzus za štipendije in naj poskusi oddati 
vlogo, je to 28. decembra tudi storila, po pošti je 
poslala vlogo, jaz sem ji sicer takrat rekla, boš 
pa verjetno kar nekaj časa čakala na odločbo, 
ker je zdaj kar nekaj zamud, tako se je tudi v 
medijih slišalo. No, potem me je obvestila, da je 
odločba bila izdana 9. januarja in vročena 14. 
januarja. Tako da bi pohvalila Center za socialno 
delo Spodnje Podravje. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa poslanka. 
 Gospa ministrica, morda želite še 
besedo? 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Jaz sem zelo 

vesela takih vzpodbudnih informacij. Upamo, da 
jih bo v prihodnje še več in da bodo vse vloge 
rešene v zakonitem roku. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo poslansko vprašanje 
postavil mag. Dejan Kaloh, in sicer ministrici za 
pravosodje, gospe Andreji Katič. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): 

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. 
Spoštovana ministrica in vsi tisti, ki nas gledate 
na malih zaslonih! 
 Mene osebno veseli, da ste se po štirih 
mesecih tudi odpravili na teren. Situacija je bila 
seveda alarmantna, dogajali so se dramatični 
dogodki, po moji oceni. Govoriva seveda o 
pobegu dveh pripornikov iz koprskega zavoda 
za prestajanje kazni ter o nedavnem incidentu 
na Dobu, ko je obsojenec z nožem napadel 
pravosodnega policista. 
 Gospa ministrica, naj vas direktno 
vprašam pa prosim za eksplicitne odgovore:  

 So se te spremembe temeljnih aktov o 
načrtih varovanja v slovenskih zaporih že 
zgodile? 
 Kdaj boste v končni fazi tudi dobili 
sredstva?  
 Govorili ste namreč celo o milijon evrov 
za nujno posodobitev zastarelih video nadzorov 
v slovenskih zaporih.  
 Kaj boste storili glede same varnostne 
situacije in preučitve izboljšanja varnostnih 
ukrepov v slovenskih zaporih? 
 Kajti ogroženi niso samo pravosodni 
policisti, temveč so ogroženi seveda tudi drugi 
zaporniki, če lahko prihajajo zaporniki do orožja, 
improviziranega ali pa celo pravega, kot je bil ta 
kuhinjski nož. 
 Nadalje vas bi želel vprašati glede 
strokovne usposobljenosti pravosodnih 
policistov: 
 Se vam zdi ta program, ki ga imamo do 
sedaj, usposabljanje kandidatov za pravosodne 
policiste, v celoti ustrezen?  
 Namreč, ureja ga Pravilnik o 
izvrševanju nalog in pooblastil pravosodnih 
policistov, ki ste ga vi sami izdali lanskega 
decembra, predvsem v segmentu psihofizičnega 
preverjanja pravosodnih policistov. Namreč, jaz 
sem zasledil, v 113. členu tega pravilnika določa 
le to, da se preizkus strokovne psihofizične 
usposobljenosti izvaja le takrat, če kandidati niso 
opravili tega usposabljanja. Zdaj pa se meni 
vseeno zdi pomembno, da bi se takšno 
psihofizično usposabljanje izvajalo redno, saj v 
zadnjem primeru pobega je celo ta vodja 
nadzora govorila o tem, da je dopuščala 
možnost, da se je celo spalo na delovnem 
mestu. Zdaj nekatere informacije govorijo tudi o 
tem, da bi nekateri policisti lahko tudi med 
delovnim časom konzumirali alkohol in pa 
navsezadnje tudi psihična labilnost določenih 
pravosodnih policistov bi se na vsake toliko časa 
lahko preverila, saj posedujem informacijo, da so 
v zaprtih delih zaporov poleg modemov tudi 
mobilni telefoni in si jih pravosodni policisti pri 
kakšnih bolj zloglasnih kriminalcih ne upajo 
odvzeti. Vse to kaže na to, da vseeno bi takšna 
psihofizična preverjanja bila bolj na mestu. Za 
enkrat hvala za vaše odgovore. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite, imate 
besedo. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala, spoštovana 

podpredsednica. 
 Spoštovani poslanec, mogoče bi malce 
širše orisala. Takoj ko sem prišla na ministrstvo, 
sem bila že ob primopredaji seznanjena, da je 
prejšnje vodstvo pripravljalo kadrovske 
standarde in normative za delo strokovnih 
delavcev in pravosodnih policistov v Upravi 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij. To smo v zelo kratkem času takrat 
uskladili s predstavniki obeh sindikatov, 



                                                                                                                          

  45  

posodobili in tudi sprejeli, objavili. Na podlagi 
tega so bili potem izdani še drugi pravilniki. Vsi 
zavodi morajo vsa svoja področja temu 
prilagoditi v določenem času. In glede na nastalo 
situacijo, smo zagotovo takoj k temu pristopili in 
to tudi prednostno obravnavajo. Kar se mi zdi še 
dodaten napredek k temu je, da bodo še v večji 
meri prisluhnili tudi stroki, se pravi tudi samim 
pravosodnim policistom, ko bodo predlagali 
posamezne določene izboljšave glede na 
situacijo, ki jo sami opazijo v posameznem 
zavodu, se pravi v posameznem zaporu. 

Drugo veliko področje se mi zdi, kar je 
s strani Vlade, tudi prisotnega kolega za javno 
upravo, tudi ministra za finance, ne nazadnje 
tudi predsednika Vlade, da smo dobili dodatne 
kvote. Verjamem, da boste poslanci, poslanke 
potrdili Zakon o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije, tako da so nam na podlagi lanskih 
kvot dodelili še dodatna, najmanj 30 za 
pravosodne policiste ter seveda tudi za upravo 
za probacijo. Glede na to, je trenutno na 
URSIKS 15 zaposlitvenih postopkov za 30 javnih 
uslužbencev, pravosodnih policistov in tudi 
ostalih strokovnih sodelavcev, ki so prav tako 
potrebni za opravljanje dela v zaporih in tudi za 
probacijo, da bomo nekako to zaokrožili in šli v 
boljše stanje. Kajti ob vsem, kar je bilo v tem 
času tudi v javnosti predstavljeno, je bilo 
ugotovljeno, da tema dogodkoma ni toliko 
botrovala sama oprema, temveč predvsem 
človeški faktor, da se pravosodni policisti zaradi 
pomanjkanja zelo preobremenjeni z delom in 
zaradi tega prihaja tudi do takšnih napak, ki se 
pravzaprav ne bi smele zgoditi. 

Kar se tiče samega Kopra, veste, da 
imamo novo vodstvo in dala sem jim nekoliko 
časa, da prevetrijo vse notranje postopke in da 
jih potem v drugi polovici februarja tudi 
obiščemo, da nam predstavijo vse, kar so v tem 
času naredili. Poročilo tako o tem, kaj se je 
zgodilo v Kopru kot tudi v vseh ostalih zavodih, 
kakšno je stanje, smo obravnavali že na Vladi. 
Jaz sem generalnega direktorja tudi zadolžila, 
da skupaj z vsemi sodelavci pripravi nek akcijski 
načrt vlaganj, in osnovna ocena samo za 
informatiko, se pravi, za nadzorstvene kamere in 
neko drugo potrebno opremo je, da je potrebno 
vlaganje v letošnjem letu, v višini 800 tisoč, plus 
vsako leto še 200 tisoč za vzdrževanje in 
posodabljanje. Zdaj pričakujem, da bodo v 
najkrajšem možnem času za vsak posamezni 
zapor pripravili akcijski načrt, katere so prioritete 
glede vlaganj, da bomo šli skupaj čez to. 
Verjamem, da bomo v okviru našega proračuna, 
kjer smo imeli že tudi zagotovljena sredstva za 
dodatne zaposlitve, našli tudi sredstva za to, 
kajti tudi v preteklem letu, tako kot v letih pred 
mano, je Ministrstvo za pravosodje na koncu leta 
odstopilo sredstva, potrebna tudi drugim 
pravosodnim deležnikom oziroma gradnikom. 

Glede same varnostne situacije, ki so jo 
že preverili po vseh zaporih, ocenjujejo, da je 
ustrezna. Seveda se zavedamo, da lahko do 
neprijetnih dogodkov žal vedno prihaja, ker tam 

so pač obsojenci, priporniki. Tudi glede števila 
zapolnjenosti zaporov so situacije zelo kritične. 
Ta situacija ne bo izboljšana, dokler v Sloveniji 
ne bomo imeli novih zaporov, glede tudi na to, v 
kakšnem stanju so obstoječi objekti, vendar 
ocenjujejo, da nekih večjih sprememb ni 
potrebno, bodo pa te spremembe pripravili v 
zelo zelo kratkem času, poleg tistega, kar so 
sami že predlagali. 

Kar se tiče pa samega strokovnega 
usposabljanja, tudi tukaj je že prišla pobuda 
mogoče o tem, da bi to strokovno usposabljanje 
nekako skrajšali. Vendar so tukaj stroka in 
predstavniki sindikata enotnega mnenja, da to 
usposabljanje mora biti zelo dobro, da morajo 
biti pravosodni policisti primerno pripravljeni in 
usposobljeni za izvrševanje svojih nalog. Tako 
da tukaj zaenkrat ne načrtujemo nekih 
sprememb v zelo kratkem času. Glede na to, kaj 
bodo pa pravosodni policisti povedali ob 
podajanju predlogov za izboljšanje varnostne 
situacije, pa verjamem, da bomo v sodelovanju s 
predstavniki obeh sindikatov izboljšali tudi samo 
nadgradnjo usposabljanja, predvsem v tem, da 
ni samo začetno usposabljanje, ampak da se 
potem skozi leta, kar se je sedaj zaradi 
kadrovske problematike, zaradi 
preobremenjenosti, nekako tudi opuščalo, 
vsakoletno in vsakomesečno izvajalo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica. 
 Gospod poslanec ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana ministrica, za te odgovore. 
 Vseeno bi vas pri varnostni situaciji rad 
spomnil, da tudi pri pravilniku izvrševanja kazni 
zapora ni vse idealno. Gospod Podržaj, ki ste ga 
že omenjali, je sicer del krivde želel prevaliti na 
Varuha za človekove pravice, v smislu 
predpisov, ki urejajo pregled zapornikov po 
vračanju z izhodov. Kot sem že omenjal, 
modemi, mobiteli in improvizirano orožje, celo 
mogoče material za izdelavo kakšnega orodja za 
pobeg, vse to se zdaj nekako… možno celo 
tako, z luknje čistim podzakonskim predpisom, 
možno v zapor prenesti, kajti zdaj je selektivni 
nadzor ni sistematično, se pravi avtomatsko 
pregledovanje. Jaz vseeno menim, da bi tukaj vi 
mogli ukrepati in vsaj na zaprtih delih zaporov, 
da bi se dejansko, seveda z upoštevanjem 
človekovih pravic, ki so predvsem pri ženskem 
spolu lahko na kakšnem spolzkem terenu, kot je 
bilo s strani zapornic iz Iga tudi rečeno, vendarle 
pa pregledovalo te zapornike, ki se vračajo iz 
izhoda v zaprte dele zaporov. 
 Ko ste omenjali to vašo zavzemanje, 
saj v bistvu je nekako mantra zdaj štirih 
mesecev o povečanju pravosodnih policistov. V 
letu 2017 je vaš predhodnik izvedel 41 
postopkov, kolikor imam informacij, mislim da, 
okrog 30 pravosodnih policistov je bilo takrat 
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zaposlenih v letu 2017. Zdaj vi govorite o 
odobreni kvoti 30 pravosodnih policistov, 
vendarle je po zadnjih podatkih Uprave 
Republike Slovenije ta številka 140 pravosodnih 
policistov.  

Kakšen je po tem vaš načrt za naprej, 
da se to med vašim mandatom tudi izpolni? 
Hvala za dopolnilo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala.  

 Žal čas preganja, pa ne morem dati 
popolnega odgovora, ampak podrobneje bomo o 
tem govorili tako ali tako na seji Odbora za 
pravosodje naslednji teden, kjer si bomo lahko 
vzeli res dovolj časa. Pripravili smo vam tudi 
obširno gradivo in bo pravo mesto. 
 Zagotovo tudi glede tega navodila 
glede preverjanja, ko se zaporniki vračajo nazaj 
v zapor, je treba še nekaj reči, ker gre za 
različna razumevanja, ampak zagotovo vsak, ki 
ima sum, tudi glede na poznavanje posameznih 
obsojencev, lahko naredi pregled, ampak 
verjamem in tako sem tudi naročila, da 
pregledamo pravzaprav čisto vse posamezne 
dokumente, vsa navodila za delo, vse skupaj 
gremo še enkrat čez, zaradi tega, ker toliko časa 
ni bilo nobenega pobega, ni bilo nobene take 
situacije. V primerjavi s tujino, vzemimo za 
primer, kako naj bodo stvari urejene. In potem 
mogoče se nekako zaziba v ta spanec in smo 
malo premalo pozorni, ampak tu je potrebno 
sprotno preverjanje in s tem smo sedaj začeli in 
bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 Kot ste sami rekli glede kvot, da so 
standardi in normativi pokazali in tako smo 
skupaj tudi zapisali, koliko potrebujemo. Kot ste 
že sami povedali, v lanskem letu, da so bili 
postopki in trenutno, kot sem sama povedala, da 
so v teku zaposlitveni postopki tako za 
pravosodne policiste kot tudi za druge strokovne 
sodelavce, dodatnih 30 in še teh dodatnih 30. 
Potem naprej pričakujemo tudi, da bo Vlada pa 
seveda tudi vi poslanci, ko govorite o tem, koliko 
se število zaposlenih v državni upravi povečuje, 
vzeli z razumevanjem in ta naša prizadevanja, 
da se število nekako poveča. Vsaj za časa krize 
se niso nadomeščali niti tisti ne, ki so šli v pokoj, 
in zato je tudi takšno stanje, kot je danes. Tako 
da predlog je, načrt je, da bi se vsako leto 
nekako povečevalo in seveda tudi nadomeščalo. 
V sklopu tega tudi naši pogovori, ker ni problem 
samo, da dobimo kvote, kar jih bomo, verjamem 
da, dobili, ampak potem je problem tudi najti na 
trgu ljudi, ki si želijo delati kot pravosodni 
policisti, s tem da morajo biti tudi primerno za to 
delo tudi usposobljeni. Tukaj vam je verjetno tudi 
znano to, da bi lahko reševali problematiko 
vojakov po 45. letu, ne seveda avtomatska 
zaposlitev, ampak tisti, ki bi šli skozi vse teste in 
ki bi se seveda tudi želeli dousposobiti in delati v 
tem sistemu. Tako da tukaj mislim, da se 

moramo vsi, ki so nekako povezani sistemi, 
govorim o uniformiranih poklicih, povezati in najti 
tudi način prehajanja posameznih kadrov, tudi 
potem v luči ne samo varovanja v zaporih, 
ampak mogoče tudi širše pomembnih državnih 
ustanov. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Nadaljujemo z vprašanji. Naslednjega 
bo postavil gospod Aleksander Reberšek, in 
sicer ministrici za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti mag. Kseniji Klampfer ter 
ministru za zdravje, gospodu Samu Fakinu.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica, 
spoštovani gospod minister!  
 Gotovo sta seznanjena s številnimi 
težavami, s katerimi se soočajo starši otrok s 
posebnimi potrebami. V javnosti se o tem veliko 
premalo govori. Ti starši praviloma živijo v težkih 
razmerah in nosijo veliko breme. V mnogih 
primerih pretežko, da bi ga zmogli brez posledic 
nositi dlje časa. Starši otrok s posebnimi 
potrebami niso zelo glasna socialno izključena 
skupina prebivalcev, zato nimajo niti časa niti 
energije niti znanja. Opravljajo predvsem 
plemenito delo, skrbi za najšibkejše, za svoje 
otroke, ki potrebujejo pomoč. Zato, da jim 
pomagamo in olajšamo breme, smo tukaj mi, 
poslanci in predvsem vi, ministri z vsemi 
sodelavci, z vsemi službami. Po vsem, kar so mi 
povedali starši otrok s posebnimi potrebami, ki 
so se obupani obrnili na našo poslansko 
skupino, je težav veliko. Premalo 
fizioterapevtskih obravnav, prenizko nadomestilo 
za izgubljeni dohodek, način dodeljevanja in 
prenizek znesek dodatka za nego, prenizko 
število plenic, ki pripadajo otroku s posebnimi 
potrebami na dan, pripomočki in dolga doba 
čakanja na njihovo izdelavo, premalo centrov za 
rehabilitacijo po zgledu URI Soča, ureditev 
bolniških odsotnosti za nego oziroma spremstvo 
otrok za očete, preveč dolgotrajne obravnave 
vlog na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Vsi lahko vidimo, da je sistem 
zastarel, okoren in povsem neprimeren za 
sodobne standarde.  
 Spoštovana ministra, sprašujem vaju:  
 Kdaj in kako se bosta lotila naštetih in 
drugih zadev s področja staršev otrok s 
posebnimi potrebami?  
 Kako in do kdaj bosta sistem 
posodobila tako, da bo resnično odgovarjal 
potrebam otrok s posebnimi potrebami, njihovim 
staršem pa nudil podporo pri negi, ne pa še 
dodatno breme birokracije, čakanja in borbe za 
dosego pravic, ki jim pripadajo? 
 Prosim za konkretne ukrepe, ki jih tudi 
časovno opredelita.  
 Ravno danes pa sem dobil elektronsko 
sporočilo, ki me je pošteno šokiralo. Namreč, 
večini stanj otrok s posebnimi potrebami se niža 
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dodatek za nego otroka in s tem tudi možnost do 
nadomestila za izgubljeni dohodek.  
 Kdo je to sprejel, na podlagi česa?  
 To so milo rečeno spremembe, sprejete 
iz fotelja in brez realnega vpogleda v življenje 
takih družin.  
 Prosim, če mi posredujete pojasnila. Za 
vaš odgovor se vama najlepše zahvaljuje.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Besedo bo dobila ali dobil najprej, 
ministrica ali minister?  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje.  
 Odgovorila bom v delu, ki se nanaša na 
področje Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.  
 Uvodoma naj pojasnim, da imajo starši 
otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo po 
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih 
prejemnik pravico do dodatka za nego otroka, ki 
se prizna na podlagi mnenja zdravniške 
komisije. Pravica traja od 18. leta oziroma do 26. 
leta, če se otrok šola. Višina dodatka za nego 
otroka znaša 100 evrov, razen za otroke s težko 
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno 
ovirane otroke ali otroke z nekaterimi boleznimi 
iz seznama hudih bolezni pa znaša 200 evrov. 
Starši so s tem upravičeni tudi do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek, če zapustijo trg 
dela, da bodo negovali in varovali svojega 
otroka. Eden od staršev v tem primeru prejema 
nadomestilo plače v višini 734,15 evrov 
mesečno najdlje do 18. leta starosti otroka. 
Starši otrok, ki potrebujejo posebno nego in 
varstvo, so upravičeni tudi do nekaterih drugih 
pravic, kot je podaljšanje starševskega dopusta 
oziroma starševskega dodatka, pravice do 
krajšega delovnega časa, pravice do pomoči pri 
nakupu vinjete ter nekaterih drugih pravic po 
drugih predpisih. V lanskem letu je bilo sprejetih 
že nekaj izboljšav na tem področju. Do delnega 
plačila za izgubljeni dohodek je po novem 
upravičen tudi zakonec oziroma zunajzakonski 
partner, ki dejansko neguje in varuje otroka 
svojega zakonca oziroma zunajzakonskega 
partnerja, in ne samo eden od staršev. Staršem 
se več ne ukine pravica do delnega plačila za 
izgubljeni dohodek, če je otrok zaradi zdravljenja 
v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno 
oskrbo več kot 30 dni, če je otrok na primer dlje 
časa hospitaliziran. Prav tako je eden od staršev 
upravičen do delnega plačila za izgubljeni 
dohodek v sorazmerni višini, če je otrok na 
primer zaradi šolanja v zavodu, v katerem ima 
celodnevno brezplačno oskrbo, pa vsaj 90 dni 
preživi doma, na primer med vikendi, 
počitnicami, v času bolezni. Zavedamo se, da bi 
zneski lahko bili višji, zato že pripravljamo 
novelo zakona, s katero bi zvišali znesek 
delnega plačila za izgubljeni dohodek na znesek 
minimalne plače, kar je bil tudi eden od 

predvidenih ukrepov Resolucije o družinski 
politiki za leto 2018–2028 Vsem družinam 
prijazna družba. V juliju 2019 se bodo po dolgem 
času uskladili transferji z rastjo cen življenjskih 
potrebščin, torej tudi dodatek za nego kot delno 
plačilo za izgubljeni dohodek.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Hvala. 

 Te aktivnosti, ki so se dogajale, sem 
spremljal v živo kot direktor Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. In to se na tak ali 
drugačen način vedno vsako leto se ponovi. Naj 
povem, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje 
v skladu z vladnimi ukrepi že v preteklih letih 
osnoval tako imenovane razvojne ambulante na 
primarnem nivoju in jih vsako leto širil do neke 
mreže, ki jo je stroka priznala za potrebno in 
vzdržno. Pa kljub temu se na pobudo poslanke 
1. 1. 2019 dalje izvaja Zakon o celostni 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami. Za to, da bi se ugotovilo čisto 
dejanske potrebe, če zelo poenostavim, so na 
voljo evropska sredstva za projekt v treh 
ambulantah, ki bo odgovoril na vsa za 
vprašanja, ki jih vi imate. Seveda pa nikoli ne 
bom mogel zadovoljiti dejanske potrebe vsakega 
ali pa dejanske želje vsakega skrbnika teh 
staršev, ker na neke potrebe je pač treba urediti 
sistemsko. Vem, da je v spremembi pravica do 
večjega števila plenic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, to je eno izmed 
stvari, ki ste jih omenili, in jih bomo tudi dali. Kar 
se tiče pa, na primer, fizioterapije, so pa 
pričakovanja zelo različna od posameznih 
staršev. Nekateri bi želeli to vsak dan 2–3 ure, 
drugi pa pač ne pristanejo, uporabijo režim, ki je 
v navadi tudi za vse druge storitve. Pričakovanja 
so velika, stroka pa ima do tega pač stališče, kot 
ga ima. In Zavod za zdravstveno zavarovanje 
plačuje tisto, kar stroka priporoča, da je 
primerno. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Gospod poslanec ima zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Država 

skrbi za zdrave posameznike, ki prejemajo 
denarno socialno pomoč, na osebe s posebnimi 
potrebami pa je pozabila. Zato so se morali sami 
in pa njihove družine znajti vsak, kakor se je pač 
znašel. 18-letni Žiga živi z najhujšo obliko 
cerebralne paralize in od države ne dobi nobene 
terapije, ker je polnoleten, dobi pa 3 plenice, 
čeprav jih vsak dan porabi 7. Kje je tu 
zagotavljanje človekovega dostojanstva, se 
sprašujem. Je to res tisti maksimum, kar lahko 
naredimo? Tim ima redko gensko bolezen, za 
katero je značilna sprememba v razvoju kosti 
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lobanje in pa obraza in pa zaraščanje prstov na 
rokah in nogah. Tim kljub svoji težki bolezni 
dela, s prirejenim kolesom se vozi po Ljubljani in 
ostalih krajih in zbira časopisni papir. Tale kup 
papirja je težek 1 kilogram. Za tale kup papirja 
dobi 9,5 centa. Če si želi plačati 1 uro terapije, 
pomeni, da mora zbrati več kot 500 kilogramov 
tega papirja. 5-letni Luka ima cerebralno paralizo 
in od te države dobi 1 terapijo na teden. 
Spoštovana ministra, si predstavljata, koliko teh 
zamaškov mora zbrati Lukova družina, da 
napolni poln kombi zamaškov, od katerega iztrži 
260 evrov, kar pomeni 5 ur terapij?   

Zbiramo zamaške, star papir, pošiljamo 
SMS sporočila, pomagamo pomoči potrebnim, 
namesto da bi to počela država. Spoštovana 
ministra, zagotovita večje število fizioterapevtov 
po celi državi, ki bodo nudili terapije 
uporabnikom brezplačno. Če se je našel denar 
za dodatne državne sekretarje, sem prepričan, 
da se bo našel tudi za to. Od vaju pričakujem, da 
se izboljša oskrba, standard oskrbe. Odgovorni 
smo, da poskrbimo za sočloveka in mu 
omogočimo dostojno življenje. Vse besede so 
odveč, če ni dejanj. In od vaju pričakujem 
dejanja. Jaz na te srčne ljudi ne bom pozabil, 
prav tako pa bom poskrbel, da tudi vidva ne, in 
čez pol leta vaju zopet vprašam, kaj smo naredili 
na tem področju. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec.  
 Želi besedo kdo od ministrov? Ne.  
 Gospod poslanec, imate proceduralni 
predlog? Ja.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): V skladu 

s poslovnikom bi želel, da se o tej temi 
razpravlja na eni izmed naslednjih sej. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. O 

vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v 
okviru glasovanj.  
 Sedaj pa nadaljujemo. Poslanka Violeta 
Tomić bo postavila vprašanje ministru za 
gospodarski razvoj in tehnologijo gospodu 
Zdravku Počivalšku.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Mediji so objavili 

novico o korupcijskih tveganjih na Uradu 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino 
zaradi neobstoja kriterijev o postopku podelitev 
dovoljenja za privatno reproduciranje. KPK je 
pregledala delovanje tega urada in kar deset let 
trajajoče postopke pri izdajanju dovoljenj za 
kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za 
privatno in drugo lastno reproduciranje. UIL že 
od leta 2009 prav nobeni od kolektivnih 
organizacij ni podelil upravljanja te pravice. 
Veljavna zakonodaja za reproduciranje avtorskih 
del, se pravi kopiranje in presnemavanje, določa 
obvezno kolektivno upravljanje prek kolektivnih 

organizacij, kot so SAZAS, IPF, AIPA, ZAMP in 
SAZOR. V tem primeru avtorjem zaradi škode, ki 
s tem nastaja, priznava posebno pavšalno 
nadomestilo, ki ga morajo plačati proizvajalci 
oziroma uvozniki proizvodov, ki omogočajo 
množično kopiranje in presnemavanje avtorskih 
del, kot so CD, DVD in USB-ključi. Namesto da 
bi se nadomestilo pobiralo in pravično razdelilo, 
se posamezni upravni postopki izdaje dovoljenj 
vlečejo več let, zaradi česar so oškodovani tisti, 
ki jim je zakon namenjen. Kot opozarja KPK, je 
za tako stanje kriva odsotnost kriterijev za 
presojo vloge za izdajanje dovoljenja, kar pa 
predstavlja znatno korupcijsko tveganje. Celo 
urad sam zaznava ovire in napoveduje številne 
upravne spore zoper lastne odločbe. Takih tožb 
je bilo v tem obdobju kar osem. Sodišče je že 
odločilo v petih primerih in v vseh potrdilo 
odločitev UIL. Kljub temu pravice do nadomestila 
za privatno reproduciranje še vedno ne upravlja 
nihče, torej imetnikom pravic zaradi odsotnosti 
dovoljenja nastaja premoženjska škoda, ki je 
ocenjena na približno milijon evrov letno.  
 Zato me glede na nova dejstva zanima: 
 Ko ste leta 2016 odgovarjali na moje 
poslansko vprašanje, kaj ste mislili s tem, ko ste 
rekli, da se bo zadeva uredila v najkrajšem 
času?  
 Ali ste uvedli nadzor na Uradu RS za 
intelektualno lastnino?  
 Ali UIL namerava sploh kdaj komu 
izdati dovoljenje in kaj boste v zvezi s tem 
ukrenili?  
 Kdaj bo MGRT določil kriterije za 
presojo vloge za izdajo dovoljenja za kolektivno 
upravljanje pravice do nadomestila za 
reproduciranje in na ta način preprečilo 
korupcijska tveganja?  
 Kdo je odgovoren za nastalo škodo, ki 
je ocenjena na milijon evrov letno?  
 Kdo bo plačal odškodnino za vsa leta 
nazaj, ko se zaradi nesprejemanja odločitev ni 
mogla uresničiti pravica oziroma se niso 
izplačevala nadomestila za reproduciranje?  
 Hvala za odgovore. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana 

predsedujoča, poslanke, poslanci! Hvala za 
vprašanje, gospa poslanka. 
 Komisija za preprečevanje korupcije je 
vodila postopek v zvezi z domnevnimi 
nepravilnostmi pri izdaji dovoljenj za kolektivno 
upravljanje pravice do nadomestila za privatno in 
drugo lastno reproduciranje pri Uradu Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino. Komisija je 
ugotovila obstoj določenih korupcijskih tveganj in 
sprejela več priporočil za njihovo odpravo. 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
obravnava priporočila Komisije za preprečevanje 
korupcije z vso skrbnostjo in resnostjo, saj je 
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naša zaveza transparentno in učinkovito 
poslovanje ministrstva in vseh organov v sestavi 
ministrstva. Poudariti želim, da je Komisija za 
preprečevanje korupcije zaznala korupcijska 
tveganja, to je možnost nastanka korupcije, ni pa 
ugotovila nobene korupcije v Uradu Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino. Urad 
Republike Slovenije za intelektualno lastnino 
smo pozvali k pojasnilom v zvezi s poročili 
Komisije za preprečevanje korupcije in glede 
izdaje dovoljenja za privatno reproduciranje.  
 Ker smo obširna pojasnila urada šele 
sprejeli in jih moramo na ministrstvu proučiti ter 
o naših ugotovitvah seznaniti komisijo, lahko v 
tem trenutku zato zadevo pojasnim le po do 
sedaj izvedenih preventivnih ukrepih na 
ministrstvu, in sicer: dovoljenje za privatno 
reproduciranje ni bilo izdano, ker do sedaj 
nobena vloga, o kateri je urad odločal, ni 
izpolnjevala zakonskih pogojev za izdajo 
dovoljenja. Če niso izpolnjeni pogoji za izdajo 
dovoljenja, ki jih določa zakon, morda urad vlogo 
zavrniti. Urad je zavezan k odločanju na podlagi 
zakona, njegove odločitve pa v upravnem sporu 
preverja Upravno sodišče. Sodišča so do sedaj 
potrdila vse odločitve urada v zvezi z 
dovoljenjem za kolektivno upravljanje pravice do 
nadomestila za privatno reproduciranje. Urad je 
pojasnil, da si že več let prizadeva, da bi se 
nadomestilo za privatno reproduciranje pobiralo 
in delilo med upravičene imetnike pravic. 
Nadomestilo pripada vsem avtorjem, izvajalcem, 
proizvajalcem fonogramov, filmskim 
producentom skupaj, zato bi dovoljenje koristilo 
vsem imetnikom pravic. Gre za primer tako 
imenovane enotne skupne položnice, ko 
zavezanci za plačilo nadomestila z eno 
položnico poravnajo obveznosti do vseh 
imetnikov pravic. 
 Čeprav imajo avtorji in drugi 
upravičenci pravico do tega nadomestila že od 
uveljavite Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 
od leta 1995 dalje, se po pojasnilih urada še do 
danes niso organizirali tako, da bi izpolnili 
zakonske pogoje za pridobitev dovoljenja. Od 
31. 12. 2009 nihče ni upravljal kolektivne pravice 
do nadomestila za privatno reproduciranje, zato 
so imetniki pravic v bistveno slabšem položaju 
glede uveljavljanja te pravice, saj je individualno 
upravljanje te pravice v praksi oteženo. Zato je 
nujno, da se čim prej izda novo dovoljenje in 
zagotovi imetnikom pravic, da prejmejo ustrezna 
nadomestila. Urad je od 31. 12. 2009 večkrat 
pozval kolektivne organizacije, naj ustrezno 
uredijo medsebojna razmerja za zagotovitev 
stalnega ali vsaj začasnega dovoljenja, dokler je 
bilo takšno dovoljenje še mogoče izdati. Urad je 
na sestankih ves čas pojasnjeval, katere pogoje 
je treba izpolniti za pridobitev tega dovoljenja in 
kakšna je sodna praksa.  
 Glede pogojev za izdajo dovoljenja za 
kolektivno upravljanje pravice do nadomestila za 
privatno reproduciranje se je že izoblikovala 
obsežna sodna praksa. Urad je predstavitev 
sodne prakse objavil tudi na svojem spletišču, 

tako da se lahko s tem seznanijo vsi imetniki 
pravic. Moram pa poudariti, da je Upravno 
sodišče uradu prepovedalo odločanje o vlogah 
za izdajo dovoljenja za kolektivno upravljanje 
pravice do nadomestila za privatno 
reproduciranje, ki so bile vložene po 20. 3. 2017, 
in sicer do pravnomočnosti odločitve sodišča v 
sporu, ki teče pred tem sodiščem. Urad si bo še 
naprej prizadeval, da bi imetniki pravic ustrezno 
vložili ali dopolnili vlogo, na podlagi katere bo 
mogoče izdati dovoljenje, da bo urad kolektivnim 
organizacijam ponovno pojasnili ureditev po 
Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah ter o 
Zakonu o kolektivnem upravljanju avtorske in 
sorodnih pravic glede pridobitve dovoljenja. 
Ministrstvo bo skrbno proučilo, katere rešitve bi 
lahko prispevale k čimprejšnji izdaji dovoljenja 
za kolektivno upravljanje pravice do nadomestila 
za privatno reproduciranje.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod minister. 
 Gospa poslanka, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Spoštovani 

minister!  
 Vaš zadnji stavek: »Ministrstvo bo 
skrbno proučilo …« Glejte, 25. januarja 2016 
smo bili, ko ste mi rekli: »Jaz verjamem, da se 
bo v novi kadrovski sestavi vodenja Urada za 
intelektualno lastnino ta problematika rešila 
maksimalno hitro.« Danes, ko smo 28. 1., pa mi 
odgovorite na poslansko vprašanje: »Ministrstvo 
bo skrbno proučilo …« Tri leta so minila od 
takrat, ko milijona evrov na letni ravni tisti, ki bi 
ga morali dobiti, ne dobijo in ko država ne pobira 
davka od tega. Meni se zdi to, oprostite, 
popolnoma nedopustno in nezaslišano. Plus v 
Koalicijskem sporazumu o sodelovanju v Vladi 
Republike Slovenije za mandatno obdobje 
2018–2022 so se koalicijske stranke dogovorile 
za ukrep statusno-organizacijskega 
preoblikovanja urada in prenovo zakona o 
intelektualni lastnini, in sicer s ciljem krepitve 
zaščite intelektualne lastnine. Tukaj imam 
poročilo KPK, na katerega se sklicujem v svojem 
poslanskem vprašanju, in senat komisije je na 
37. seji 15. novembra 2018 sprejel, da mora 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
kot nosilec ZKUASP izdelati natančne kriterije za 
presojo popolnosti vlog. 
 Skratka, primanjkovalo mi bo časa, 
vendar sva se zahahljala in zaciklala že pred 
tremi leti, da so pogoji tako zapleteni, da nobena 
od organizacij, ki naj bi pobirala ta nadomestila, 
ne zadostuje, tem kriterijem. In sva se zmenila 
pred tremi leti, da boste te kriterije preučili in jih 
poenostavili, zato da bodo lahko tisti upravičenci 
prišli do svojega denarja, ki jim pripada. Prosim, 
razložite mi, čemu zdaj po treh letih ponavljate 
iste stavke. Hvala. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovana 

poslanka!  
 To, kar ste zdaj povedali, je 
enostransko zavajanje javnosti, po mojem 
globokem prepričanju. Pred tremi leti smo 
sprejeli zakon, ga dopolnili, pri čemer smo dosti 
bolj precizno realizirali vse te zadeve, o katerih 
ste govorili. Številke milijon evrov ne poznam, se 
bom dal podučiti o njej. Nova kadrovska sestava 
na UIL je dosti bolj transparentno uredila promet 
denarja med avtorji in med uporabniki in 
verjamem, da je vložila ogromno truda v to, da bi 
usposobila agencije oziroma te organizacije za 
to, da bi izdale ustrezno odločbo. V tem trenutku 
sta dve vlogi v obravnavanju, ki ju mi ne moremo 
obravnavati že dve leti, dokler ne bo dokončne 
odločitve sodišča, in zato bi vas prosil, da tudi ta 
drugi del poveste. Skratka, od leta 2017 dalje ne 
moremo sprejeti na Uradu za intelektualno 
lastnino nobene odločbe, dokler ne pride do 
odločitve sodišča v preostalih zadevah, ki ste jih 
omenili. Vztrajam pri tem, da je narejen z novim 
zakonom iz leta 2016 velik napredek. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa poslanka ima postopkovni 
predlog. 
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Predlagam, da 

se na naslednji seji pogovorimo o tem, kako je 
možno, da v treh letih kljub ogromno vloženega 
truda tisti, ki jim pripada milijon evrov letno, tega 
denarja ne dobijo. KPK vam je naložila, naj z 
namenom učinkovitega izvajanja zakona, ki 
ureja kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih 
pravic, poskrbite, da bodo kriteriji za presojo 
popolnosti vloge dostopni vsem imetnikom 
pravic. Očitno temu ni tako. Kriteriji so preveč 
komplicirani, zato tudi ovadba na KPK, kajti 
vemo, da je tukaj za milijon evrov na leto že 
pomembno, kako se razdeli. In kjer je dim, je 
tudi ogenj, zato jaz prosim, da se o tej zadevi 
opravi razprava. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal 
jutri v okviru glasovanj. 
 Sedaj pa nadaljujemo s poslanskimi 
vprašanji. Postavil ga bo gospod Vojko Starović, 
in sicer ministrici za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, podpredsednica. Pozdravljena 
ministrica! 
 Politične, ekonomske in socialne 
spremembe v Sloveniji narekujejo spremembe 
tudi pri obravnavi starostnih pokojnin. Čeprav 

institut starostne pokojnine mnogi še vedno 
vidijo kot nekaj, kar je namenjeno omogočanju 
preživetja starejših, ki ne morejo več opravljati 
svojega dela, to ne drži. Namreč, s spremembo 
ustave leta 2004 je pravica do pokojnine postala 
posebna ustavno varovana pravica. Namen 
dopolnitve je predvsem ta, da se pri pokojninah 
poudari njena ekonomska vsebina. Gre za 
vzajemnost in manj za solidarnost. Temu je 
postopoma sledila zakonodaja in sodna praksa 
in pravica do pokojnine je postala vedno bolj 
ekonomska kategorija. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije se je v svojih sodbah 
povsem jasno izreklo, da je pokojnina odraz 
prispevkov, ki ga državljani vložijo iz svojih 
dohodkov. Skratka, gre za pravico, ki je 
posamezniku priznana na temelju minulega 
dela, če uporabimo ta izraz, ki ga je uporabilo 
tudi Ustavno sodišče.  
 Starejši so dejansko tisti, ki so ustvarili 
materialno bazo razvoja sodobne slovenske 
države, zato so vsekakor upravičeni do 
spodobnega ekonomskega in socialnega 
položaja v družbi. V zadnjih letnih pa se 
soočamo z drugačno sliko. Mnogi med 
upokojenci si, kljub temu da so oddelali polno 
pokojninsko dobo, zaradi nižanja odmernega 
odstotka ne morejo več privoščiti niti osnovnih 
potrebščin. Med njimi je tudi veliko vitalnih in 
sposobnih ljudi, ki bi želeli in so pripravljeni še 
delati in prispevati k družbenemu produktu, pa 
tudi k lastnemu standardu, pa jim preprečujemo. 
Zakaj? To je nesprejemljivo do ljudi, ki so 
ustvarili sedanje materialne temelje Slovenije. 
Gre za ekonomsko in socialno krivico.  
 Glavna problema sta torej prenizke 
pokojnine in omejevanje dela upokojencev. 
Prisoten ugovor, da si zaradi demografskega 
izziva staranja prebivalstva ne moremo privoščiti 
normalnih pokojnin, ker že danes skoraj tretjino 
prebivalstva predstavljajo upokojenci, pa ne drži. 
Res je, da smo z rebalansom proračuna 
popravili pokojnine, vendar to ni tisto ta pravo.  
 Zato sprašujem: 
 Kdaj bo ministrstvo pripravilo obljubljen 
celovit predlog potrebnih sprememb za 
nadgradnjo pokojninskega sistema? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

in hvala za vprašanje. Uvodoma bi rada 
poudarila, da se zavedam problematike slabega 
socialnega položaja določenih prejemnikov 
pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Eden naših ključnih ciljev v tem 
mandatu je sprejetje ukrepov in potrebnih 
zakonodajnih sprememb, s katerimi bo mogoče 
zagotoviti višjo socialno varnost vsem, ki so tega 
potrebni. Naj izpostavim, da se bo v letu 2019 
socialni položaj upokojencev izboljševal z 
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rednimi uskladitvami, to je 2,8 % v februarju, 
skladno s sistemskim zakonom ter izredno 
uskladitvijo, predvidoma v mesecu decembru v 
višini 1,5 %, in sicer glede na ugotovljeno 
gospodarsko rast. Glede letnega dodatka 
pojasnjujem, da bo ta v letošnjem letu 
posameznikom v primerjavi s preteklim letom 
izplačan v višjih zneskih, do njega pa bodo 
upravičeni vsi upokojenci. Obseg sredstev, 
namenjen za izplačilo letnega dodatka 
upokojencev, je po dolgih letih enak tistemu pred 
sprejetjem Zakona za uravnoteženje javnih 
financ.  
 Vlada meni, da je trenutna ureditev 
načina položaja višine letnega dodatka 
ustreznejša kot fiksna določitev zneska v 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, namreč njegovo izplačilo in višina 
sta bila vedno vezana na finančne zmožnosti 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in pa državnega proračuna. Ne glede na to si 
bom tudi v prihodnje prizadevala, da bo višina 
letnega dodatka v največji možni meri sledila 
ciljem, ki so opredeljeni v koalicijskem 
sporazumu. Na ministrstvu smo pa trenutno v 
zaključni fazi priprave izhodišč, ki bodo služila za 
pripravo predloga sprememb Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Predlog sprememb se bo v prvi vrsti nanašal na 
dvig odmernega odstotka, tako za moške kot 
tudi za ženske, in na izenačitev višine tega za 
oba spola. Osnova je zaveza iz koalicijskega 
sporazuma, da se bo odmerni odstotek za 40 let 
pokojninske dobe postopno določil v višini 
najmanj 63 %, obenem pa se bo priznal višji 
odmerni odstotek za skrb za otroke. Naj ob tem 
še poudarim, da bodo spremembe odmernih 
postopkov prav tako pomenile višjo socialno 
varnost za prejemnike invalidske, vdovske in pa 
družinske pokojnine ter nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, vse omenjeno z 
namenom zagotavljanja primernejših dohodkov 
za varno starost. Izhodišča, ki jih pripravljamo na 
ministrstvu, prav tako vključujejo rešitve za 
nadgradnjo tako imenovanega dvojnega statusa 
upokojencev, s katerimi naj bi upokojence po 
izpolnitvi določenih pogojev, kot je starost in pa 
pokojnina, omogočili prejemanje pokojnine ob 
pogoju plačevanja vseh prispevkov za socialno 
zavarovanje.  
 Omenjene spremembe bodo že v 
prihodnjih tednih predstavljene koalicijskim 
poslancem in nato posredovane v obravnavo 
socialnim partnerjev v okviru 
Ekonomsko-socialnega sveta. Predvideni rok za 
posredovanje predpisa, ki bo urejal naštete 
vsebine, v Državni zbor, je prva polovica leta 
2019, rok, določen za sprejetje na Vladi, je 9. 
maj 2019. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod poslanec, želite dopolnitev za 
odgovor? 
 

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Želim.  

 Glede javnofinančne vzdržnosti, ko se 
včasih bojimo zaradi staranja prebivalstva in da 
ne bomo zdržali, ker je že tretjina v pokoju, bi 
hotel opozoriti, da je tudi znanost dala svoj 
prispevek. Na ekonomski fakulteti so na 
odmevni poslovni konferenci konec leta 
predstavili projekcijo do leta 1959, kjer so 
postavili rešitve, kako naredimo izplačevanje 
pokojnin vzdržno znotraj 11 % bruto družbenega 
produkta, kakor imamo zdaj. En ukrep, zelo 
pomemben, je, da ostanejo starejši ljudje na trgu 
dela, da jim to omogočimo, ne da jih mečemo 
ven. Na Švedskem ostajajo starejši sedem let 
dlje, čeprav na Švedskem nimajo ljudje nič kaj 
daljše življenjske dobe. Torej ostanejo čili, zdravi 
in se vključujejo, in je to dopuščeno. In tudi dve 
leti prej se vključijo na delo, kakor se naši mladi 
vključijo. V tej smeri je treba narediti neke 
premike, tako nam stroka priporoča, in tudi 
postopno dviganje produktivnosti na povprečje 
Evrope reši probleme, tako kaže ta projekcija. 
Tako da so rešitve tu, še nekaj dodelane, in 
mislim, da lahko gremo bolj smelo v dodelavo in 
priznamo pokojninam ekonomsko vsebino. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospa 

ministrica, želite besedo za dopolnitev 
odgovora?  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Mogoče samo 

nekaj besed.  
 Ja, zavedamo se demografskih 
sprememb naše družbe, istočasno pa imamo 
težavo s prehitrim upokojevanjem. Namreč če 
pogledamo delovno aktivnost v letih starosti od 
60 do 64, lahko ugotovimo, da smo popolnoma 
na repu evropske lestvice, nižjo delovno 
aktivnost imajo samo še Grki. Tako da, ja, 
verjetno najlažji del je dvigniti na zakonodajni 
način pokojninsko dobo, pa hkrati moramo 
vedeti, da ne bomo rešili teh strukturnih 
problemov, ki jih imamo. Predvsem moramo 
stremeti k sprejemanju ukrepov, kako podaljšati 
delovno aktivnost na način, da se prebivalci ne 
bodo tako hitro umikali s trga dela, predvsem 
tukaj mislim tudi na strani države, kako 
spodbujati ukrepe za zaposlovanje starejših, 
kako jih tudi opolnomočiti in jim povečati 
zaposlitvene možnosti, predvsem pa tudi z 
nekimi pravimi ukrepi spodbujati tudi direktorje 
podjetij, da bodo ravnali s starejšimi v okviru age 
managementa. Predvsem bi pa želeli spodbuditi 
vseživljenjsko učenje in pa vseživljenjsko delo, 
da bodo v prihodnje, ko se bodo spreminjali tudi 
poklici in pa delovna mesta, starejši lahko 
konkurirali na trgu dela. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Tudi naslednji poslanec, gospod 
Marijan Pojbič, bo postavil vprašanje ministrici 
mag. Kseniji Klampfer.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
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MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa 

spoštovana podpredsednica. Spoštovana gospa 
ministrica! 
 Področje invalidnin je zelo kompleksno 
vprašanje, ki ga je treba obravnavati z vso 
skrbnostjo. Še posebej, ker gre za ranljive 
skupine ljudi, ki si velikokrat sami ne morejo 
pomagati. Prejemajo invalidnino, s katero ni 
mogoče preživeti. Torej je to skupina ljudi, ki jim 
je nujno treba pomagati s strani države. Iz dneva 
v dan prejemam zapise teh ljudi, ki so zelo 
razočarani nad ignoranco odgovorne politike do 
njih. Sam sem prepričan, da je nujno treba tej 
skupini ljudi prisluhniti in jim pomagati z 
rešitvami, ki jim bodo zagotavljale človeku 
dostojne pogoje za preživetje. Še posebej se 
zavedam, da so predvsem invalidi z delno 
invalidnostjo v zelo težkem položaju, saj je 
nadomestilo bistveno pod pragom revščine, 
hkrati pa v praksi ni mogoče dobiti dela oziroma 
je to zelo težko. Sedaj namreč večina invalidov s 
tretjo kategorijo prejema bistveno manj kot 300 
evrov na mesec. V praksi pa to pomeni, da 
morajo samo s tem denarjem preživeti, saj 
drugega dela kot invalidi z delno zmožnostjo za 
delo ne morejo dobiti niti ne morejo zaprositi za 
varstveni dodatek. Socialna politika trenutno ni 
naravnana tako, da bi zagotavljala delodajalcem 
učinkovite dodatne spodbude za zaposlovanje 
invalidov z delno invalidnostjo. V času, ko 
imamo gospodarsko rast in ko Vlada deli 
proračunski denar vsepovprek brez dobrega 
premisleka, je logično, da ljudje, ki živijo globoko 
pod pragom revščine, pričakujejo zvišanje 
svojega nadomestila, ki je sedaj na nivoju 
miloščine, in pričakujejo zvišanje le-tega vsaj na 
raven višine socialne pomoči.  
 Gospa ministrica, sprašujem vas: 
 Kaj boste storili, da se socialna slika in 
stanje na tem področju popravita, kakšne rešitve 
predlagate in kdaj? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

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

besedo in hvala za vprašanje  
 Uvodoma bi rada pojasnila, da so 
nadomestila iz invalidskega zavarovanja del 
pokojninskega sistema ter enako kot pokojnine 
odvisna od predhodnega zavarovanja, 
pokojninske dobe ter osnov, od katerih so bili 
plačani prispevki. Prav tako je višina odvisna od 
starosti, pri kateri je prišlo do nastanka 
invalidnosti, ter od delovnopravnega položaja 
delovnega invalida, ali je izgubil zaposlitev po 
svoji volji ali na podlagi redne odpovedi s strani 
delodajalca ali pa je prijavljen na zavodu za 
zaposlovanje. Glede na povedano so torej višine 
nadomestil prav tako kot starostnih invalidskih 
pokojnin lahko zelo različne. V določenih 
primerih tudi prenizke. Osebam, ki si same 
materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi 

okoliščin, na katere ne morejo vplivati, se 
socialna varnost zagotavlja v okviru 
socialnovarstvenih prejemkov z denarno 
socialno pomočjo in njeno posebno obliko, 
izredno denarno socialno pomočjo, ter 
varstvenim dodatkom.  
 Rada bi poudarila, da se zavedam tako 
problematike invalidskega zavarovanja kot tudi 
socialnega položaja prejemnikov nizkih 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Tako 
bom tudi na tem področju poskušala sprejeti 
ustrezne ukrepe za zagotovitev višjega nivoja 
socialne varnosti, kar je predvideno tudi v 
koalicijskem sporazumu. Eden naših ključnih 
ciljev v tem mandatu je sprejetje ukrepov in 
potrebnih zakonodajnih sprememb, s katerimi bo 
mogoče zagotoviti višjo socialno varnost vsem, 
ki so tega potrebni, tudi prejemnikom invalidskih 
nadomestil, katerih zneski so pogosto nizki. Naj 
izpostavim, da se bo v letu 2019 socialni položaj 
prejemnikov nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja izboljševal z rednimi uskladitvami, 
2,8 % v mesecu februarju, skladno s sistemskim 
zakonom, ter z izredno uskladitvijo v decembru v 
višini 1,5 %, in sicer glede na ugotovljeno 
gospodarsko rast.  
 Na ministrstvu smo ravno v fazi 
priprave izhodišč, ki bodo služila za pripravo 
predloga sprememb Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Spremembe bodo 
vključevale tudi dvig odmernega odstotka tako 
za moške kot za ženske, prav tako pa tudi višjo 
socialno varnost za prejemnike invalidske, 
vdovske, družinske pokojnine ter tudi nadomestil 
iz invalidskega zavarovanja. Zvišanje 
odmernega odstotka bo namreč pozitivno 
vplivalo tudi na odmero nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja.  
 Omenjene spremembe bodo v 
prihodnjih tednih predstavljene koalicijskim 
poslancem in nato posredovane v obravnavo 
socialnim partnerjem v okviru 
Ekonomsko-socialnega sveta. Predviden rok za 
posredovanje tega predpisa, ki bo urejal naštete 
vsebine, v Državni zbor je prva polovica leta 
2019. Rok, določen za sprejetje na Vladi, je 9. 
maj 2019. S tem bomo prispevali, upam, k 
ustreznejšim razmerjem med višino pravic iz 
pokojninskega zavarovanja na eni in 
spremenjenim višinam socialnih transferjev na 
drugi strani. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

spoštovani gospod podpredsednik. 
 Gospa ministrica, jaz lahko rečem, da 
sem teh besed naveličan. Ljudje pričakujejo 
konkretne ukrepe. Govoriti o datumu, takrat, 
takrat, takrat in takrat bomo to naredili – mislim, 
da s takim načinom v tej naši družbi teh ljudi, ki 
živijo na pragu revščine, ni več mogoče 
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prepričati. Ne vem, kako dolgo bomo še 
poslušali, ne vem, katera vlada mora še priti, 
znova in znova: bomo naredili to, bomo naredili 
to, smo detektirali to zadevo, poznamo ta 
problem in tako dalje in tako dalje in tako dalje. 
Zdi se mi, da to ni prava pot za rešitev teh 
akutnih vprašanj, teh akutnih problemov in 
primerov, o katerih sem jaz danes govoril. 
 Če ima en invalid s tretjo kategorijo 
invalidnine 278 in ne more dobiti nobenega 
drugega transferja, je dovolj alarmantno 
vprašanje, na katerega bi bilo treba takoj 
odgovoriti, takoj in za tako skupino ljudi poiskati 
takojšne rešitve. To, kar ste vi povedali, da se bo 
zgodilo, da se bodo dvignile pokojnine in tako 
naprej, to je pri človeku, ki ima 278 invalidske 
pokojnine, praktično nič. Koliko se mu bo to 
zvišalo? Za dva evra, tri evre? Kaj to pomeni? 
Kaj to za njega pomeni? Ali to za njega pomeni, 
da je država dovolj poskrbela za te ljudi, ki niso 
sami krivi, da so prišli v tako situacijo, da s takim 
denarjem živijo pod pragom revščine? Če smo 
mi lahko dvignili socialno pomoč – in veste, da 
smo jo dvignili – je treba tem ljudem prisluhniti in 
jim vsaj to pokojnino dvigniti na nivo socialne 
pomoči. Vsaj to bi morali narediti že zdavnaj. 
Takrat ko smo to naredili, bi morali to povezano 
narediti, ne pa da se bo to morda zgodilo čez 
leto, leto pa pol ali pa ne vem še kdaj. 
 Spoštovana gospa ministrica, prosim 
konkretno – jaz s tem, kar ste povedali, nisem 
zadovoljen in ljudje tudi ne morejo biti s tem 
zadovoljni. Pričakujemo takojšnje rešitve na tem 
področju. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa ministrica, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Tukaj bi samo še 

dodala, kar se tiče invalidov tretje kategorije, ki 
jih omenjate, ki prejemajo denarni znesek v 
višini 278 evrov in ki si sami materialne varnosti 
ne morejo zagotoviti, ti so tudi upravičeni do 
denarne socialne pomoči, ne pa tudi seveda do 
varstvenega dodatka, ker niso trajno nezmožni 
za delo. Razen če se štejejo za trajno 
nezaposljive osebe, to je v primeru, če odločbo 
izda Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije 
po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov oziroma do drugega 
ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status 
invalidov. Vsi ti ostali pa so seveda upravičeni 
do denarne socialne pomoči, če si materialne 
varnosti ne morejo zagotoviti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate postopkovni 
predlog. 
 Izvoli. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Predlagam, da se 

o tem vprašanju opravi razprava, ker z 
odgovorom nisem zadovoljen, ker sem 

prepričan, da tisti, ki se jih ta problem dotika, s 
tem odgovorom ne morejo biti zadovoljni, 
govorim o invalidih tretje kategorije, ki prejemajo 
278 evrov invalidske pokojnine. 
 Spoštovana gospa ministrica, prebral 
vam bom samo en tekst, ki smo ga dobili v 
Državni zbor, in sicer tukaj piše ena oseba: 
»Vem, da ste poslanci SDS z gospodom 
Jožetom Tankom v preteklem času že 
obravnavali velik socialni problem delovnih 
invalidov tretje kategorije in ostalih. Tem je 
izračunano nadomestilo iz Zpiza 60 % 
izračunane invalidske pokojnine in dobijo okoli 
276 evrov. Med njimi so nekateri trajno 
nezaposljivi in je to ednini vir preživetja. Po 
nekaterih podatkih je teh okoli 16 tisoč v državi. 
V kolikor bi dobili celotno izračunano invalidsko 
penzjo, bi ta zanašala okoli 380 evrov. Žal noče 
oblast o tem nič slišati, medtem pa radodarno 
razdaja denar za tujerodne invazivne migrante in 
jih postavlja pred državljane Republike 
Slovenije, ki so 30 in več let plačevali v davčno 
blagajno. To je skrajno nepošteno in 
diskriminatorno do tega dela prebivalstva.« 
Spoštovana gospa ministrica, mislim, da ta 
oseba, ki je to zapisala, in takih je veliko, govori 
tisto, bom rekel, žalostno, tragično resnico. 
Tragično resnico. Se pravi, za njih denarja ni, za 
nelegalne migrante, ki prihajajo v našo državo, 
pa vsakih 14 dni vidim razpis za ne vem koliko, 
pol milijona, 600 tisoč, 700 tisoč evrov nakupa, 
kaj jaz vem, od A do Ž, za komfortno življenje v 
naši državi. Se pravi, za te ljudi denar je, ljudje, 
ki so pa po 20, 30, 45 let delali pa niso krivi, da 
so prišli v tako situacijo, tako stanje, da so 
delovni invalidi tretje kategorije, pa prejemajo 
276 evrov.  
 Vi ste tudi rekli, da nekateri lahko 
dobijo … Po tem, kar sem slišal, in vem, kako 
gre skozi naše birokratske ovire, kako lahko 
človek pride še tudi do te socialne pomoči – 
tukaj je še veliko problemov, preden ti invalidi 
lahko do tega pridejo. In ste omenili eno 
enkratno socialno pomoč. Kaj to pomeni pri 
nekom, ki prejema letno 276 evrov? Praktično 
nič. Poskušajte se vsi, ki sedite v tem 
parlamentu, postaviti v kožo tega človeka. Poleg 
tega, da je ta človek še delovni invalid. 
Poskušajmo se postaviti pa dajmo razumeti, da 
je tako stanje nedopustno. Država, kot je 
Republika Slovenija, kjer delimo denarje, tako 
kot sem že prej rekel, vsepovprek, kjer lahko 
dajemo za, da ne bom rekel za državne 
sekretarje, za ne vem koga vsega in za ne vem 
kakšne nevladne organizacije take in take 
denarje, za te ljudi, ki so pa pridno garali 30, 35 
let, pa zagotavljamo 276 evrov. To je sramota za 
to državo in tudi za Vlado in za koalicijo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v 
okviru glasovanj. 
 Poslanec Dušan Šiško bo predstavil 
vprašanje ministrici za delo, družino, socialne 
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zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Spoštovana ministrica! 
 V Posavju, od koder prihajam, so bili 
med drugo svetovno vojno prebivalci močno 
prizadeti z izseljevanjem celih družin v delovna 
taborišča nemškega rajha, kar nekaj pa tudi v 
Srbijo in na Hrvaško. Velik del od skupno preko 
60 ljudi je bil prav iz Posavja, od koder so 
okupatorji izselili cele vasi. Veliko jih je v tujini 
ostalo za vedno, tisti, ki pa so se izstradali in 
bolni vrnili, so našli prazne in izropane domove. 
Ta škoda jim ni bila nikoli povrnjena, saj se ne 
prejšnja ne slovenska država ni potrudila te 
škode izterjati od Nemčije, je pa ves ta čas 
upravljala s premoženjem, ki ga je namesto 
plačila vojne škode pustila Avstrija. 
 Kljub številnim pobudam, ki jih je od 
leta 1995 dajalo zlasti Društvo izgnancev 
Slovenije 1941–1945 v Državni zbor in 
dosedanjim vladam, nobena ni storila ničesar. 
Šele lani v zadnjih mesecih prejšnje vlade je 
prišlo do pospešene obravnave predloga zakona 
o povračilu simbolične vojne škode, ki je bil v 
prvi obravnavi 27. marca 2018 sprejet, nato pa 
do druge obravnave ni prišlo zaradi 
nasprotovanja tedanjih koalicijskih strank, ki so 
sedaj tudi v vladi, in dveh opozicijskih strank.  
 Zanima me: 
 Kakšen odnos imate vi do tega 
problema, spoštovana ministrica?  
 Ali se boste zavzeli, da se to vprašanje 
čim prej razreši in da izgnanci kot žrtve fašizma 
in nacizma dobijo vsaj simbolično povračilo 
škode? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

in hvala za vprašanje. 
 Uvodoma pojasnjujem, da vprašanje 
povrnitve vojne škode ter plačila vojne 
odškodnine ne sodi v delokrog Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Problematika plačil vojne odškodnine 
namreč ne sodi v okvir uresničevanja 
posebnega socialnega varstva žrtev vojnega 
nasilja v skladu s tretjim odstavkom 50. člena 
Ustave, ki žrtvam vojnega nasilja zagotavlja 
posebno varstvo v skladu z zakonom. 
Konkretizacijo citiranja ustavne določbe 
predstavlja sprejeti Zakon o žrtvah vojnega 
nasilja, ki žrtvam vojnega nasilja za razliko od 
ostalih državljanov zagotavlja nekatere posebne 
socialne pravice oziroma pravice odškodninske 
pravne narave, kot so doživljenjska mesečna 
renta ter pravica do zdravstvenega varstva. 
Vendar zagotavljanje posebnega socialnega 
varstva žrtvam bojnega nasilja ne temelji na 

poravnavanju dolga žrtvam vojnega nasilja ali na 
nečem, do česar bi bile žrtve vojnega nasilja 
nasproti državi a priori upravičene, temveč 
temelji na solidarnosti kot enemu od temeljev 
načel socialne države. 
 Po Zakonu o plačilu odškodnine žrtvam 
vojnega in povojnega nasilja, ki je v pristojnosti 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
se je žrtvam vojnega nasilja priznala odškodnina 
za pretrpljeno telesno in duševno trpljenje v 
izgnanstvu, taboriščih, begunstvu in drugih 
vojnih okoliščinah po zakonu. Odprta vprašanja 
glede izplačila vojne, materialne odškodnine pa 
imajo povsem drugačen odškodninski pravni 
temelj ter so tesno povezana tako z vprašanji 
pravnega nasledstva Republike Slovenije do 
sklenjenih meddržavnih sporazumov in 
meddržavnih pogodb med nekdanjo skupno 
državo ter državnimi naslednicami nekdanjih 
okupatorskih držav kot tudi z aktualnimi 
vprašanji dvostranskih sporazumov s temi 
državami. Naslovno ministrstvo ocenjuje, da je v 
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z 
leta 2003 za oblikovanje stališč do obravnavane 
problematike pristojna Medresorska komisija za 
obravnavo vprašanj vojne škode, ki naj bi 
delovala v okviru Ministrstva za pravosodje. 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti pa je vsekakor 
pripravljeno sodelovati pri reševanju vprašanja 
povrnitve simbolične odškodnine za nastalo 
materialno škodo v času druge svetovne vojne z 
Ministrstvom za pravosodje, ki je leta 2008 že 
oblikovalo osnutek predloga zakona o povračilu 
premoženjske vojne škode iz časa druge 
svetovne vojne. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, 
izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala, spoštovani 

podpredsednik. 
 Gospa ministrica, nisem najbolj 
zadovoljen s tem vašim odgovorom. Kot najbrž 
veste, sem jaz poslal to vprašanje že – pa nisem 
tukaj več kot 6 mesecev – ministru za notranje 
zadeve in mi je tudi nekaj podobnega odgovoril 
kot vi. Jaz sem vam tudi v vprašanju izrecno 
napisal, da je bil 27. marca 2018 že sprejet in je 
bila prva obravnava, ampak se potem zaradi 
razpada tedanje vlade ni obravnavalo naprej. 
 Zato sem pričakoval malo bolj 
konkretne stvari, ampak po 246. členu 
predlagam vseeno, da se ta razprava opravi v 
Državnem zboru, kajti tukaj notri sedijo kolegi 
Han, Zorčič, Lisec, ki so tudi z našega področja, 
kjer je bilo največ teh izseljenih družin. Imamo 
tudi muzej v Brestanici, na gradu. Tako da bi 
prosil, da se v Državnem zboru opravi razprava. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Zdaj ste sicer preskočili en korak, ampak vseeno 
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bo o vašem predlogu odločil Državni zbor jutri v 
okviru glasovanj. 
 Nadaljujemo, ponovno bo postavljeno 
poslansko vprašanje ministrici za družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer, postavil pa ga bo Franc Jurša. 
 Poslanec, izvoli. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav 
tudi ministrici! 
 Spoštovana ministrica, zvišanje plač 
zaposlenih v javnem sektorju, kar je bila 
posledica zvišanja minimalne plače, bivšega 
vrednotenja posameznih delovnih mest in 
zvišanja nekaterih dodatkov, je logično 
povzročilo dvig cen oskrbnin v domovih za 
starejše občane. Taka posledica je bila 
pričakovana, napovedana in na to so opozarjali 
pristojni, se pravi predstavniki zavodov, 
zaposleni in tudi drugi. Kaj bo dvig plač pomenil 
za starejše občane, so se tudi mnogi od njih 
spraševali sami. Vlada naj bi sicer socialnim 
zavodom zagotovila, da bo priskrbela denar za 
pokritje dviga plač. Torej bi morala Vlada po 
svojih obljubah poskrbeti, da oškodovanci ne bi 
čutili tega dviga na svojih ramenih, a to se očitno 
ni zgodilo. Nekaj domov je že dvignilo cene za 
od 2 do 3 %, drugi jim bodo verjetno tudi sledili. 
Poleg tega dviga cen se predvideva še redna 
uskladitev oskrbnine v mesecu marcu. Lahko 
tudi predvidevam, da se bodo tem nekaj 
domovom pridružili še drugi domovi v Sloveniji. 
Verjamem, da sami starejši občani, ki preživljajo 
jesen življenja v domovih za upokojence, ne 
bodo sposobni zagotoviti določenih sredstev. Pri 
tem bo seveda potrebna tudi pomoč lokalnih 
skupnosti.  
 Dejstvo pa je, da mnogi že sedaj ne 
zmorejo pokriti teh stroškov oskrbnine zaradi 
nizkih pokojnin. Vi veste, kakšne so naše 
pokojnine, in vi veste, da z minimalno pokojnino 
in tudi s povprečno pokojnino preprosto ne 
moreš zagotoviti sredstev za oskrbovalni dom. 
Nizke pokojnine in slab socialni status ter povrhu 
še pomanjkanje prostora oziroma mest v naših 
domovih sta razloga, da se domovi onkraj naših 
meja, predvsem pa na Hrvaškem hitro polnijo z 
našimi državljani in državljankami, ki ne zmorejo 
več samostojnega življenja.  
 Gospa ministrica, sprašujem vas: 
 Kaj nameravate storiti, da bodo domovi 
za starejše občane postali bolj dostopni in 
finančno privlačni za naše upokojence? 
 Ali ste oziroma boste storili kaj, da 
dviga stroškov dela na svojih plečih ne bodo 
nosili oskrbovanci domov starejših? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

in hvala za vprašanje. 

 V zvezi z vašim vprašanjem želim 
izpostaviti, da moramo na področju 
institucionalnega varstva starejših izboljšati 
dostopnost storitev. To lahko zagotovimo le s 
sprejetjem sistemskega zakona o dolgotrajni 
oskrbi. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti podpira in sodeluje z 
resorno pristojnim Ministrstvom za zdravje pri 
pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. V 
obstoječem sistemu institucionalnega varstva 
osnovne in socialne storitve v domovih za 
starejše, kot so bivanje, prehrana, socialna 
oskrba in varstvo, plačujejo upravičenci in 
zavezanci, torej družinski člani oziroma občine. 
Zdravstvena oskrba v domovih pa se financira iz 
zdravstvene blagajne, torej s strani Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje. Ministrstvo si zelo 
prizadeva, da bi bila zagotovljena sredstva iz 
zdravstvene blagajne dovolj visoka za pokritje 
stroškov na področju zdravstvenih storitev v 
socialnovarstvenih zavodih. Lahko povem, da 
ravno v teh dneh potekajo intenzivni sestanki z 
Ministrstvom za zdravje in Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje, da bi poskušali doseči 
povišanje cen zdravstvenih storitev v domovih 
za starejše.  
 Storitev institucionalnega varstva v 
domovih za starejše obsega osnovno in socialno 
oskrbo, ki je urejena po predpisih s področja 
socialnega varstva, in zdravstveno varstvo, ki ga 
urejajo zdravstveni predpisi. Stroški zdravstvene 
nege v domovih za starejše se, kot rečeno, 
krijejo iz sredstev zdravstvene blagajne. Na 
podlagi Zakona o socialnem varstvu pa kot 
rečeno, osnovno in socialno oskrbo so dolžni 
plačati upravičenci in pa njihovi zavezanci. Na 
podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilih socialno varstvenih storitev v primeru 
nezmožnosti plačila s strani upravičenca pa 
seveda krijejo stroške storitve družinski člani in 
nato občina oziroma Republika Slovenija. V 
veljavnem sistemu storitve institucionalnega 
varstva v delu, ki se nanaša na osnovno in 
socialno oskrbo, torej niso neposredno krite iz 
sredstev iz proračuna, pač pa storitev v okviru 
svoje plačilne sposobnosti plača upravičenec.  
 Vzrok za povišanje cen storitev v 
začetku leta 2019 so seveda višji stroški za 
zaposlene, ki v domovih za starejše izvajajo 
osnovno in socialno oskrbo. Stroški dela 
predstavljajo približno 50 % v strukturi cene, kar 
pomeni pri 4-odstotnem dvigu plač za 2 % višjo 
ceno storitev. Država lahko zagotovi dodatna 
sredstva le za pokritje tistega dela stroškov 
zaradi zvišanja plač, ki se financira iz proračuna. 
Zato si pa, kot rečeno, prizadevamo za ustrezen 
dvig sredstev, ki jih v domove za starejše 
namenja Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.  
 Želim pa izpostaviti, da so se temeljni 
mehanizmi socialne države, ki sodijo v 
pristojnost našega ministrstva, v zadnjem 
obdobju okrepili. Odpravljeni so bili vsi 
varčevalni ukrepi na področju družinske in 
socialne politike, zvišali so se socialnovarstveni 
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prejemki, denarna socialna pomoč in varstveni 
dodatek, ki je namenjen starejšim od 63 let za 
ženske in pa 65 let za moške. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec bo postavil zahtevo 
za dopolnitev odgovora. 
 Izvoli. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Moram reči, da 

starostniki, ki so nastanjeni v domovih za 
starejše občane, ne nasprotujejo temu, da so se 
plače ljudem, ki so zaposleni v domovih in 
skrbijo noč in dan za njih, dvignile. Ampak želijo 
nam sporočiti, da enostavno in preprosto na 
osnovi minimalnih pokojnin niso v stanju 
plačevati stroške nastanitve. Poglejte, mene zelo 
skrbi, ker živim nedaleč od Hrvaške meje, da 
vedno več naših državljanov, državljank, odhaja 
na Hrvaško in tam preživi starost tega svojega 
življenja. To je zaskrbljujoča zadeva. To ni 
dovolj, da hodimo samo na hrvaško morje, 
ampak na koncu koncev bodo starostniki morali 
odhajati dejansko na Hrvaško, da preživijo to 
tretje življenjsko obdobje. Pa da damo, bom 
rekel, najbolj kruto, ker nekoč se pač tudi 
življenje izteče, in da se jim to dogaja, da se jim 
mora življenje izteči nekje v tujini.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Nadaljujemo. Naslednja bo postavila 
ustno poslansko vprašanje Jelka Godec, in sicer 
Ministru za zdravje Samu Fakinu. 
 Izvoli. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Najlepša hvala.  

 Naše zdravstvo je tako kot gospod 
Fakin – ga ni. Mislim, da je vprašanje, ki se 
danes tiče zdravstva, pomembno, zato ker me 
zanima, kaj bomo v letu 2019 oziroma v času te 
vlade sploh dočakali. Namreč če pogledamo 
normativni plan vlade za 2019, imate 
predvideno, vlada, sprejete štirih zakonov, in niti 
eden od teh zakonov v bistvu ni obvezen, piše. 
Razen enega, Zakon o zdravilih, piše 
obvezno … Aha, dvakrat obvezno. Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju: ni obvezno. To je zakon, o katerem 
danes veliko slišimo, predvsem kar se tiče tega, 
kako in koliko bomo oziroma bodo državljani 
prispevali v naš zdravstveni sistem. Minister 
Fakin je na sami predstavitvi, ko še ni bil 
minister, dejal, da ko je on odhajal z ZZZS, je 
bilo toliko in toliko denarja, torej pred dvema 
letoma oziroma zdaj, po dveh letih, ko njega več 
tam ni, je za 400 milijonov več denarja v 
zdravstvenem sistemu. Torej 2019, 2017, razlika 
400 milijonov v zdravstvenem sistemu, pa še 
danes, še vedno, kljub temu, toliko denarja več, 
zdravstveni sistem peša. Zdaj, kaj vse peša, 
lahko celo sejo temu namenimo, smo že to tudi 
vse povedali, mislim da to državljani dobro vedo. 
 V koalicijski pogodbi je eden izmed 
izzivov koalicije, napisano je: zagotovitev 
finančne vzdržnosti in stabilnosti zdravstvenega 

sistema, in sicer dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje bomo ukinili in ga ob ohranitvi iste 
ravni pravic prenesli v obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Torej ukinitev prostovoljnega 
dopolnilnega in da postane v bistvu obvezno. 
Minister Fakin z izjavami »danes tako, drugič 
drugače« malo mede javnost glede tega. Zadnja 
verzija je, da se dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje ne bo ukinilo in se, kljub temu da se 
ne ukine, predvideva dvig prispevne stopnje.  
 Zato je moje vprašanje ministru, ki ga 
očitno žal ni, ali mogoče še pride, še ima časa 
nekaj sekund:  
 Ali minister načrtuje z Zakonom o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ukinitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja ali ne oziroma kako 
se bo zdravstveni sistem v Sloveniji v prihodnje 
financiral?  
 Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, boste uspeli? Potem 
pa izvolite, beseda je vaša.  
 
SAMO FAKIN: Kako se bo zdravstveni sistem v 

bodoče financiral v Sloveniji? Kot veste, se je 
opravila ena velika strokovna debata v času 
prejšnje ministrice. Ta debata teče že dobrih 10 
let v Sloveniji v strokovnih krogih, kaj se bomo šli 
oziroma česa se ne bomo šli. Zaenkrat poteka 
debata o tem, da je treba izenačiti prispevne 
stopnje. Mi imamo zdaj različne prispevne 
stopnje od 13,45 navzdol do nekaj odstotkov od 
katastrskega dohodka. V preteklosti so pač 
posamezne socialne skupine poskušale doseči 
najbolj ugodne načine financiranja. Vedno ko 
bomo do tega prišli, se bo to nadaljevalo. Moje 
osebno stališče je, da moramo imeti odstotek od 
vseh prihodkov, ki jih državljani na tak in 
drugačen način zaslužimo in nam služijo kot 
osebni dohodki, to je najbolj pravično, ob seveda 
dogovorni solidarnostni stopnji.  
 Vi verjetno veste, da je dogovor, 
kakšna naj bo prispevna stopnja, vedno stvar 
družbenega konsenza. In v okviru tega tudi 
osnovno vprašanje, dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje da ali ne. Ta debata poteka 
intenzivno že praktično od samega nastanka, 
intenzivirala se je pa leta 2000 s tako imenovano 
belo knjigo oziroma z ministrom Kebrom, ki je to 
idejo, da bi to ukinili oziroma preoblikovali, 
pripeljal v eter. Državni zbor seveda čaka 
odločitev, ali bomo prostovoljno zavarovanje 
preoblikovali, preoblikujemo ga pa lahko samo z 
neko drugo dajatvijo. Ta druga dajatev v tem 
primeru, če bi se to zgodilo, pomeni 500 
milijonov evrov dodatnega denarja. Vsi viri so 
znani. To so osebni prihodki, to so davki, to so 
trošarine. V tem državnem zboru bo pač treba 
sprejeti v nekem trenutku to odločitev. Jo bo pa 
treba sprejeti zelo pretehtano, ker zdaj nam to 
prostovoljno zavarovanje zagotavlja okrog 20 % 
vseh stroškov v zdravstvu. Pretirano hitenje brez 
odgovora, od kod bomo dobili ta denar, bi lahko 
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bilo nevarno za zdravstveni sistem, predvsem pa 
za žep posameznika, če se mu kaj zgodi. Kljub 
vsemu je dopolnilno zavarovanje neka dodatna 
oblika ne solidarnosti, ampak vzajemnosti, krije 
pa stroške tistega, ki zboli. Tu imamo široko 
zavarovanje, čez milijon in pol zavarovancev v 
prostovoljnem zavarovanju. In kot rečeno, 
odločitve so bolj ali manj jasne, ali bomo povišali 
prispevno stopnjo ob hkrati izenačitvi ali bomo 
pa to zadevo financirali iz nekih drugih davkov. 
Debata o tem, kakšno stopnjo solidarnosti bomo 
pri tem dosegli, pa verjamem, da bo zelo pestra.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa poslanka, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, 
izvolite.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Minister, malo se 

izmikate, kot po navadi. Jaz sem konkretno 
vprašala glede na koalicijsko pogodbo, glede na 
vašo predstavitev, še preden ste postali minister. 
Po vašem mnenju, po vaših besedah je ukinitev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja smiselna 
poteza, s tem da je seveda treba razmisliti, od 
kod denar dobiti. 500 milijonov, nekje od 400 do 
500, vedno te številke vi uporabljate. V koalicijski 
pogodbi piše: ukinitev dopolnilnega zavarovanja. 
Poslušamo na drugi strani: neukinitev 
dopolnilnega in zvišanje prispevne stopnje. 
Gospod minister, ne se izgovarjati na Državni 
zbor. Vi boste prišli s predlogom. Vi boste prišli s 
predlogom, kako urediti te zadeve.  
 Zato mene zanima, v kakšno konkretno 
smer gre vaš predlog. Glede na to, da 
predvidevate v letošnjem letu sprejetje tega 
zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, 
da predvidevate do sedmega meseca, da naj bi 
se te zadeve tudi na Vlado dale, me zanima, ker 
zdaj je pa že skoraj februar, v katero smer 
greste. Vi ste že dolgo v zdravstvu, bili ste na 
zavarovalnici, poznate te zadeve in jaz 
verjamem, da vi dobro že veste, ali torej ukiniti in 
zvišati prispevno stopnjo ali ne ukiniti in zvišati 
prispevno stopnjo ali kaj oziroma v kakšno smer 
gre predlog zakona. Glede na to, da smo 
zadnjič, ko ste bili s poslanci, slišali, da boste 
dali v javno razpravo predlog bivše ministrice, 
potem očitno vaši predlogi – oziroma nič novega 
ne boste naredili. Torej boste dali predlog, 
tistega, ki je že bil zavrnjen v strokovnih krogih, 
ali se pač motim?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite.  
SAMO FAKIN: Mislim, da tak predlog terja še 

eno obravnavo. V strokovnih krogih je bil 
zavrnjen zaradi očitkov dviga javne porabe, kar 
pomeni kršenje maastrichtskega sporazuma, 
kolikor mi je znano. Predlog predvideva ob 
ukinitvi dopolnilnega zavarovanja financiranje po 
petih razredih glede na davčne razrede, kar pa 
seveda predstavlja problem z izdajo odločb. 

Veliko je komplikacij pri izvajanju tega. Ostane 
nam še odločanje, ali to damo iz nekih splošnih 
davkov, kot to na primer počne polovica 
evropskih držav.  
 Jaz bom res dal predlog, se pa že 
veselim te debate. Odločitev v nobenem primeru 
za nobeno vlado in za noben parlament ne bo 
lahka.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gremo naprej. Naslednja bo postavila 
poslansko vprašanje poslanka Nataša Sukič, in 
sicer ministru za javno upravo gospodu Rudiju 
Medvedu. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. Spoštovani minister, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 V Levici, kot veste, nenehno 
opozarjamo na slabe delovne pogoje in na 
grobe kršitve delavskih pravic delavk in 
delavcev, ki so zaposleni v javni upravi, tja pa so 
napoteni pravzaprav preko zasebnih podjetij 
tistih, ki imajo z neposrednimi proračunskimi 
uporabniki, se pravi z ministrstvi, z organi v 
sestavi, z javnimi zavodi, sklenjene pogodbe o 
tako imenovanem outsourcingu. Zato nas ne 
preseneča še en primer, o katerem smo pred 
nedavnim brali v medijih, primer grozljivega 
izkoriščanja čistilk, na žalost na vašem 
ministrstvu, spoštovani minister, torej na 
Ministrstvu za javno upravo. Naj samo citiram 
izjavo ene izmed čistilk: »Nimamo plač za 
oktober, november, december, ne plačanih 
prispevkov. Pred koncem decembra se zaradi 
pogodbe nismo mogle prijaviti na Zavod za 
zaposlovanje, ko smo se prijavile, pa smo ostale 
brez vsake denarne subvencije, ker smo bile 
zaposlene samo za osem mesecev.« 
 Takšna je na žalost realnost teh ljudi, ki 
delajo preko tako imenovanega outsourcinga. V 
Levici se zavzemamo, da bi se ta segment 
prekarnosti odpravil na način, da bi se delavke in 
delavce, ki vsak dan delajo v javnem sektorju, 
zaposlilo pri teh neposrednih proračunskih 
porabnikih, ne tako preko ovinka in na takšen 
način, kot to poteka zdaj. V zvezi s tem imamo 
pripravljena nekatera zelo konkretna vprašanja 
in bi vas prosila tudi za zelo konkretne oziroma 
eksaktne odgovore, saj sem vam ta vprašanja 
navsezadnje posredovala že vnaprej.  
 Zanima me: 
 Kolikšno je število uporabnikov 
proračuna oziroma javnih naročnikov, ki 
ustrezajo kriterijem za neposredno zaposlovanje 
oseb, ki delo opravljajo pri zunanjem izvajalcu, v 
skladu z devetim odstavkom 60. člena Zakona o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019, koliko delavcev zajema ta 
določba? 
 Pri katerih javnih naročnikih jih je v 
skladu z omenjeno določbo mogoče zaposliti? 
 Kolikšno je konkretno število delavcev 
na posameznega javnega naročnika? 
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 Kolikšno je število preverjenih 
izvajalcev oziroma podizvajalcev s strani javnih 
naročnikov v zvezi z ugotavljanjem okoliščin, ki 
jih našteva drugi odstavek 67.a člena ZJN-3, od 
1. 11. 2018 naprej? 
 Kolikšno je število predčasno 
prekinjenih pogodb o izvajanju javnega 
naročanja storitev po nastopu veljavnosti 
ZJN-3A, kdo so ti, ki so prekinili pogodbe, zakaj 
so jih prekinili? 
 Če periodično preverjanje, ki ga 
predvideva 67.a člen ZJN-3 ni bilo opravljeno, 
me zanimajo razlogi za to neaktivnost in pa 
časovnica, kdaj boste to naredili. 
 Hvala zaenkrat. 
 
 PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 
RUDI MEDVED: Hvala, podpredsednik. 

Spoštovana poslanka! 
 V zvezi s številom uporabnikov 
proračuna oziroma javnih naročnikov, ki 
ustrezajo kriterijem za neposredno zaposlovanje 
oseb, ki delo opravljajo pri zunanjem izvajalcu, v 
povezavi z novimi določbami Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019, ki je začel veljati 24. 12. 2018, 
pojasnjujem, da je 60. člen, ki določa, da se ne 
glede na omejitve, ki jih določa zakon glede 
novih zaposlitev, kadrovski načrt uporabnika 
proračuna lahko poveča, če gre za zaposlitev 
oseb, ki opravljajo delo pri zunanjem izvajalcu 
dejavnosti, ki je to dejavnost prevzel, in to je zelo 
pomembna novost. Ta omejitev v kadrovskih 
načrtih v preteklosti je pomenila, da so se 
proračunski uporabniki raje odločali za najem 
zunanjih izvajalcev, kot da bi neposredno 
zaposlovali ljudi, ker gre predvsem za vprašanje, 
kot ste navedli, čistilnih servisov, varnostnih 
služb in podobno. Zakon torej določa, da 
morebitne zaposlitve teh oseb ne bodo pomenile 
prekoračitve dovoljenega števila zaposlitev, in s 
tem daje možnost, da proračunski uporabnik 
take zaposlitve izvede. Skladno z zakonom je 
take zaposlitve možno izvesti pri tistih 
proračunskih uporabnikih, kjer je pogodba o 
prenosu dejavnosti še veljavna. Podatkov o tem, 
koliko je takšnih uporabnikov proračuna oziroma 
koliko delavcev zajema ta določba, v tem 
trenutku nimam. To je enormno število podatkov, 
če upoštevate, da gre za javna naročila po vsej 
Sloveniji in v celotnem javnem sektorju. 
Ministrstvo kot takšno nima podlage, da bi 
zbiralo in vodilo take podatke, ocenjujem pa, da 
bo ministrstvo seznanjeno s tem vsaj ob 
preverjanju števila zaposlenih v okviru 
kadrovskih načrtov posameznih – tukaj pa 
govorim o proračunskih uporabnikih – 
uporabnikov, pri čemer ni mogoče zanemariti 
dejstva, da so nove zakonske določbe v veljavi 
šele od 24. decembra 2018, torej so v uporabi 
šele mesec dni. 

 Bi pa v nadaljevanju, če dovolite, kar 
zadeva novelo Zakona o javnem naročanju, ki 
pa prinaša socialno odgovorno naročanje in se 
je začela uporabljati s 1. novembrom prejšnjega 
leta, spremenila pa je štiri člene osnovnega 
zakona in dodala novega. Da bi naročnikom 
olajšali delo, smo v ta namen nadgradili 
informacijski sistem, ki preverjanje omogoča v 
zelo kratkem času. Ta namreč omogoča 
pridobitev odgovora nemudoma, v manj kot 
minuti, ne da bi administrativno obremenil 
dajalce teh podatkov. Aplikacija se imenuje 
eDosje. Prek te aplikacije naročnik preverja 
plačane davke, prispevke, podane REK obrazce, 
izrečene globe za prekrške v zvezi z delovnimi 
razmerji in zaposlovanjem na črno. Vendar je 
treba poudariti, da je ta aplikacija le orodje, ki 
nadomešča klasično in dolgotrajnejše 
preverjanje teh razlogov z obrazci po pošti ali 
elektronsko. Tako je opredeljeno tudi s 
pravilnikom, ki ureja delovanje te aplikacije. 
Jasno je navedeno, da je eDosje orodje za 
elektronsko pridobivanje podatkov iz uradnih 
evidenc in vpogled vanje. Aplikacija ne 
predstavlja zbirke podatkov, posredovane 
povratne informacije so na voljo le naročnikom in 
se po pregledu v skladu s pravilnikom brišejo. 
 Ministrstvo ima dostop le do podatkov o 
tem, koliko je bilo skupaj izvedenih preverjanj. 
Da pa ta zakonska določba v praksi daje znaten 
učinek, lahko povem, da je bilo preko aplikacije 
eDosje od 1. novembra 2018 izvedenih 367 
preverjanj na podlagi 67.a člena – vpogleda v 
rezultate preverjanj. Kot navedeno pa 
ministrstvo niti nima podlage, da bi lahko zbiralo 
podatke o vsebini teh preverjanj. Od približno 
600 pogodb jih je bilo 367 preverjenih, torej več 
kot polovica, kar pomeni, da ta novela zakona 
daje svoje učinke. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

 Hvala, spoštovani minister za te 
odgovore, ampak vendarle me preseneča, da 
ministrstvo nima podlage. Vendarle gre za 
proračunske uporabnike, torej za ministrstva, 
organe v sestavi, vendarle moramo neko 
sledljivost verjetno zagotoviti, da bomo vedeli, 
kaj se dogaja, kako odteka, kam se namenja 
proračunski denar, ali ga torej namenjamo za 
outsourcing ali ga namenjamo za zaposlitve 
znotraj sistema. Mislim, da bo treba na temle 
vendarle nekaj narediti. In bi vas prosila tudi za 
pisne odgovore, zato da bomo imeli natančno te 
parametre pred sabo, in pa mogoče bi vas 
prosila za vaš komentar tega, kako pa vendarle 
delati vnaprej na boljši sledljivosti teh zadev. 
 Drugo, kar sem želela povedati, je, da 
seveda večkrat slišimo izgovore ali pa 
argumente, zakaj pravzaprav outsourcing, češ 
da v posameznih institucijah ni dovolj obsega 
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dela, da bi bili ti ljudje, čistilke, varnostniki, tam 
redno zaposleni. Zato v Levici že ves čas 
predlagamo, že v prejšnjem mandatu smo pa v 
tem tudi nadaljujemo s tem predlogom, da bi bilo 
treba pravzaprav ustanoviti neko skupno 
podporno službo na državni ravni, ki bi 
zagotavljala čistilke, varnostnike za ministrstva, 
za pravzaprav vse javne institucije, te, ki se 
poslužujejo outsourcinga. Mislim, da bi bilo to 
tisto, kar bi delavcem nudilo ustrezne delovne 
pogoje, kjer bi preprečili te grozljive kršitve, ki se 
dogajajo, ta izkoriščanja, kjer bi seveda 
pregledno ravnali z denarjem, smiselno 
razporejali te stvari in onemogočali to neko 
okoriščanje zasebnikov, ki so se nekateri 
dobesedno prisesali na javni proračun in tako 
naprej. Ampak o tem mogoče še malo pozneje. 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora, izvolite. 
 
RUDI MEDVED: Hvala. 

 Želel sem samo povedati, da ob noveli 
zakona 67.a člen pač ni dal pravne podlage za 
dostop do konkretne vsebine, ko pregledujemo 
izvajalce storitev, kar zadeva pač njihovo 
socialno odgovornost. Te pravne podlage žal 
zaenkrat v zakonu ni. To je bil poslanski zakon, 
sprejet lansko leto, morda preveč v naglici, pa se 
o tem ni razmišljalo. Velja seveda razmisliti, da 
se to tudi ustrezno dopolni.  
 Morda bi samo še, ker ste omenili 
primer Ministrstva za javno upravo – seveda, 
Ministrstvo za javno upravo je v tem primeru 
vodilo javno naročilo in je bilo potem tudi 
izvajalec, ampak skorajda za celotno državno 
upravo in še nekatere druge organe. Torej to 
podjetje ni čistilo samo na Ministrstvu za javno 
upravo. In ko smo ugotovili po pripovedovanju 
delavk, sami ugotovili, da se nekaj dogaja, smo 
začeli tudi ustrezne postopke. Po večkratnih 
sestankih z vodstvom tega podjetja smo se 
potem enostavno morali odločiti za prekinitev 
pogodbe. Žalostno sicer za vse zaposlene 
delavce in delavke pri tem podjetju, ampak 
drugega nam pač ni preostalo. Je pa zanimivo, 
da ob vpogledu v eDosje ni bilo podatkov o tem, 
da ta delodajalec ne bi plačeval prispevkov 
oziroma da ne bi plačeval plač delavkam. 
Kasneje se je ugotovilo, da delu delavk resnično 
niso bile izplačane plače, ampak nimamo 
podatka o tem, kolikim. Mi smo enostavno bili 
prisiljeni v to, da smo to pogodbo zaradi tako 
očitnega kršenja delovnopravne zakonodaje 
prekinili. Absolutno se strinjam s tem, tudi 
predsednik Vlade je na začetku o tem govoril, da 
bo treba razmisliti o drugačnem načinu 
zaposlovanja ljudi v primeru delovno intenzivnih 
del, morda tudi na način, ki ste ga omenili vi. O 
tem sicer kakšna širša razprava za zdaj še ni 
stekla, ampak mislim, da pa bo treba reagirati 
hitro. 
 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate besedo za postopkovni predlog, 
izvolite.  
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala.  

 Skladno s poslovnikom bi predlagala, 
da opravimo širšo razpravo o tej izjemno pereči 
problematiki. Tukaj sem vesela, minister, da ste 
tudi sami nekako to izrekli, da bi bila takšna 
razprava več kot potrebna in nujna, predvsem 
zato ker gre resnično za izjemno pereč problem 
skrajno izkoriščevalskih praks teh zasebnikov, ki 
se … Na primer to podjetje, konkretno, je dobilo 
400 tisoč evrov recimo od države, 250 tisoč je 
ostalo dolžno plač svojim zaposlenim. 
Predstavljajte si to grozo. To so resnično 
podjetja, ki krepijo svojo kapaciteto na račun 
državnega proračunskega denarja, se krepijo, 
postajajo na trgu konkurenčna, ta spirala se 
odvija nenehno, drug z drugim tekmujejo, se 
navzven kažejo kot močna in dobijo nova 
proračunska sredstva na podlagi teh nekih 
podatkov, na koncu se pa izkaže za tole fasado 
to, kar smo pravzaprav videli.  
 Zato bi predlagala, da opravimo resno 
razpravo, da se poglobimo v ta vidik prekarnosti 
in pa seveda verjetno tudi širše spregovorimo o 
prekarnosti, ampak outsourcing je eden izmed 
res bolj žalostnih obrazov te prekarne situacije 
ljudi. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

O vašem predlogu bo Državni zbor odločil jutri v 
okviru glasovanj.  
 Zdaj pa samo še opomba glede 
zahteve za pisno dodatno obrazložitev. V okviru 
ustnih poslanskih vprašanj so ustni odgovori, če 
pač minister želi dodatno še kaj pisno pojasniti 
kasneje, se lahko tudi sam odloči za to, sicer pa 
ni obveze.  
 Gremo naprej. Naslednji dobi besedo 
poslanec Jožef Horvat, ki bo postavil vprašanje 
ministru za javno upravo gospodu Rudiju 
Medvedu. 
 Izvoli.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za 

besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana 
gospa ministrica, gospoda ministra!  
 Na vas, gospod minister za javno 
upravo, gospod Rudi Medved, se obračam z 
zelo preprostim vprašanjem.  
 Zanima me: 
 Zakaj se slovenski javni sektor na 
primerjalnih mednarodnih lestvicah glede svoje 
učinkovitosti, podpore podjetjem in zagotavljanja 
atraktivnega poslovnega okolja ter zagotavljanja 
kvalitetnih in hitrih storitev državljanom uvršča 
tako nizko? 
 Kasneje bom malo več o teh 
mednarodnih lestvicah, ne katerihkoli, ampak 
lestvici, ki jo je naredil recimo Svetovni 
gospodarski forum, ki ni kdorsigabodi. Konec 
leta 2018, gospod minister, je Vlada Republike 
Slovenije s sindikati javnega sektorja podpisala 
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stavkovni sporazum, s katerim se določajo 
splošni dvig plač za skoraj vse zaposlene, 
izboljšanje vrednotenja posameznih delovnih 
mest in višji dodatki za praznično, nočno, 
nedeljsko delo in tako naprej. Dogovor je po 
informacijah Vlade Republike Slovenije vreden 
skoraj 306 milijonov evrov tja do leta 2020. Pri 
tem pa so sredstva za izplačila delovne 
uspešnosti ostala zamrznjena do 1. julija 2020. 
 Zanima me tudi, gospod minister:  
 Kako bo ministrstvo zagotovilo večjo 
učinkovitost javnega sektorja?  
 Torej, ključno. Mi nimamo v Novi 
Sloveniji težav, da zdaj javni sektor dobi višje 
plače. Nekateri si zelo zaslužijo. Ključen pa je 
servis, ki ga mora javni sektor generalno 
gledano, še posebej tu mislim na servis države v 
ožjem smislu – ta servis mora biti perfekten, 
predvsem izjemno učinkovit. Kot rečeno, do 
tega, da zagotavlja dobro poslovno okolje, in 
seveda do posameznega državljana mora biti ta 
servis učinkovit. Zdaj smo na začetku mandata, 
gospod minister, gotovo že imate kakšne ideje, 
na kakšen način dvigniti to učinkovitost, in bi me 
zanimalo, kakšna so vaša razmišljanja v tej 
smeri. Zahvaljujem se za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor.  
 
RUDI MEDVED: Hvala za besedo. Spoštovani 

gospod poslanec! 
 Dogovor s sindikati javnega sektorja 
resnično vrednostno znaša tam okrog 308 
milijonov evrov do leta 2021, vključno z letom 
2021. Pri tem bi rad ponovno poudaril, da je šlo 
v tem primeru za reševanje stavkovnih zahtev, 
da je ta dogovor neposredno privedel do tega, 
da teh stavk ni bilo. In vemo, kaj bi pomenilo, če 
bi javni sektor uresničil svoje napovedi in tako 
množično stavkal, kot je bilo to napovedano, kaj 
bi potemtakem pomenilo to tudi za 
gospodarstvo, seveda za vse nas, za celotno 
družbo. Da je bil ta dogovor mogoč, se je bilo 
treba tudi nečemu odpovedati. In v dogovoru s 
sindikati smo mi s težkim srcem pristali na to, da 
se začetek izplačevanja delovne uspešnosti 
oziroma sprostitev prestavi zdaj v leto 2020, na 
1. 7. leta 2020, ker je dejstvo, da delovne 
uspešnosti pravzaprav novi zakon sploh ne 
pozna. Ta delovna uspešnost v tem klasičnem 
smislu v vseh teh letih ni bila nikoli sproščena. V 
nekem delu sicer to obstaja tudi zdaj v praksi, 
ampak gre bolj za povečan obseg dela, torej ne 
toliko za plačevanje delovno uspešnih kot za 
plačevanje več dela. Javnofinančna slika je bila 
pač taka, da je bilo hkrati nemogoče zadovoljiti 
sindikate, kar zadeva stavkovne zahteve, in 
hkrati sprostiti tudi izplačevanje delovne 
uspešnosti.  
 To bi v resnici pomenilo potem to, kar 
ste navedli tudi v svojem vprašanju, spoštovani 
gospod poslanec, to bi seveda potem pomenilo 
finančno breme 450 milijonov in več že takoj, 

hipno. Tako so sindikati šli v tem primeru naproti 
vladni pogajalski skupini, da za ceno 
odpravljanja anomalij, ki so jih sindikati ves čas v 
preteklosti poudarjali v okviru tega plačnega 
sistema, da ta pasovni dvig pomeni hkrati tudi, 
da prenehamo govoriti o anomalijah in da od tu 
dalje zdaj lahko štartamo. To te dni pravzaprav 
tudi počnemo, v četrtek bo Vlada imenovala 
širšo medresorsko skupino za usklajevanje 
zakonodaje s področja plač v javnem sektorju in 
zakona o javnih uslužbencih. Dogovor s sindikati 
je, da bodo v tem dialogu sodelovali še naprej. 
Seveda pa je ravno ta zamik izplačevanja 
delovne uspešnosti morda tudi za nekaj dober. 
Mi imamo nekaj idej – in jaz upam, da jih bomo 
uspeli uskladiti tudi z vsemi deležniki – kako z 
delovno uspešnostjo vplivati na motivacijo in 
večjo učinkovitost delavcev v javnem sektorju. 
Da se z nekaterimi popravki, nekaterimi manj, 
nekaterimi bolj radikalnimi. Tu gre vendarle za 
20 % mase plač in z motivacijskega vidika je to 
kar nekaj sredstev. Seveda pa bo tu precej težak 
dialog po eni strani spet s sindikati. Tako da več 
verzij, možnosti obstaja, predvsem pa želimo 
prenesti v javni sektor ta duh menedžerstva iz 
realnega sektorja in povečati kompetence vodij 
organizatorjev, odločevalcev, ki bi potemtakem 
tudi s spreminjanjem zakonodaje lahko na 
podlagi sistema delovne uspešnosti, še kakšnih 
drugih virov tudi ustrezno nagradili in s tem 
motivirali.  
 To je nekako ta naš fokus, v katerega 
se usmerjamo v letu 2019, in je po eni strani tudi 
neposredna posledica dogovora s sindikati o 
stavkovnih zahtevah. Zagotovili smo socialni mir 
za prihodnjih nekaj let, da se lahko zdaj v miru, 
brez grožnje stavk, brez noža za vratom, če se 
tako izrazim, dogovarjamo o tem, kako 
reformirati plačni sistem v javnem sektorju.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, 
izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Hvala vam, gospod minister, posebej 
mi je bilo to všeč, kar ste rekli, in to si bom zelo 
zapomnil – nekako implementirati ta 
menedžerski duh iz realnega sektorja v javni 
sektor. Mislim, da je to ključno. Mi razumemo, da 
oba sektorja, tako realni sektor kot javni sektor, 
eden brez drugega ne moreta in da gre za neko 
logično celoto. Večkrat ste omenjali sindikat. 
Seveda bom kakšno besedo povedal, ki bo 
morda neprijetna, je pa realistična. Sindikati 
lahko zavajajo le, dokler domače realnosti ne 
postavimo v mednarodni kontekst. Če bi v 
Sloveniji verjeli le besedam gospoda Branimirja 
Štruklja in drugim glasnogovornikom iz vrst 
sindikatov javnega sektorja, bi bili prepričani, da 
smo po njegovi učinkovitosti, javnega sektorja 
namreč, v svetovni špici, po plačah pa povsem 
na dnu. Takšen je vtis, če poslušamo. A realnost 
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je seveda povsem drugačna, razkrije pa jo šele 
pogled čez planke, ki ga pa pri nas pravzaprav 
pošteno manjka.  
 Gospod minister, gotovo sva oba zelo 
slabe volje, ko gledava to lestvico Svetovnega 
gospodarskega foruma – zadnjo, ki je na 
razpolago – kjer vidimo, da je recimo po 
zapravljivosti državnega aparata Slovenija na 
neslavnem 125. mestu od 135. Zadnje mesto 
zaseda Libanon. In še, v Sloveniji je število 
zaposlenih v javnem sektorju glede na 
zasebnega nad povprečjem OECD. Povprečna 
plača v javnem sektorju je za približno 360, 370 
evrov bruto višja kot v zasebnem sektorju, 
Slovenija pa sodi med države, kjer je razlika 
povprečne plače v korist javnega sektorja 
največja. Nimam težav, da ima javni sektor 
visoko plačo, naj jo ima, ampak gre za 
učinkovitost. Tako da rad bi se tu z vami še 
naprej pogovarjal o rešitvah, kako stimulirati 
tiste, ki dobro delajo, ki vlečejo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora, izvolite. 
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa. 

 Podatki, ki jih naštevate, kar zadeva 
uvrstitev na teh lestvicah, nam seveda niso v 
čast. Obstajajo tudi kakšni drugi podatki, ki niso 
tako črni, tile so, mislim da, najbolj črni, kar sem 
jih zasledil doslej. Obstajajo tudi kakšni malo bolj 
optimistični, tudi kar zadeva javni sektor kot tak, 
v evropskem okviru ne zaostaja zelo za nekim 
evropskim povprečjem. Nasprotno. Niti po 
številu zaposlenih v javnem sektorju v celoti. Je 
tu nekje v zlati sredini, ti podatki so ves čas 
približno enaki. Res je, da deloma evropsko 
povprečje presega zaposlovanje v šolstvu in 
morda zdravstvu, ampak za takšen standard 
javnega servisa smo se pač v tej državi 
dogovorili. To od tega javnega servisa 
pričakujmo. Po drugi strani je pa vendarle res, 
da javni sektor 15 % prispeva k bruto domačemu 
proizvodu, torej je javni servis pomemben, ni 
samo porabnik.  
 V tem trenutku je pravzaprav tako v 
zvezi s to primerjavo med plačami, tu gre za 
statistiko v javnem sektorju in realnem sektorju, 
ko govorimo pa o ljudeh z ustreznimi strokovnimi 
kompetencami, pa vam moram povedati, da 
ljudje iz javnega sektorja, strokovnjaki, bežijo in 
prehajajo v realni sektor, ker strokovnjakov z 
določenimi znanji ta javni sektor ne more plačati. 
Realni sektor trenutno to zmore. To samo za 
ilustracijo, da vendarle stvari niso tako črno-bele 
oziroma tudi ne tako zelo črne. Seveda se pa s 
povprečjem pač ne smemo zadovoljiti. Stremeti 
moramo, da smo na teh lestvicah, pa kakorkoli 
že gledamo na njih, čim višje, čeprav, to je 
statistika. Kot sem rekel, z organizacijo dela, z 
motivacijo zaposlenih in s kompetencami, s 
kompetencami, ki jih morda ljudem manjka, 
predvsem pa spremeniti miselnost, da si bodo 
ljudje v javnem sektorju upali nekaj odločiti se. 

Zato smo na marsikateri tej lestvici tam, kjer pač 
smo, ker do odločitev enostavno ne prihaja. Saj 
imamo res birokratske ovire, imamo pa tudi 
izjemno dolgotrajne postopke, ki morda niso 
birokratska ovira, vendar se ljudje ne … / izklop 
mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog, izvolite. 
  
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

podpredsednik. 
 Izkoriščam to poslovniško možnost in 
predlagam, da Državni svet

1
 glasuje o mojem 

predlogu, da na naslednji seji opravimo razpravo 
o odgovoru ministra. 
 Minister mi je zdaj pravzaprav dal nek 
motiv za to, ko je začel že kar sam razmišljati o 
instrumentih, kako motivirati tiste dobre delavce 
v javnem sektorju in kaj vse je treba narediti, da 
bi bil naš javni sektor učinkovit. Z učinkovitostjo 
– ali pa če zdaj gledam realni sektor, 
gospodarstvo, tam imamo produktivnost – s tem 
imamo strahovite težave. Glede produktivnosti 
smo v gospodarstvu, mislim da, 19 % pod 
evropskim povprečjem. Tu imamo strahoten 
problem. Najbrž tudi zaradi neučinkovitega 
javnega sektorja. Seveda ne gledam jaz samo 
črnih lestvic, gledam tudi tiste, ki so svetle, in 
tudi o njih govorim. Ampak ko vse to združim, 
potem pridem do enega skupnega imenovalca, 
ki sem ga nekako takole skomponiral: najbolj 
zelena dežela sveta, Slovenija, z najmanj 
učinkovitim javnim sektorjem in trgom dela ter 
neperspektivnostjo za talent. O tem danes niti 
nismo govorili, veste sami, to je tudi eden od 
naših problemov, da nam dejansko mlad kader 
beži, da imamo problem z begom možganov. 
Jaz sem za kroženje možganov, nisem pa za 
beg možganov. 
 Kot rečeno, te lestvice – kakšno tudi 
vržem v koš, vam kar povem, gospod minister. 
Ampak ko pa gre za lestvice Svetovnega 
gospodarskega foruma, pa so to najbrž le neki 
relevantni podatki in jaz se ne morem sprijazniti, 
enostavno se me to dotakne, če vidim, da je eno 
izmed specifičnih področij analize Svetovnega 
gospodarskega foruma recimo za obdobje 
2016–2017 tudi učinkovitost javnega sektorja, o 
katerem govoriva ves čas, in tam piše: Slovenija 
je na tem področju dobila oceno 3,1 na sklali od 
1 do 7, kar zadostuje za 105. mesto med 136 
državami. In še naprej, da so med nami države 
kot recimo Sierra Leone, Kirgizistan, Gvatemala, 
Pakistan, Nepal in tako naprej. Ne moremo. Mi 
imamo vse potenciale, da smo najboljši na 
svetu, jaz sem trdno prepričan. Najboljše 
potenciale imamo. Znati bi morali to znanje 
zadržati doma, učinkovitost nagraditi. Vesel 
sem, da sva tu na isti strani, pa najbrž celotna ta 

                                                 
1
 Lapsus linguae. Državni svet namesto Državni zbor, 

na kar se v nadaljevanju odzove podpredsednik Jože 
Tanko. 
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dvorana, in zato mislim, da bi bilo koristno za 
Vlado, da poslanci opravimo neko razpravo, 
kako javni sektor narediti bolj učinkovit, 
predvsem kar zadeva vaše področje, državno 
javno upravo. Šolstvo je morda poseben primer, 
zdravstvo morda tudi … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Čas je potekel. Gospod poslanec, predlagam, da 
odloči Državni zbor, ne Državni svet in da odloči 
jutri v okviru glasovanj. 
 Naslednji je na vrsti poslanec Tomaž 
Lisec, ki bo postavil poslansko vprašanje 
ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu. 
Minister je sicer odsoten.  
 Če želite na naslednji seji ustni 
odgovor, prosim, da to posebej poveste. Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednik, za dano besedo. 
 Tudi sam sem bil obveščen, da ima 
gospod minister neke zdravstvene težave, in mu 
ob tej priliki želim čimprejšnje okrevanje. Sem pa 
gospodu Lebnu kot ministru za okolje želel 
postaviti nekaj vprašanj v zvezi s stanjem na 
področju dimnikarstva v Sloveniji. Morda 
marsikateri nov poslanec ne ve, ampak v letu 
2016 smo mukoma sprejeli nov Zakon o 
dimnikarskih storitvah, ki pa je očitno še veliko 
slabša rešitev slabega stanja na področju 
dimnikarskih storitev, kot je bila prejšnja. Prej 
smo imeli tako imenovani koncesionarski sistem, 
ki je bil v marsikaterem pogledu in pri marsikateri 
rešitvi slab, ampak ministrica gospa Irena 
Majcen je sprejela zakon, ki je po mnenju tako 
izvajalcev – čeprav smo prešli na licenčni sistem 
– kot predvsem po mnenju uporabnikov še 
veliko bolj nedodelan od prejšnjega sistema. 
Zato, spoštovani podpredsednik, pričakujem na 
naslednji seji ustni odgovor spoštovanega 
ministra na nekaj vprašanj.  
 Zanima me: 
 Ali je po mnenju ministra za okolje in 
prostor Zakon o dimnikarskih storitvah 
optimalen?  
 Ali so vsi podzakonski akti v obliki 
uredb in pravilnikov sprejeti, predvsem, ali so ti 
podzakonski akti operativni in ali morda niso 
celo v nasprotju eden z drugim?  
 Predvsem pa me zanimajo naslednje tri 
zadeve: 
  Kako je s področjem evidenc na 
področju dimnikarskih storitev, ali tako 
imenovana evidenca EviDim 100-odstotno 
deluje in z njo ni nobenih problemov tako na 
ravni izvajalcev kot tudi na ravni uporabnikov?  
 Kakšno je ministrovo mnenje glede cen 
na tem področju, ali so uporabnikom prijazne in 
ali so takšne, da lahko izvajalci še vedno 
upravljajo svoje cene na kvalitetni ravni?  
 Kako je z nadzorom na tem področju?  
 Predvsem pa me zanima tudi, in upam, 
da bo spoštovani minister prebral magnetogram, 
naslednje: 

  Kako je z nesrečami na področju 
dimnikarskih storitev? 
 Zelo bi me zanimala evidenca števila 
nesreč in pa števila inšpekcijskih nadzorov za 
celotno leto 2016 po mesecih, za celotno leto 
2017 po mesecih in tudi za celotno leto 2018, 
kajti verjetno bomo tako najlažje videli, ali je nov 
zakon v prid uporabnikom, in ne nazadnje, ali so 
ga pripravljeni izvajalci 100-procentno izvajati 
kljub slabemu zakonu in kljub slabim 
podzakonskim aktom.  
 Skratka, pričakujem ustni odgovor na 
naslednji seji. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Ustni, 

dobro, potem bo to odgovorjeno na naslednji 
seji. 
 Naslednji bo ustno poslansko vprašanje 
ministru za finance dr. Andreju Bertonclju ter 
ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravku Počivalšku postavil poslanec Franc 
Breznik. 
 Izvoli. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala. 

 Preden začnem govoriti o 
utekočinjenem naftnem plinu, vas spomnim, 
spoštovane kolegice in kolegi, da se je danes 
ponovno podražilo tako dizelsko gorivo kot 
bencin, da so množične vrste Štajercev, 
Korošcev, tudi del Gorenjcev v Avstriji – mislim, 
da o tem ne rabim več govoriti, da sem o 
trošarinah, ki so nesorazmerne za tranzitno 
državo, v dveh mandatih povedal zadosti. Tu 
sem nekako zaključil. Če nas dobro poslušajo 
vsi ljudje, vsi državljani, upokojenci in vsi ostali, 
predvsem tisti na podeželju, ki nimajo možnosti 
priklopa na tako imenovani mestni plin, tisti, ki se 
ogrevajo s tako imenovanim utekočinjenim 
naftnim plinom, vedo, da traja moja saga že več 
kot leto in pol, odkar sem prvič opozoril tako 
kolega ministra Počivalška kot nekdanjega 
ministra za infrastrukturo gospoda Petra 
Gašperšiča na nenormalne cene utekočinjenega 
naftnega plina v Sloveniji. 
 Preveril sem ravno pred nekaj minutami 
zadnje cene v Nemčiji. V Nemčiji so cene tako 
imenovanega utekočinjenega naftnega plina – 
za ogrevanje govorim – na nemških borzah, 
seveda različno od dežel, med 0,38 evra po litru 
do najdražje cene, ki je bila v Nemčiji 
zabeležena točno na današnji dan, 0,52 evra na 
liter za utekočinjen naftni plin propan-butan. V 
Sloveniji je na današnji dan cena utekočinjenega 
naftnega plina 1,10068 evra, če ga plačate takoj 
z gotovino, pa je približno točno 1 evro, mogoče 
0,99 in nekaj. Saga se je začela, moj boj za 
mline na veter se je začel pred dobrim letom. 
Kasneje je stekla tudi na RTV Slovenija oddaja 
Koda, kjer so še enkrat preverili, opirali so se 
torej na moje poslansko vprašanje. Šli so do 
državljana, dobil sem več pisem državljanov, , 
lahko imenujem gospoda, gospod Tomaž 
Nartnik se je nekako najbolj trudil, največkrat me 
je tudi poklical, bil je tudi gost v tej oddaji Koda. 
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Skupaj so ugotavljali, da nekaj v Sloveniji, torej s 
konkurenco na tem trgu, ne drži.  
 Zdaj ponovno sprašujem oba ministra, 
tako za gospodarstvo kot finance:  
 Ali se zavedate, kaj se dogaja na 
Agenciji za varstvo konkurence?  
 Ali je tudi na Vladi stekla kakršnakoli 
pobuda ali vprašanje Agenciji za varstvo 
konkurence, da sum tega kartelnega dogovora 
obeh ponudnikov, ki v Sloveniji obstajata, to sta 
Geoplin, Butan, nekako razčlenijo in kaznujejo?  
 Ali imate kakršenkoli odgovor, zakaj 
imajo v Sloveniji slovenski državljani stoodstotne 
višje cene za ogrevanje utekočinjenega 
naftnega plina kot v Avstriji in Nemčiji. 
 Najlepša hvala za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Bo najprej odgovarjal minister za 
finance? Bo. 
 Izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

poslanec!  
 Uvodoma poudarjamo, da v Sloveniji 
država delno regulira le drobnoprodajne cene 
glavnih dveh naftnih derivatov, neosvinčenega 
95-oktanskega bencina in dizla. Drobnoprodajne 
cene energenta, po katerem sprašujete, 
utekočinjenega naftnega plina – UPN, prodajalci 
določajo prosto oziroma se oblikujejo v skladu s 
ponudbo in povpraševanjem po tem energentu. 
To vprašanje bi bilo primerno nasloviti na ta 
naslov. Kot izhaja že iz samega vprašanja, so 
cene utekočinjenega naftnega plina za pogon 
avtoplina na trgu nižje kakor cene 
utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje, 
vendar pa razlika v prodajnih cenah med 
avtoplinom in utekočinjenim naftnim plinom za 
ogrevanje ni posledica dajatev iz pristojnosti 
ministra za finance, trošarin in DDV. DDV za 
utekočinjeni plin je obremenjen s tremi 
dajatvami, ki pa prav tako niso v pristojnosti 
ministra za finance. Le-te so: dajatev za 
onesnaževanje zraka z emisijami ogljikovega 
dioksida, prispevek za učinkovito rabo energije 
in prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnje 
električne energije iz OVE in SPTE. Toliko z 
moje strani. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Še minister za gospodarstvo. 
 Izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani 

predsedujoči, poslanke, poslanci. Spoštovani 
gospod Breznik, hvala za vprašanje. 
 Tudi jaz moram najprej pojasniti, da 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ni pristojno za cene avtoplina, kot tudi ni 
pristojno za cene utekočinjenega plina za 
ogrevanje v Republiki Sloveniji. Vlada Republike 
Slovenije ureja kontrolo nad cenami blaga in 
storitev na območju Republike Slovenije na 
podlagi Zakona o kontroli cen, za katerega je 

sicer pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo. Trenutno so v Republiki Sloveniji 
na podlagi Zakona o kontroli cen regulirane le še 
cene določenih učbenikov ter cene 
neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, 
razen na bencinskih servisih avtocest in hitrih 
cest, kjer se cene teh dveh naftnih derivatov od 
9. 11. 2016 oblikujejo prosto na trgu. Glede na 
vaše navedbe pa oceno, da naj AVK te zadeve 
prouči, moram povedati, da pričakujem, da 
bomo tudi na osnovi vašega vprašanja dosegli, 
da bo AVK preveril te vaše trditve. Ministrstvo in 
vlada ne določa cen utekočinjenega naftnega 
plina. Se pa strinjam, da je treba konkurenčnost 
na tem področju pregledati tudi s strani Agencije 
za varstvo konkurence. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala, 

gospod podpredsednik. 
 Po vprašanju, ki je bilo pred enim 
letom, kot sem povedal danes, je potem stekla 
tudi oddaja. Ena novinarka je potem začela to 
vprašanje v oddaja Koda. Bila je na sporedu 22. 
februarja 2018, torej od te oddaje bo čez mesec 
dni približno 1 leto. Takrat so šli tudi do Agencije 
za varstvo konkurence. Pojasnjujejo, da se na 
področju cen utekočinjenega naftnega plina 
kažejo določena odstopanja. Spoštovani kolegi, 
stoodstotno dražji plin! Revežem, katerim 
pravite, da ste jim za 29 evrov dvignili plače in ki 
danes plačujejo ogrevanje za enosobno, 
dvosobno stanovanje po 150 evrov na mesec. 
Dvojno ceno ogrevanja plačujejo zaradi tega, ker 
pred nami, pred našimi očmi se dva ponudnika 
delata norca, se kartelno dogovorita o neki ceni; 
in državljani plačujejo stoodstotno dražje 
ogrevanje zaradi dveh ponudnikov. Pristojnosti 
obeh ministrov nista tisti, o katerih sta govorila, 
se strinjam v tem delu odgovora, ampak vlada 
imenuje tudi v svet te agencije svoje člane. 
Upam, da po enem letu, odkar smo ugotovili, kar 
bi agencija morala sama ugotoviti, to je njihovo 
delo, bi morali vsi odstopiti, če bi mene vprašali. 
Tu gre po mojem mnenju za eno največjih 
odkritij, kar jih je bilo v samostojni Sloveniji, gre 
za milijardno krajo, po vsej verjetnosti, denarja 
državljanom in gre za nepopolno konkurenco, ki 
se je razvila. Mislim, da gori ne ena rdeča luč, 
ampak nekaj gorečih luči, če želimo narediti nek 
preskok in te monopole pa tudi kartelne 
dogovore na tem področju odpraviti. Spoštovana 
ministra, upam, da boste na vladi o tem govorili, 
da boste tudi pritisnili na svet agencije in 
agencija tudi na direktorja agencije, in da se 
bodo ti postopki po enem letu v agenciji končno 
začeli. Najlepša hvala za tisti del odgovora, ki je 
v vajini prisotnosti.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  
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 Želi kateri od prisotnih ministrov še kaj 
dodati k tej dodatni zahtevi? Ne.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite.  
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala, 

gospod podpredsednik. 
 Na podlagi 246. člena Poslovnika 
Državnega zbora bi naprosil vse kolege in 
kolegice tukaj, tako na najbolj levi kot zmerno 
levi pa na sredinskem delu, da mi skupaj daste 
podporo, da odpremo razpravo na eni od 
naslednjih sej, ker mislim, da gre za eno največji 
odkritij, kar se tiče kraje državljanov. Za to 
odkritje niste krivi vi, mogoče sedanja vlada, 
ampak gre za neko zelo logično posledico 
neuspele tranzicije in nekega trga, ki ni uspel 
postaviti popolne konkurence na tem področju. 
Upam, da lahko skupaj naredimo nek korak 
naprej, da državljanom ravno sredi kurilne 
sezone poslušamo zmanjšati ceno in preko 
Agencije za varstvo konkurence pritisnemo na ta 
dva ponudnika ali pa spustimo nove ponudnike 
tudi iz tujine, da vzpostavimo vsaj del te 
konkurence. In seveda kazen za oba ponudnika, 
ki mora biti temu primerna. Spoštovane kolegi in 
kolegice, jaz vas prosim, naj povem, da so 
novinarji nekako ugasnili, nekaj državljanov je 
potem pisalo naprej na RTV Slovenija, po tej 
oddaji niso več dobili nobenega odgovora, tudi 
te novinarje so utišali v zadnjih mesecih, tako da 
se ta zgodba ni nadaljevala. Sam bom to 
zgodbo nadaljeval, zdaj pa vas prosim, ali me 
boste jutri na glasovanju podprli, da skupaj 
pripeljemo to zgodbo do končnega epiloga. 
Mislim, da se zavedate, da se pri enem evru na 
liter utekočinjenega naftnega plina za ogrevanje 
v Nemčiji na današnji dan cene gibljejo, odvisno 
od dežel, od 0,38 do 0,52 evra na liter. Upam, 
da se zavedate, da lahko skupaj vsaj 
državljanom omogočimo skoraj polovico cenejše 
ogrevanje samo zaradi teh dveh ponudnikov, ki 
imata, izgleda, dogovorjen dogovor. Mislim, da 
je ta sum, ki ga ves čas ponavljam, resno 
utemeljen in agencija v enem letu svojega dela 
ni opravila. Toliko. Upam, da je slišala ministrica 
za infrastrukturo. Mogoče je to del vaše 
pristojnosti. Ministrica, upam, da tudi vi slišite in 
da boste tudi vašim poslanskim kolegom in 
kolegicam dali zeleno luč, da nam pomagajo pri 
razjasnitvi tega problema v Sloveniji, ki je akuten 
in nenormalen. Mislim, da tudi tisti, ki se 
ukvarjate specialno bolj z upokojenci in 
državljani, ki so na robu preživetja, le-tem lahko 
z enim glasovanjem ali pa z dvema omogočimo 
neko pot, nek proces, ki bi se preko agencije 
mogoče lahko zgodili; in s pritiskom na oba 
ponudnika, da znižata dogovorjene cene. 
Najlepša vam hvala in vse dobro.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri v okviru glasovanj.   

 Poslanka mag. Meira Hot bo postavila 
ustno poslansko vprašanje ministrici za 
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani gospod podpredsednik.  
 Spoštovana gospa ministrica, 
problematika priobalnih hitrih cest H6 Jagodje–
Lucija in H5 Koper–Dragonja se vleče že vrsto 
let. Hitra cesta H5 je v prostorskih načrtih in 
Resoluciji o nacionalnem programu razvoja 
prometa do leta 2030 mišljena kot glavna 
servisna tranzitna cesta med Koprom in 
Dragonjo, medtem ko je v istem programu hitra 
cesta H6 namenjena razbremenitvi prometa ter 
dokončni povezavi priobalnih mest. Naj 
spomnim, da je piranski občinski svet leta 2016 
soglasno sprejel sklep, s katerim je zahteval 
ustavitev postopkov pridobivanja gradbenega 
dovoljenja za hitro cesto H6, ter skupaj s krajani 
in z vsemi občani močno nasprotuje izgradnji 
tega odseka. Zakaj je temu tako? Izgradnja hitre 
ceste H6 bi nedvomno še dodatno bremenila 
okolje, predvsem pa bi v celoti pomenila 
devastacijo in uničenje celotne strunjanske 
doline, ki je dejansko naravna dediščina občine 
Piran. Še več, cesta H6, takšna, kot je trenutno 
zamišljena, bi z vsemi viadukti, tuneli in ostalimi 
spremljevalnimi gradbeni objekti močno uničila 
in degradirala celotno območje, kjer bi tekla 
predvidena trasa, še posebej pa širšo dolino 
Lucije. Ker obstoječi načrti za izgradnjo trase 
niso vključili ustrezne prometne rešitve ceste 
proti mejnemu prehodu Sečovlje, temveč se 
trasa konča v središču naselja, bo to vsekakor 
povzročilo izjemno obremenitev v prostoru ter 
gnečo.  
 Kot nedvomno veste, v času vrhunca 
poletnih dopustov, ko se večina turistov vali 
preko teh dveh cest do Hrvaške, prihaja do 
neznosnih zastojev in kaosa na obalnih cestah. 
Ne samo da sta povezovalna cesta med Izolo in 
Sečovljami ter okolje preobremenjeno, tudi 
domačinom in lokalnemu prebivalstvu je življenje 
v poletni sezoni močno oteženo. Domačinom je 
tako skorajda onemogočen dostop do doma in 
kmetijskih posesti, v kolonah pa čakajo tudi po 
več ur, čeprav se vozijo iz službe domov. 
Izgradnja ceste H6 bi poleg teh neznosnih 
pogojev povzročila še dodatne zastoje in še 
dodatno otežila življenje domačinov. Zato takšna 
rešitev ni sprejemljiva in ne rešuje nobenih 
dosedanjih problemov. Peter Gašperšič, vaš 
predhodnik, je v podobnem poslanskem 
vprašanju in na nekaterih srečanjih med 
predstavniki Občine Piran, Darsa in ministrstva 
odgovoril, da bo dinamika izvedbe teh dveh cest 
prilagojena na način, da se najprej izvede 
povezava Dragonja–Koper, torej H5, in šele nato 
se bo nadaljevala gradnja hitre ceste Jagodje–
Lucija, torej cesta H6.  
 Na podlagi navedenega vas sprašujem 
naslednje: 
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 Ali ni smotrno, da se morda v celoti 
opusti trenutni projekt in gradnja ceste H6 
Jagodje–Lucija, vse napore pa se vloži v 
čimprejšnjo izgradnjo ceste Koper–Dragonja, ki 
je za razliko od prej omenjene smotrna in bi 
rešila vprašanje tranzitnega prometa, ki hudo 
obremenjuje občino Piran? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

 Spoštovana poslanka, kot ste omenili 
že sami, Strategija razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji do leta 2030 in Resolucija o 
nacionalnem programu razvoja prometa do leta 
2030 predvidevata izgradnjo obeh omenjenih 
hitrih cest: Koper–Dragonja in Jagodje–Lucija. 
Ustrezna pretočnost za daljinski promet proti 
hrvaški Istri pa tudi za ciljno izvorni promet v 
Kopru bo zagotovljena z ustrezno cestno 
povezavo, ki se bo od obstoječe obalne ceste 
odcepila na območju Bertokov in potekala proti 
Dragonji. Na tej trasi je zlasti pomembna in 
prioritetna gradnja obvoznice Šalara, ki bo 
odpravila čezmerne emisije in zagotovila 
ustrezne razmere v bivalnem okolju. Hitra cesta 
proti Luciji pa bo izboljšala neustrezne 
prometnotehnične in prometnovarnostne 
razmere na obstoječi cesti, na kateri dnevni 
obseg prometa presega njene zmogljivosti. 
Ocenjujem, da je pomembnim turističnim 
središčem na slovenski obali treba zagotoviti 
boljšo dostopnost in boljše prometne pogoje. 
Nikakor pa si ne želim, da bi območje med 
Koprom in Lucijo še dodatno obremenili s 
tranzitnim prometom. Upoštevali bomo voljo in 
zahteve lokalnih skupnosti ter lokalnih 
prebivalcev s prioritetno izgradnjo cestnih 
povezav, ki bodo območje med Koprom in Lucijo 
razbremenili motečega daljinskega prometa. 
Jasno pa je treba povedati, da je za gradnjo 
hitre ceste Jagodje–Lucija, že odkupljena večina 
potrebnih nepremičnin in tudi izdelana projektna 
dokumentacija. Ker da je bilo lokalno okolje 
seznanjeno z načrtovanim projektom že v 
postopku umeščanja cestne trase v prostor, pa 
je škoda, da se prioritete gradnje niso uskladile 
pravočasno, da bi se pristopilo k odkupom 
nepremičnin in pripravi izvedbenih projektov 
tako, da bi v nadaljevanju lahko tekoče sledile 
nadaljnje aktivnosti gradnje hitre ceste. 
 Jasno pa moram povedati, da na cesti 
G2-111 od Jagodja do Lucije Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo načrtuje za izboljšanje 
prometne varnosti in pretočnosti naslednje 
ukrepe: ureditev krožnega križišča Lucija. Dela, 
katera že izvaja podjetje Grafist, bodo 
zaključena predvidoma do konca januarja. 
Pogodbena vrednost del znaša slabih 400 tisoč 
evrov in na podlagi predhodno podpisanega 
sporazuma o sofinanciranju jih financirata naša 
direkcija in občina; direkcija v višini 268 tisoč 
evrov in občina v višini 130 tisoč evrov. In 

ureditev krožišča Strunjan: v križišču cest 
Jagodje–Valeta, Strunjan–Vila Tartini in 
Strunjan–Kavarije. Dela v vrednosti slabih 561 
tisoč evrov izvaja podjetje Asfalti Ptuj, d. o. o., 
zaključek del pa je predviden v mesecu aprilu 
letošnjega leta. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Imate besedo za dopolnitev.  
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa. 

 Spoštovana ministrica, zelo me veseli, 
da boste upoštevali predloge lokalnega okolja in 
da boste storili vse, da bo trasa Koper–Šmarje–
Dragonja prioritetno izpeljana. 
 Ker smo prej že omenjali, da je okolje 
zelo preobremenjeno v času poletne sezone, me 
zanima:  
 Ali so predvideni še kakšni dodatni 
ukrepi poleg teh, ki ste jih ravnokar našteli, proti 
mejnemu prehodu Sečovlje v času poletnih 
počitnic, da bi ta obremenitev bila karseda 
najmanjša?  
 In v tem kontekstu bi imela 
podvprašanja. V preteklosti so občina in tudi 
družbene iniciative predlagale, da bi se določena 
lokalna cesta, ki je v tem trenutku v bistvu 
namenjena kmetijskim namenom, morda 
preuredila oziroma da bi se namembnost 
preuredila in da bi se ta cesta nekako namenila 
lokalnemu prebivalstvu, ki v času hude poletne 
sezone in gneče ne more priti do lastnih domov. 
Oni so tam v kolonah po štiri, pet ur, ker 
enostavno ni nobenega odseka, da bi prišli do 
svojih domov.  
 Ali obstaja kakršnakoli opcija, da bi se 
ta lokalna cesta, ki je trenutno namenjena za 
kmetijske namene, namenila lokalnemu 
prebivalstvu?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Izvolite, imate besedo za dopolnitev 
odgovora. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala. 

Kar se tiče tega dodatnega vprašanja, 
omenjena dostopna cesta do stanovanjskih 
objektov je v lokalni pristojnosti, zato v tem 
trenutku težko govorim, kako in kaj bi se stvari 
dalo urediti. Če je to pobuda iz vaše strani, 
bomo preverili, kakšna je možnost, da se te 
stvari uredijo tako, da bodo lokalni prebivalci čim 
bolj zadovoljni, ker se zavedamo, da je res v 
poletnih mesecih malo pred in malo po sezoni 
obremenitev na tem območju res velika. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Boštjan Koražija bo postavil 
vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jerneju Pikalu.  
 Izvolite. 
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BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, hvala za besedo. 
 Spoštovani gospod minister, name so 
se obrnili s Ptuja in okolice starši, ki zaradi nizkih 
prihodkov iz zaposlitve, brezposelnosti oziroma 
bolezni in tudi drugih obremenitev prihodkov ne 
morejo poravnati pogodbenih obveznosti do 
izbranih vrtcev in šol, ki jih obiskujejo njihovi 
otroci. Za ilustracijo problematike naj navedem, 
da imajo ptujski vrtci za 100 tisoč evrov takšnih 
dolgov. Tako so starši poleg revščine in 
vsakdanje prikrajšanosti v prizadevanju, da bi 
svojim otrokom nudili kolikor se le da prijetno in 
brezskrbno otroštvo, soočeni še s strašanskimi 
dolgovi in grožnjami izvršbe.  
 Glede na ta podatek in to, da ste 
koalicijske stranke v koalicijsko pogodbo 
zapisale, da bomo zagotovili več sredstev za 
financiranje vzgoje in izobraževanje na raven 6 
% BDP in da bomo zastavili program 
brezplačnega vrtca, za kar si prizadevamo tudi v 
Levici, vas sprašujem naslednje:  
 Zanima me število družin, ki jim je 
priznana stoodstotna oprostitev plačila vrtca iz 
naslova prenizkega dohodka na osebo; in število 
otrok, ki jim je iz istega naslova priznana polna 
subvencija za malico?  
 Kakšna je skupna vsota vseh dolgov na 
državni ravni, ki jo starši in skrbniki dolgujejo 
vrtcem in šolam? 
 Kako nameravate reševati problematiko 
plačilne nezmožnosti staršev in skrbnikov v 
primeru zapadlih dolgov do vrtcev in šol glede 
na to, da otroci uživajo posebno varstvo in skrb 
po 56. členu Ustave Republike Slovenije? 
 Kako in kdaj nameravate uresničiti 
določilo o programu brezplačnega vrtca iz 
koalicijske pogodbe? 
 Rad bi vas spomnil na to, da ste tudi na 
hearingu dejali sami, da si boste prizadevali za 
brezplačni vrtec. 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovani gospod 

podpredsednik, gospe in gospodje, dragi 
poslanci! Najlepša hvala za to vprašanje.  
 Mislim, da imamo skupna prizadevanja 
in to, kar ste opisali, so življenjske situacije, ki so 
pravzaprav najbolj tragične. Če vam najprej 
odgovorim na vaše prvo vprašanje, koliko je teh 
otrok. 3 tisoč 200 otrok je tistih, ki ima 
popolnoma opravičeno plačilo vrtca. To je, če 
hočete z odstotkom, okoli 4 % vseh otrok. 
Drugo, kar ste spraševali, koliko je skupna vsota 
vseh zapadlih dolgov, moram reči, da te vsote 
nimamo, ker, kot veste, so vrtci konkretno v 
pristojnosti občin in občine predvsem zbirajo te 
podatke. Opisali ste situacijo, torej poslabša se 
gmotni položaj, ljudje zbolijo, jasno, kot ste sami 
rekli, za svoje otroke želijo najbolje poskrbeti. Bi 

jih na nek način pozval, da takoj gredo na center 
za socialno delo, da se na centru za socialno 
ugotovi novo stanje, kajti na podlagi novega 
stanja, ki je in se lahko ugotovi na centru za 
socialno delo, se potem izdajo povsem drugačne 
odločbe tudi glede plačila vrtca. Naj ljudje, ki so 
se znašli v stiski, res ne odlašajo s temi dejanji. 
Kar pa se vrtcev tiče sistemsko in občin, so pa 
med tnalom in nakovalom. Eno je tisto, ko nekdo 
res ne zmore – zaradi bolezni, zaradi gmotnega 
položaja ali socialnega položaja –, ampak drugo 
pa je preprosta plačilna nedisciplina, ko bi 
vendarle nekdo zmogel, pa samo zamuja s 
plačilom računa za vrtec.  
 Moram reči, da se ravnatelji v tem 
vmesnem času niso prav posebej na nas 
obračali, čeprav imamo redno komunikacijo z 
njimi; imamo pa neke ankete, ki smo jih delali v 
preteklih letih in ki nam kažejo, da okrog 21 % 
staršev zamuja. Govorim o tem, da zamujajo s 
plačilom. In tu se potem vrtci, ki morajo biti tudi 
likvidnostno primerni, znajdejo med tnalom in 
nakovalom, ko na eni strani morajo sami biti 
likvidnostno operativni, morajo imeti likvidnost, in 
na drugi strani starši ne morejo ali pa ne plačajo. 
To je neka taka situacija, ki za nikogar ni prijetna 
in je ena od tistih situacij, ki si jih najmanj želimo. 
Potem je v javnih vrtcih in tudi v zasebnih, tistih, 
ki so vrtci, da niso samo varstvo, kot temu po 
domače rečemo, torej v vseh tistih, ki imajo 
vzgojni program, moram reči, da je kvaliteten, 
kar seveda stane, in to je vedno obremenitev za 
starše. Za tiste, ki ne zmorejo, obstaja vedno 
tudi možnost odpisa dolga. Za to se vrtci lahko 
odločijo, vrtci dajo potem tudi pobudo, potem se 
daje mnenje centra za socialno delo in temu 
primerno se staršem, ki tega ne zmorejo zaradi 
gmotnega položaja, dolg lahko tudi odpiše. In 
zadnje, kar ste spraševali, kar se tiče 
brezplačnih vrtcev. Pravilno ste me citirali, res 
sem rekel, da bomo šli v tej smeri. Mi smo nekaj 
korakov naredili, ampak razumeti pa morate, da 
predvsem zaradi finančne zahtevnosti tega 
koraka ne moremo narediti naenkrat. Zato v tem 
trenutku načrtujemo, ne znam tega niti lepo 
slovensko povedati, ampak grdo se temu reče 
roll-out, torej da bomo postopoma lahko prišli do 
tega cilja, kar pa je naš skupni, brezplačni vrtec. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Imate besedo za dopolnitev zahteve.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica) Hvala za 

besedo.  
 Jaz bi rad samo dopolnil zadevo. Na to 
so me tudi starši opozorili, da veliko staršev ne 
upa oziroma jih je sram, ker se bojijo, da bodo 
stigmatizirani potem še njihovi otroci, in potem 
ne gredo na center oziroma se ne prijavilo za te 
vrste pomoči, ki so jim na voljo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  
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 Naslednji bo postavil vprašanje 
poslanec Gregor Perič, in sicer ministrici za 
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Kolegice in kolegi, 
gospa ministrica!  
 Moje vprašanje je povezano na neko 
okoliščino, vezano na cestni promet. Leta 2016 
je prejšnja vlada sprejela Pravilnik o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cesti. Ta 
pravilnik temelji na spremembah, ki so bile še 
pred tem sprejete v okviru Zakona o pravilih 
cestnega prometa in se dotika tudi ene 
okoliščine v zvezi s križišči, kjer bi bilo možno, 
torej zakon in pravilnik to možnost dajeta, 
hipotetično oziroma eksperimentalno, pri rdeči 
luči v križišču zavijati desno. Ta možnost ni nek 
unikum. Poznali so jo tudi pri nas v Sloveniji že v 
preteklosti, potem je bila ukinjena. Poznajo jo še 
številne druge države po svetu, tudi v Evropi, in 
ima številne koristne vidike, predvsem z vidika 
pretočnosti prometa. in so torej pomembne zato, 
da se zlasti v konicah, zlasti v mestnih jedrih 
oziroma na vpadnicah, kjerkoli naletimo na 
tovrstna križišča, pritisk prometnih tokov 
zmanjša. Seveda je tukaj še dodaten vidik – 
ekološki. Gre za manj ustavljanja vozil, kar 
posledično pomeni manj emisij in manj 
obremenjevanja okolja.  
 S tem v zvezi imam za vas, spoštovana 
ministrica, dve kratki vprašanji:  
 Ali lahko pričakujemo uvedbo takšnega 
režima tudi pri nas, bodisi testnega bodisi 
posledično tudi trajnega?  
 Ali je za uvedbo takega režima treba 
morda sprejeti še kakšen dodaten podzakonski 
akt poleg že obstoječega pravilnika o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cesti?  
 In če da, v kolikšnem časovnem okviru 
lahko predvidevamo, da bi do takih testnih 
postavitev lahko prišlo?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

spoštovani poslanec.  
 Kot sem se podučila na ministrstvu 
oziroma kot so me podučili sodelavci, bi bilo za 
uvedbo prometne ureditve, to je vožnja desno 
ob rdeči luči na semaforju, treba v Zakonu o 
pravilih cestnega prometa predpisati pravila 
ravnanja udeležencev cestnega prometa ob 
takšnih situacijah. Potrebna je sprememba 
zakona in tudi sama podpiram idejo, ki ste jo dali 
na mizo, če lahko tako rečem. Na Ministrstvu za 
infrastrukturo smo že začeli s pripravo 
sprememb Zakona o pravilih cestnega prometa. 
Ni to edina stvar, ki bi jo v tem zakonu 
spremenili, tako da težko zdaj kratkoročno 
napovem, da bo to rešitev; ampak vsekakor je 

naš cilj, da bi ta zakon oziroma nekaj sprememb 
v tem zakonu sprejeli v letošnjem letu. Ali ta 
predlog stoodstotno v zakonu bo ali ne, bo 
odvisno samo od analize, ki bo na mizi, 
predvsem z vidika varnosti. To bo moje vodilo pri 
spremembah zakona. Stoodstotne zagotovitve, 
da to bo vključeno v spremembo zakona, vam 
ne morem dati, dala pa sem vam besedo, da se 
s tem na ministrstvu ukvarjamo, da jaz osebno 
takšno rešitev podpiram. Seveda pa želim imeti 
na mizi argumente za in mogoče tudi proti, 
preden se za takšno stvar odločimo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
dopolnitev zahteve. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Najlepša hvala za 

besedo in tudi za odgovor. Hvala tudi za 
dodatne okoliščine. 
 Če sem prav razumel, je treba tudi 
dopolniti obstoječi zakon, zlasti z vidika 
varnostne ureditve. Ko sem se nekoliko poglobil 
v to tematiko, sem opazil, da so tudi naši severni 
sosedje v Avstriji določili tri križišča v okolici 
Linza, kjer bodo testno preverili tovrstno rešitev. 
Morda bi bilo dobro tudi na podlagi njihovih 
izkušenj in prakse pogledati in primerjati, tudi z 
vidika urejanja teh varnostnih vidikov v okviru 
zakona. Če vzamemo prakso iz ZDA, oni imajo 
recimo to logiko povsem obrnjeno na glavo. Mi 
bi morali na določenem križišču to izrecno 
dovoliti, v ZDA je pa to izrecna prepoved. Vsa 
križišča omogočajo zavijanje desno ob rdeči luči, 
razen tistih, na katerih je to izrecno prepovedano 
oziroma ni mogoče. Zagotovo se strinjam, da je 
varnostni vidik v tem kontekstu zelo pomemben 
in da niso vsa križišča primerna za uvedbo take 
ureditve, zlasti ne tista, kjer je preglednost 
slabša in se potem poslabša tudi varnost 
šibkejših udeležencev v prometu, torej 
kolesarjev in pešcev.  
 Če razpolagate s to informacijo, bi vas 
vprašal:  
 Ali imate mogoče kakšne povratne 
informacije tudi s strani upravljavcev naših cest v 
tem kontekstu?  
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor. 
 Izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: V tem trenutku s 

tem ne razpolagam, lahko pa vam, če te podatke 
imamo na ministrstvu, podatke posredujem.  
 Pa še enkrat bi želela povedati, da 
bomo to možnost, to je vožnja desno ob rdeči 
luči na semaforju, proučili predvsem z vidika 
varnosti. Ne da je zakon treba spreminjati zaradi 
varnosti ob tem, ampak proučili bomo to 
možnost in vse ostale. Kadar bomo spreminjali 
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Zakon o pravilih cestnega prometa, bo vedno 
prva stvar varnost v cestnem prometu. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Zvonko Černač bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za zdravje 
gospodu Samu Fakinu. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem prisotnim, še posebej ministru za zdravje, 
na katerega naslavljam vprašanje v zvezi s 
čakalnimi vrstami oziroma normalno 
dostopnostjo do zdravstvenih storitev. 
 Izboljšanje makroekonomskih kazalcev 
in gospodarska rast v zadnjih petih letih sta 
pripomogla tudi k temu, da so bistveno porastli 
prihodki zdravstvene blagajne oziroma Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Večina 
prihodkov se namreč nateče iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, kjer se je priliv 
zaradi večjega števila zaposlenih v zadnjih letih 
povečeval; v lanskem letu celo za 207 milijonov 
evrov, tako da so prihodki že skoraj na nivoju 3 
milijard evrov. Žal pa tej rasti ni sledila tudi 
boljša dostopnost do zdravstvenih storitev. Če 
povečanje prilivov v zdravstveno blagajno v 
zadnjih letih primerjamo s stroški operacij in 
posegov, potem bi morali ljudje danes imeti 
normalno dostopnost do zdravstvenih storitev, in 
to brez čakalnih vrst. V mandatu Cerarjeve vlade 
in prejšnje ministrice za zdravje Milojke Kolar 
Celarc pa se je zgodilo ravno obratno. Bili smo 
priča, da je kakovost in dostopnost do 
zdravstvenih storitev padala, se je poslabševala, 
čakalne dobe so se enormno povečale. Ljudje 
so umirali zato, ker niso bili deležni pravočasne 
zdravstvene oskrbe. Na drugi strani je odličen in 
predan zdravnik v eni boljših bolnišnic v naši 
državi umrl zato, ker ga je ustrelil razjarjen 
pacient, ki bi moral dolgo čakati na operacijo 
rakavega obolenja. Prejšnja vlada, predvsem pa 
prejšnja ministrica za zdravje je napačno ocenila 
stanje in je izhajala iz podmene, da so težave v 
zdravstvu posledica pomanjkanja denarja. In na 
tej osnovi si je namesto reforme zdravstvenega 
sistema, ki bi omogočila boljšo dostopnost do 
zdravstvenih storitev vsem, omislila nekaj 
nepotrebnih, celo neumnih birokratskih rešitev, 
kot je tista o četrti prioriteti napotnice ter o 
zagotovitvi dodatnih sredstev, kjer je šlo za neke 
vrste populističen ukrep, saj ob 3 milijardah 
sredstev letno nekaj dodatnih milijonov ne more 
odpraviti temeljnih vzrokov neustreznega stanja 
v zdravstvenem sistemu. Tako je prejšnja vlada 
odpravi čakalnih vrst v letu 2016 namenila 
dodatnih 8 milijonov, leta 2017 še 16 milijonov, 
25. 1. 2018 dodatnih 16,6 milijonov, seznam 
čakajočih pa se je daljšal. 1. 4. lani – 157 tisoč 
485 pacientov, od tega dobrih 58 tisoč nad 
dopustno mejo.  
 Zanima me:  
 Kakšno je stanje čakajočih pacientov 
na dan 31. 12. 2018?  

 Ali se je to stanje resnično zmanjšalo 
ali ne?  
 Koliko je tistih, ki čakajo nad dopustno 
mejo, na dan 31. 12. 2018?  
 Ali je zmanjšanje, če je do njega res 
prišlo, po vašem mnenju posledica teh dodatnih 
nekaj 10 milijonov evrov, ki so bili namenjeni tem 
namenom? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Gospod poslanec, hvala lepa za 

vprašanje. 
 Na uvodu lahko pojasnim nekaj, kar vsi 
nekako spregledamo oziroma gledamo vstran. 
Stroški v zdravstvu nastanejo zaradi stroška 
delovne sile in zaradi materialnih stroškov. Novi 
pacienti vedno povzročijo dodatne stroške. 
Dinamika novih pacientov, ki vstopajo v sistem, 
je jasna. In tukaj velja eno pravilo, da je treba 
vsako leto povečati program, drugače pride do 
čakalnih vrst. Za leto 2019, za katero sem 
odgovoren, lahko rečem, da smo nastavili nekaj 
sistemskih mehanizmov, za katere upam, da 
bodo odpravili čakalne dobe na ambulantni 
specialistiki. Kupili bomo namreč vse prve 
preglede, ki jih bojo ambulante naredile. Poleg 
tega smo naredili en sistemski mehanizem, 
razmerje prvih in ponovnih, niso več plačani od 
tako imenovanega negovorečega elementa ali 
pa premalo govorečega. Kar se tiče lanskega 
leta, je bilo porabljenih od teh 18 milijonov 88 % 
denarja. V sistem je prišel prepozno, da bi 
sistem lahko odreagiral. Skoraj do konca leta 
niso vedeli, koliko naj naredijo. Letos imajo 
izrecna navodila, da morajo takoj, prvi, drugi 
mesec začeti s spremljanjem čakalnih vrst in jih 
intenzivno krajšati. Rekli ste – 207 milijonov 
denarja. Kam je ta denar šel? V začetku leta 
smo se z zdravniškim sindikatom pogajali o 
povišanih plačah in tam je ta denar. 
Nepričakovano se je dvignil bolniški stalež, ker 
se ljudje pozno upokojujejo, tudi bolj hodijo v 
bolniški stalež. V mojih časih – 2 tisoč čakajočih 
nad 1 leto v bolniškem staležu, zdaj jih je že 7 
tisoč, in to stane. Vsako leto je za 30 milijonov 
evrov novih zdravil. V letošnjem letu smo si pri 
skrajševanju čakalnih dob otežili posel s tem, da 
smo dali za večje plače, ki jih delavci tudi 
potrebujejo, in skozi se lovi to ravnotežje. Jaz se 
redno sestajam z direktorji treh največjih 
bolnišnic, ki pomenijo 70 % programa slovenskih 
bolnišnic mesečno, prav zato, da smo fokusirani 
na skrajševanje čakalnih dob. Ja, konec leta 
2018 so čakalne dobe bile manjše. To lahko 
vsak mesec spremljate po izvajalcih, po strokah 
v brošuri Inštituta za varovanje zdravja. Vendar 
pa sistem ima neko svojo kapaciteto. Predvsem 
pa nas moti dejstvo, da govorimo o standardih in 
normativih. Odločanja, koliko naj ena ambulanta, 
en specialist naredi, ne prepuščamo niti Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje z vlogo aktivnega 
kupca niti menedžerju, ki razporeja ljudi na delo. 
Jaz imam včasih vtis, da se s tem delom, z 
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organizacijo, koliko kdo naredi in koliko bi lahko 
naredil in na kakšen način, malo manj ukvarjamo 
v menedžmentu. In ves moj fokus je sedajle 
posvečen sanaciji slovenskih bolnišnic, to je še 
drugo poglavje, in dostopnosti, to se pravi 
zmanjševanju čakalnih dob. Praktično ves. Jaz 
sem klinični center obiskal že petkrat v štirih 
mesecih in vedno se pogovarjamo o teh in 
podobnih problemih; enako je z ostalimi 
bolnišnicami.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec, imate besedo za 
dopolnitev. 
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Minister, niste mi 

odgovoril na vprašanje.  
 Jaz bi vseeno rad iz vaših ust slišal, 
prvič, številko na 31. 12. 2018 vseh čakajočih in 
tudi tistih nad dopustno mejo.  
 In drugič, ali je vaša ocena, da je k 
zmanjšanju res pripomoglo teh nekaj deset 
milijonov, ki jih je bilo dodatno namenjenih ob 
velikem populizmu nekaterih v ta sistem, kjer pa 
govorimo o 3 milijardah evrov denarja letno? Ali 
je to res pripomoglo?  
 Prej nisem tega omenil, sicer tudi še 
prejšnja vlada v odhajanju, ampak vi ste tudi to 
požegnali, nova vlada je namenila dodatnih 35 
milijonov evrov avgusta oziroma septembra v ta 
sistem. Izključno za skrajšanje čakalnih vrst, je 
bilo rečeno v parlamentu. Sedaj beremo, da od 
tega denarja je bilo porabljenih samo 20 
milijonov. Če vas prav razumem, niti to ne – 18,8 
milijona. In že vlada ni spoštovala sklepa 
parlamenta, da gre za skrajšanje, ker je že vlada 
oktobra 7,5 milijonov evrov namenila drugim 
potrebam.  
 Katerim? Kaj se je s tem denarjem 
zgodilo? In zakaj teh sredstev ob treh milijardah, 
ki so v tem sistemu, ni bilo mogoče porabiti?  
 Ker če je sredstev v sistemu 3 milijarde, 
to pomeni povprečno 200–250 milijonov evrov 
mesečno. Dva meseca je bilo takrat do konca 
leta, odkar je bil aneks sklenjen, november, 
december, to je relativno majhen delež denarja. 
Če bi sistem zaposloval dovolj veliko število 
strokovnih kadrov, če bi ti ljudje imeli proste 
kapacitete, če bi bila organizacija dela dobra, 
verjetno bi se dalo to narediti. Ampak jaz 
verjamem, da nič od tega ne deluje, in zaradi 
tega povem, da imam občutek, da tudi vi kot 
pristojni minister ponavljate napako svoje 
predhodnice in menite, da je glavni problem v 
zdravstvu denar, čeprav ste večkrat trdili 
nasprotno.  
 Sedaj bi pa vas kot pristojnega ministra 
za to področje resnično rad slišal:  
 Kaj je glavni problem v zdravstvu?  
 In kaj boste storili, da tega problema 
več ne bo? Da čakalnih vrst ne bo in da bodo 
ljudje normalno dostopali v prihodnje do 
zdravstvenih storitev? 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite.  
 
SAMO FAKIN: Na žalost ni enega glavnega 

problema.  
 Če pa naj začnem, je glavni problem v 
upravljanju, kako upravljamo in razporejamo ljudi 
na delo. To je bilo v zadnjih petih, šestih letih 
malo v stihiji, prepuščeno. Ob praktično 
neresnem povečanju obsega dela v slovenskem 
zdravstvu smo povečali število zaposlenih za 4 
tisoč. To se pravi, da je nekdo spregledal, da je 
treba tem 4 tisočim ljudem nekaj dati za delati, 
če sem zelo enostaven. Hkrati govorimo o 
strašnem pomanjkanju odlivov v tujino, pa tega 
nismo preverili s številkami. Jaz se sedajle borim 
s sindikati, da pridemo do enakih številk – kaj je 
res in kaj ni res v slovenskem zdravstvu. 
Nemalokrat se srečam s tem, da mi rečejo – te 
vaše številke niso točne; čeprav so vzete iz 
naravnih statistik. 
 Glede skrajševanja čakalnih vrst 
morate nekaj vedeti, da smo pri nekaterih 
čakalnih vrstah poskrbeli, da plačamo vse, brez 
omejitve; in to se je še vedno obneslo. Če smo 
imeli planske operacije za srce, če smo imeli to 
na planu, smo to že nekaj let dali s plana in 
plačamo vse, tu čakalnih dob ni. Prav tako se 
znatno skrajšujejo čakalne dobe za dve ključni 
preiskavi za postavitev diagnoze – za CT in 
magnet. Samo to se zgodi v treh letih, ko 
vzpostaviš sistem – plačal bom vse, kar 
naredite. Sistem preprosto toliko počasi reagira, 
če ga posebej ne spodbujaš. Ni bil spodbujan v 
preteklosti. Izjava – jaz se pa z direktorji ne bom 
ukvarjal bolnišnic; še kako se je treba ukvarjati. 
Ključna točka je upravljanje. Ali imamo uprave in 
menedžment v bolnišnicah, ki delujejo 
usmerjeno? Imajo pa seveda zavezane roke, ker 
na drugi strani je pa sindikat, ki pravi – standardi 
in normativi, če pa hočete, da bomo več delali, 
pa vse v nadurah. In potem se to ne izide. Ne v 
nadurah, v podjemnih pogodbah, ki so kar precej 
drage že postale. Če je redna ura 30, 40 evrov, 
so ure, ki jih posamezne bolnišnice plačujejo za 
te dodatne programe, tudi 70, 80, 90 evrov, če 
sploh hoče kdo delati. Sprememba kulture, 
koliko je treba narediti za redni delovni čas, pa 
traja nekaj časa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Spoštovani 

minister, zelo lepo govorite, zelo lepo vas je 
poslušati, kot pravljičar.  
 Ampak zadeva je resna, zadeva je 
resna. Eno so številke, drugo so pa dejstva. Ne 
vem, če ste se decembra kaj sprehajali po 
zdravstvenih ustanovah pa na marsikaterih 
vratih sredi decembra videli listek – samo nujni 
posegi. Recimo rentgen, čisto običajna storitev. 
Od 10., 15. decembra niso več sprejemali 
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rentgena, razen nujnih posegov. Da ne govorimo 
o tistih primerih, kjer gre za dvoletne ali triletne 
čakalne dobe. To stanje ni normalno in mislim, 
da bi moral Državni zbor o tem opraviti razpravo 
na podlagi 246. člena Poslovnika. Javno 
razpravo bi morali opraviti; ne pa tako, kot ste 
imeli prejšnji petek neko zaprto razpravo s 
predstavniki posameznih političnih skupin v tem 
državnem zboru. Javnost mora slišati od vas 
oceno stanja, se pravi sken, in ukrepe, ki jih 
boste v letošnjem letu sprejeli, da se bo to stanje 
izboljšalo. Ti ukrepi morajo biti na mizi javno 
predstavljeni, z vsemi normativni akti in vsem 
ostalim, kar je potrebno za sprejetje. Kajti v 
zadnjih 5, 6 letih je v državno blagajno iz 
naslova obveznega prispevka, za katerega 
poslušamo, da ga nameravate še dvigniti, ne 
vem, čemu, priteklo 790 milijonov evrov več 
denarja. Oprostite, ta denar ni šel v plače, ne se 
hecati. Ne se hecati. Kam je šel ta denar? V 
preplačane storitve na eni strani, zdravstveni 
mafiji na drugi? 
 Poleg teh nekaj 10 milijonov, ki sem jih 
prej omenjal, je poseben zakon leta 2016 
namenjal pokritju izgub bolnišnic 135 milijonov 
evrov. 135 milijonov evrov. In zdaj ugotavljate, 
če sem tu prav prebral, da ta sanacija, s katero 
naj bi zadeve uredili, ni bila uspešna in da je bilo 
teh 135 milijonov evrov, če sem prav razumel, 
vrženih v prazno, da se nič ni spremenilo na 
bolje. Na drugi strani pa imamo v isti državi, ob 
istih zakonih, ob isti regulativi, ob isti količini 
denarja tudi posamezne zdravstvene ustanove, 
ki nimajo problemov, ki delajo dobro, ki imajo 
usposobljen zdravstveni kader, ki skoraj nimajo 
čakalnih vrst. Kako je to mogoče? Kako je to 
mogoče? Trenutno ste vi odgovorni za to 
področje in mislim, da se mora Državni zbor o 
tem čim prej seznaniti. Zato predlagam, da 
opravimo razpravo o tem vprašanju, kaj boste 
storili, da se bo to stanje presekalo, da čakalnih 
vrst več ne bo, da bodo priložnost v zdravstvu 
videli mladi zdravniki, ne pa da bodo odhajali v 
tujino, in da bodo vsi ljudje, ki potrebujejo 
zdravstvene storitve, deležni pravočasne oskrbe. 
Mislim, da je to vaša dolžnost in tudi vaša 
naloga, ker iz tega, kar je bilo do zdaj 
povedanega, ne vemo niti, ali boste ukinili 
dodatno zdravstveno zavarovanje in povečali 
obvezno; ali boste ohranili dodatno pa še 
povečali obvezno. Ker izjave, ki smo jih poslušali 
v zadnjih dneh, so bile nekoliko konfuzne. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

spoštovani poslanec. O vašem predlogu bo 
Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. 
 Sedaj ima besedo gospa Maša 
Kociper, ki bo postavila vprašanje ministru za 
izobraževanje, znanost in šport.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala za besedo, 

predsednik. Spoštovani minister! 

 Problematika, na katero se nanaša 
moje vprašanje, vam gotovo ni neznana, in tudi 
moje vprašanje verjetno ni ne prvo in ne zadnje 
na to temo. Je pa problematika obremenjenosti 
osnovnošolcev in posledično tudi njihovih 
staršev očitno zadnje čase vedno bolj pereča, 
saj o njej vedno pogosteje poročajo tudi mediji. 
Tudi sama sem mati dveh osnovnošolskih otrok 
in tudi name so se v zadnjem času obrnili številni 
starši, ki so prepričani, da nekaj na tem področju 
ni v redu. Dejstvo je, da je količina informacij in 
podatkov, ki jo morajo predelati osnovnošolski 
otroci, zelo velika. Ker so učni načrti zastavljeni 
zelo ambiciozno, morajo učitelji z 
obravnavanjem snovi zelo hiteti in kot tudi sami 
priznavajo, časa za utrjevanje in ponavljanje 
snovi v šoli praktično ne ostane. Utrjevanje snovi 
se tako v celoti preloži na popoldanski čas in 
posledično na breme domačega okolja in tudi 
staršev. Starši pa smo po sodobnem tempu 
življenja tudi sami zelo obremenjeni z vedno 
zahtevnejšimi službami in tudi vedno manj 
opremljeni za delo z otroki. Prav tako se zdi, da 
so učni načrti pogosto premalo usmerjeni v to, 
da bi se skoznje lahko otroke pripravljalo na 
življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu in 
se jih spodbujalo k samostojnemu in 
kreativnemu razmišljanju. Najbolj zaskrbljujoče 
pa se mi zdi to, da so ti otroci ne samo 
preobremenjeni in v veliki časovni stiski, ampak 
zlasti tudi v veliki čustveni stiski, kar priznavajo 
tudi že številni strokovnjaki. Mnenje mnogih je, 
da k tej čustveni stiski otrok bolj kot domače 
naloge in morda premalo utrjevanja v šoli 
prispeva prav sistem točkovanja, ki otroke že pri 
enajstih letih, nekateri gredo v šolo nekoliko prej, 
sili v to, da pazijo na sleherno oceno, ki jo dobijo 
v šoli, samo zato, da bodo čez dolga tri leta, 
tega obdobja si nekateri otroci še zamisliti ne 
morejo, lahko nadaljevali šolanje na šoli, 
gimnaziji ali kakšni drugi šoli, ki jih veseli. Ne 
samo da so pod stresom otroci, pod stresom so 
tudi starši, ki menijo, da morajo tudi s svojim 
delom prispevati, da bodo njihovi otroci imeli 
priložnost do neke lepše in boljše prihodnosti, 
zagotovljene s pravim izobraževanjem. Situacija 
je še toliko težja, če gre za otroke s posebnimi 
potrebami, ki pa jih je v našem sistemu toliko 
več.  
 Zanima me, spoštovani minister:  
 Ali ste s to problematiko seznanjeni? 
Kaj v tej zvezi mislite?  
 Kakšni so načrti ministrstva?  
 Ali ste seznanjeni s trinajstimi točkami 
predloga društva Svet staršev in kaj o njih 
menite?  
 Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa, gospod 

predsednik, ter hvala gospe poslanki za vaše 
vprašanje.  
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 Če smem od zadaj začeti, kar ste rekli, 
seveda smo seznanjeni in tudi že imamo datum 
za sestanek z društvom Svet staršev. 
Seznanjeni smo tudi z nekoliko bolj poglobljeno 
analizo aktiva svetov staršev in seveda še z 
mnogimi drugimi analizami, ki jih imamo na 
ministrstvu. Te analize so strokovne in prihajajo 
tudi od staršev, pogosto pa tudi od drugih 
deležnikov, torej nevladnih organizacij. Od 
prvega dne, odkar smo na ministrstvu, vodimo z 
njimi dialog, tako da smo kar relativno natančno 
seznanjeni z vsemi temi pobudami. Lahko 
rečem, da me veseli to družbeno zanimanje za 
izobraževanje, ker je vsak od nas na tak ali 
drugačen način v to vpet, in prav je, da družba 
nenehno diskutira o tem, kaj bi pravzaprav v 
lastnem izobraževalnem sistemu želela. To, kar 
pravite, vse, od teže šolskih torbic do 
obremenjenosti kurikulov, do prevelike 
birokratizacije samega šolskega dela, govorimo 
o obremenjevanju učiteljev z birokratskim delom, 
potem preveč obremenitve glede nalog, 
osredotočanje na naloge in ne na znanje, 
osredotočanje na ocene in ne na znanje; da, vse 
to smo detektirali in vse to bomo tudi naslovili. 
Ob vseh teh pomislekih, ki so stalni, in moram 
reči, da me veseli, da so, pa je treba poudariti, 
da je vendarle naš sistem dober, trden, stabilen; 
in če ga primerjamo tudi z drugimi 
izobraževalnimi sistemi, daje zelo dobre 
rezultate. Strinjam se z vami, da mogoče v 
psihosocialnem položaju oziroma gledano z 
psihosocialnega vidika mogoče ni vse v redu, da 
marsikdo doživlja anksioznost in še kako 
zadevo. Vse to je treba nasloviti.  
 Zaradi tega Zavod za šolstvo že danes 
izvaja raziskavo na 3 tisoč respondentih, ki so jo 
pripravili psihologi, ki želijo ugotoviti, koliko so 
naši otroci pravzaprav pod stresom, kar 
posledično potem je vprašanje glede njihove 
obremenjenosti. Na začetku, ko smo prišli na 
ministrstvo, smo zagnali neko drugo analizo, in 
sicer glede obsega domačih nalog, koliko je 
domačih nalog v primerjavi z nekimi drugimi 
državami. Glede ur poučevanja vemo zelo 
natančno. Če gledamo od tistih, ki imajo najmanj 
proti največ, Slovenija je v skupini tistih držav 
nekje v isti ravni kot Avstrija ali Finska, ki ima 
med manj obremenitvami iz obveznega dela 
šolskega programa. Če samo gledamo po 
številu ur, niso naši otroci najbolj obremenjeni, 
ampak ni to edini podatek in ne smemo se 
nanašati zgolj in samo na ta podatek. Zaradi 
tega bomo organizirali, v naslednjih tednih bomo 
s tem začeli in potem kar en lep del leta, eno 
široko družbeno debato, kjer bi želeli z vsemi 
deležniki – stroko, učitelji, nevladnimi 
organizacijami, to kažejo tudi najnovejši trendi, 
tudi z otroki –opraviti pogovor, govoriti z njimi, s 
strokovnjaki in tako naprej. Zakaj? Zato, da 
pridemo najprej do posnetka sistema, ki ne bo 
temeljil zgolj na mnenjih, ampak bo zelo jasen in 
bo vsaj približek objektivnega posnetka sistema, 
kot ga imamo. In na osnovi tega bomo naredili 
spremembe, ki so, jaz vedno rečem, nujne, ni 

treba, da so revolucionarne, morajo pa vedno 
biti evolucijske. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa, 

spoštovani gospod minister, za vaš odgovor.  
 Absolutno se strinjam, tudi v Stranki 
Alenke Bratušek si vedno prizadevamo za javno 
šolstvo, ki pa mora biti kvalitetno in v skladu s 
trendi, ki se pojavljajo v svetu, zlasti hiter razvoj 
na področju tehnike, interneta in ostalih, kar nas 
sili, da ga moramo kar naprej spreminjati in 
približevati temu, kar se dogaja okrog nas. Tudi 
velika uspešnost finskega šolskega sistema se 
kaže tudi v tem, da so tam odprti za to, da svoj 
sistem spremenijo, kakor hitro se za to pokažejo 
potrebe. Prav tako se strinjam z vami, da mora 
imeti prvo mesto pri teh spremembah stroka.  
 Kar me skrbi in kar bi želela morda, da 
mi tudi odgovorite, je:  
 Ali lahko spet pričakujemo leta in leta 
razprav, preden se bo karkoli zgodilo, ali pa so 
morda vsaj nekatere spremembe možne v 
nekem hitrejšem obdobju? Ali bi lahko neka 
komisija vsaj pregledala obseg učne snovi in iz 
njega izluščila tisto, kar je najpomembnejše, in 
tako v nekem dogovoru zmanjšala obseg snovi?  
 To bi se mi zdela ena rešitev, ki morda 
ne potrebuje dolge razprave. In en razmislek o 
tem točkovalnem sistemu, ki otroke ne glede na 
to, ali so bolj nadarjeni za matematiko, glasbo ali 
za kakršnokoli drugo dejavnost, postavlja vse na 
isti imenovalec in jih ne glede na njihov 
psihofizični razvoj sili v to, da z vsako 
posamezno oceno že pridobivajo neko breme za 
svojo prihodnost; pa bi morda v drugi situaciji 
naredili sprejemni izpit brez težav in se vpisali na 
šolo, ki si jo želijo, in tudi opravljali poklic, ki si 
ga želijo. Lepo prosim za dopolnitev, kaj bi se pa 
dalo v nekem hitrem času pričakovati. 
 Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa tudi za to 

dopolnilno vprašanje. 
 Definitivno je neke stvari mogoče 
narediti hitreje kot druge. Samo za informacijo, 
pa naj to ne zveni, da bo to trajalo do takrat, 
ampak našemu ključnemu strateškemu 
dokumentu, ki ga imamo in ga je sprejel in tudi 
naslednjega bo sprejel Državni zbor, torej Bela 
knjiga o vzgoji in izobraževanju, veljavnost 
poteče 1. januarja 2021. Do takrat mora biti 
celotna zadeva končana oziroma nova 
pripravljena in vsa sprememba zakonodaje, če 
bomo do te spremembe zakonodaje tudi prišli, 
sprejeta v letu 2020. Ampak tisto, kar se da pa 
hitreje, so pa recimo spremembe pri učbeniški 
politiki. Učbeniška politika je ena od tistih, ki 
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obremenjuje težo torbic in ni mogoče toliko 
interaktivna kot digitalna gradiva in tako naprej. 
To je nekaj, kar bi lahko dosegli prej. Veliko 
vprašanje je tudi glede na to, da letos delamo 
poskus v NPZ-jih, na katere ste aludirali. Kako 
najbolj optimalno narediti NPZ, za to ne rabimo 
dolgih, večletnih analiz, ampak to lahko relativno 
hitro naredimo. Naslednje vprašanje je dejansko 
vprašanje tudi pri ocenjevanju, ali številske 
ocene ali opisne ocene, ali sploh ocene pri 
nekaterih predmetih. Tudi to ne potrebuje nekih 
dolgih analiz. 
 So stvari, ki jih je mogoče narediti 
hitreje; so pa stvari, če govorimo zdaj o neki 
malo bolj celokupni prenovi. Zakaj? Ker se bomo 
morali vprašati, kaj so poklici prihodnosti? 
Vprašati se bomo morali, kaj bomo delali čez 10, 
15 let; in to je pravzaprav ključno vprašanje, ki 
ga imamo pred sabo. Vsak šolski sistem, kot 
veste, je dolgostezen in preden nekdo vstopi in 
izstopi iz šolskega sistema, pogosto mine tudi 20 
let. In 20 let šolanja, zato je treba neke stvari, 
neke trende vnaprej anticipirati in sistem temu 
primerno prilagajati. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 S tem, spoštovani poslanke in poslanci, 
prehajamo na vprašanje gospoda Borisa 
Doblekarja ministru za notranje zadeve. 
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsednik. 
 Spoštovani minister za notranje zadeve 
gospod Poklukar, jaz se bom dotaknil neke teme 
v poslanskem vprašanju, s katero so se name že 
večkrat pred časom in tudi še sedaj obrnili 
državljanke in državljani oziroma, bolje rečeno, 
občanke in občani, kajti problematika 
pomanjkanja policistov oziroma kadrovski 
manko se predvsem pozna po samem terenu, 
ne toliko v pisarnah po vsej verjetnosti. V 
občinah, kjer so bila po policijskih postajah 
opravljena zmanjšanja policistov, kriminalistov, 
dežurnih policistov in tudi nekje po državi tudi 
patrulj, nekatere so bile ukinjene, nekatere 
zmanjšane, tukaj potem občani občutijo to 
pomanjkanje. Ni vedno to, da bi občani ali pa 
uporabniki policijskih storitev le kritizirali policijo, 
ampak je problematika, ker je premalo policistov 
in enostavno to občutijo tako, da se vodje 
policijskih okolišev ne ukvarjajo več toliko s 
samo preventivo, niso toliko v stiku z ljudmi, kot 
so bili pred tem. O vsem tem stanju, kakršno pač 
je, bi tudi želel slišati od vas, ki ga verjetno zelo 
dobro poznate. Zavedam se, da ste neko stanje 
podedovali kot nov minister in da se trudite, da 
boste vzpostavili sistem do takšne mere, da bo 
ustrezal vsem nam v Sloveniji.  
 Vprašal bi vas:  
 Kakšno je trenutno stanje v policiji z 
vašega vidika kot ministra po posameznih 
policijskih upravah in po posameznih policijskih 
postajah po Sloveniji? 

 Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, gospod 

predsednik, za besedo.  
 Spoštovani gospod poslanec, res je, 
policija se sooča, skoraj tisoč policistov in 
policistk manjka v slovenski policiji. Na dan 1. 1. 
2019 je bilo v policiji zaposlenih 8 tisoč 117 
uslužbencev, od tega 6 tisoč 576 na osmih 
policijskih upravah. V vseh upravah, razen na 
Policijski upravi Ljubljana in Policijski upravi 
Murska Sobota, je kadrovska zasedenost glede 
na sistematizacijo delovnih mest pod 80 
odstotki. Na trenutno kadrovsko zasedenost je 
predvsem vplival varčevalni ukrep v zadnjih 
devetih letih, tako imenovani ZUJF, kjer se je 
zaradi ukrepa prepovedi zaposlovanja v 
celotnem javnem sektorju od leta 2010 do 2015 
število zaposlenih v vsem tem obdobju 
zmanjšalo za okoli tisoč zaposlenih. Policija se 
je prilagodila z vzpostavitvijo internega 
kadrovskega načrta po policijskih upravah. Ti 
temeljijo na številnih kazalcih, predvsem pa na 
operativni problematiki policijskih postaj. 
Reševanje te kadrovske problematike je 
vzpostavljeno glede na prioritete zaposlovanja 
po policijskih upravah, predvsem pa tudi po 
policijskih postajah, s poudarkom tam, kjer je 
najslabša zasedenost; predvsem pa tudi na 
šengenskih postajah varovanja meje 
dopolnjujemo v skladu z načrtom, ki ga policija 
tudi izdela. Glede na trenutno kadrovsko stanje 
ocenjujem, da je delo na terenu normalno in 
poteka nemoteno.  
 Ukinilo se je tudi nekaj dežurstev na 
policijskih postajah, predvsem tistih, ki imajo 
tehnično varovanje, in smo ga tudi zagotovili. 
Predvsem se dežurstvo ukinja tam, kjer ni 
prostorov za pridržanje. Vse ostalo pa je na ta 
način pridobljenih policistov 70, število 
zaposlenih na teh delovnih mest pa 80, tako da 
smo s tem ukinjanjem dežurstev povečali število 
patrulj. Na področju varnosti ljudi in premoženja 
v lokalnih skupnostih se zmanjšuje število 
policistov, vendar sama varnost zaradi tega po 
občinah oziroma po policijskih okoliših ni 
ogrožena. Moram povedati, je Ministrstvo za 
notranje zadeve skupaj s Policijo pristopilo k 
aktivni politiki zaposlovanja, to se je že videlo na 
zadnji Infomativi na Gospodarskem razstavišču, 
kjer je zelo proaktivno policija nastopila do 
mladih ljudi, katere želimo zaposliti v policiji, 
proaktivno tudi nastopamo na šolah, kjer 
predstavljamo policijski poklic. Pričakujem, da 
tudi s socialnim sporazumom, ki smo ga 
podpisali z obema sindikatom in ga bomo tudi 
udejanjili, izboljšamo status policista tudi na tem 
materialno-finančnem področju. Kar se tiče 
kadrovskih težav, jih skušamo ublažiti tudi z 
mobilno policijsko enoto s prisotnostjo na terenu. 
Leta 2012 je bila uvedene prva tako imenovana 
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mobilna policijska postaja. V začetku decembra 
lani smo v operativno uporabo uvedli še drugo 
mobilno policijsko postajo, ki pa deluje na 
področju Policijske uprave Novega mesta 
oziroma v Beli krajini. Ker so aktualne razmere v 
zvezi s problematiko migrantov v letu 2019 še 
vedno aktualne, velik del policistov napotujemo 
tudi na varovanje šengenske meje iz tistih 
policijskih uprav, ki so manj obremenjene. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa, 

gospod minister, za kar podrobne odgovore, kar 
sem jih tudi nekako pričakoval.  
 Pa kljub temu bi dodatno vprašal 
oziroma izpostavil neko skrb, če boste mi želeli 
odgovoriti oziroma če boste vedeli. To ukinjanje 
dežurstev od petih popoldan do petih zjutraj se 
predvsem kaže tudi v problemu, da po mnogih 
policijskih postajah ni več tiste varne točke, ki je 
bila tudi določena, ko je ta status policijska 
postaja pridobila. Ponekod po državi so zelo 
velika območja, kjer se žrtve nimajo kam zateči. 
To ljudje dejansko pogrešajo. Kadrovske težave, 
ki so nastale z ZUJF-om, nekako rešujete, 
nekako se to rešuje, pa kljub temu je še vedno 
manko tisoč policistov, to je velika številka. 
Verjamem in vem, ker tudi slišim s samega 
terena, verjetno se tudi vi zavedate, da so ti 
policisti, ki so na terenu, močno preobremenjeni. 
In tudi ta manko vodij policijskih okolišev, ki so 
se dejansko z ljudmi ukvarjali na terenu, se je 
zmanjšal za okoli 50 %. In te preventive, ki je 
bila nekoč, od prometne varnosti do drugih 
preventiv, ki je bila vzpostavljena, sedaj ni več. 
Rešuje se težave tudi z rezervnimi policisti, ki 
imajo dvomesečno izobraževanje, nekakšen 
šnelkurs, in potem pridobijo tudi pooblastila. 
Seveda pa sami vsega ne smejo delati. In potem 
je spet ta policist, ki je s tem dežurnim, prav tako 
zelo obremenjen. Tudi ta oddaljenost, policisti se 
vozijo iz Murske Sobote v Koper in tako naprej, 
se mi zdi zelo problematična. Bi prosil še nekaj 
odgovorov, malo pojasnil, če lahko. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Gospod minister, beseda je vaša.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa.  

 Res je, mnogo policistov se na svoje 
delovno mesto vozi tudi iz bolj oddaljenih krajev. 
Taka je tudi realnost in policija ima tudi pri tej 
mobilnosti prioriteto, da počasi te ljudi vrača tudi 
v svoje domače okolje v skladu z njihovim 
načrtom dela v policiji. V zvezi z varnimi točkami, 
se strinjam, da ukinjanje dežurstev pomeni tudi 
to. Vendar moramo vedeti, da tam, kjer so 
policijske pisarne, dosegljivost policistov v 
nekem določenem času je, to je v skladu z 
urnikom in načrtom. Jaz sem bil na slovenskem 

Unicefu na obisku in sem o teh varnih točkah 
poslušal mnogo dobrih stvari. In tukaj ni samo 
policija tista, ki bi imela varno točko, ampak je 
treba vzpostaviti v Sloveniji te varne točke še kje 
drugje, ne samo na policiji. Vedno ko se bo 
poklicalo na število 113, mi verjemite, da bo 
policija ukrepala. Ko smo se pogovarjali tudi o 
tem, da je manko skoraj tisoč policistk in 
policistov, res je. Ta številka je velika, jo 
poskušamo tudi nadoknaditi in na ta način 
povečati.  
 Tudi za delovna mesta v policiji so 
stalni razpisi in se v policiji službo tudi hitro dobi. 
Mladi ljudje so povabljeni v policijo, vendar 
moramo vedeti, da poklic policista zahteva šesto 
stopnjo oziroma višjo šolo oziroma višjo 
izobrazbeno stopnjo. Poklic nadzornika državne 
meje pa peto stopnjo izobrazbe. Tukaj gre za še 
dodatno izobraževanje. Je pa res, da vse te 
nadzornike državne meje lahko tudi došolamo 
na Policijski akademiji v Tacnu. Kar se tiče dela 
policistov v policijskih okoliših, je že lani moja 
obvezna usmeritev policiji bila, da povečajo delo 
v lokalni skupnosti, kajti ravno v lokalni skupnosti 
je policija najbolj učinkovita, ko preprečuje huda 
kazniva dejanja, kot so na primer zoper 
premoženje, pa tudi tisto, pri čemer nas vse 
stisne pri srcu, to so otroci in mladostniki, ki 
postanejo žrtve kaznivih dejanj. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, imate besedo.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala, minister, 

še za dodatna pojasnila in odgovore.  
 Jaz verjamem in tudi z odgovorom sem 
videl, da stvari dobro poznate in da peljete 
zadevo v pravo stran, ampak kljub temu nisem 
dobil čisto vseh podrobnih odgovorov, da bi bil 
popolnoma z njimi zadovoljen, seveda tudi čas 
ne dopušča, tudi to je eden od razlogov. Čeprav 
se trudite in želite izboljšati stanje, da se tudi 
zaposluje nove policiste, omenil ste sejem, kjer 
ste promovirali delo policije in nove zaposlitve, 
kjer se vabi nove kadre, mislim, da bi bilo treba 
opraviti razpravo o tej dokaj problematični 
zadevi, ker očitno boste vi kot minister oziroma 
ministrstvo sami težko rešili, da bi popolnili ta 
manko približno tisoč policistov pri nas, kar se mi 
zdi res velika številka in zelo zaskrbljujoča. 
Mislim, da bi bilo prav, da o tem opravimo neko 
širšo razpravo in najdemo nek konsenz vsi 
skupaj, da se zavedamo, da je treba policijske 
vrste popolniti, še posebej v teh časih, ko vemo, 
da imamo precej težav z migrantsko 
problematiko in tudi ostalih. Nekaj indicev prihaja 
s terena, da se pojavlja več kriminalnih dejanj s 
strani raznih kršiteljev. Ljudje opazijo, da je 
premalo policistov na terenu, tudi pomanjkanje 
policistov v civilu, ki so prej bili v civilu in so 
nekako lažje opravljali svoje poslanstvo, za 
katerega so zaposleni, sedaj pa morajo obleči 
uniforme in so seveda tudi takoj prepoznavni. 
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Tudi tukaj ljudje zaznavajo, da se pojavljajo neke 
težave.  
 Še enkrat se vam bom zahvalil za 
odgovore in pojasnila. Bi pa res predlagal, da 
opravimo neko širšo razpravo o tej zelo pereči 
problematiki. Predlagam, da se po 246. členu 
Poslovnika Državnega zbora na naslednji seji 
opravi širša razprava o tej problematiki, če bo ta 
predlog v Državnem zboru dobil zadostno 
podporo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaš predlog, o katerem 
glasujemo jutri v okviru glasovanj.  
 S tem, spoštovani poslanke in poslanci, 
prehajamo na poslansko vprašanje gospoda 
Primoža Siterja za ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.  
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, 

spoštovani predsedujoči. Gospa ministrica, 
kolegice in kolegi, lep pozdrav z moje strani!  
 Družinsko nasilje predstavlja zajeten 
del kazenskih statistik v Sloveniji, žrtve 
družinskega nasilja pa so prepogosto ženske in 
otroci. Prijave družinskega nasilja pristojnim 
institucijam so v primerjavi z absolutnim številom 
preredke. Obravnavani primeri terjajo urgentno 
akcijo ter strokoven postopek obravnave s strani 
socialnih služb. Center za socialno delo je med 
poglavitne cilje lanskoletne reorganizacije uvrstil 
tudi izboljšanje učinkovitosti delovnega procesa 
in dvig ravni strokovnosti svojih terenskih služb. 
Delo strokovnih služb CSD na terenu mora 
sloneti na strokovnosti, na ažurnosti, na hitri 
odzivnosti, ker v nekaterih primerih rešuje 
življenja; na drugi strani pa vedno služi kot 
izhodišče za dobro diagnozo stanja, ki narekuje 
potem nadaljevanje ukrepanja pristojnih služb.  
 V zvezi s tem vas, ministrica, 
sprašujem:  
 Ker s terena prihajajo informacije, da 
pa le operativa šepa, vas sprašujem, na kakšen 
način je organizirano delo socialnih delavk in 
delavcev na terenu?  
 Na kakšen način in kje je geografsko 
na voljo 24-urna služba? 
 Kolikšno je število socialnih delavk in 
delavcev, ki spremljajo stanje na terenu in potem 
obravnavajo primere situacij v družinah?  
 Na kakšen način centri za socialno delo 
potem izvajajo ta follow-up program?  
 Ali je lansko preoblikovanje centrov za 
socialno delo predvidelo tudi reševanje težave 
kadrovskega manka terenskih socialnih delavk 
in delavcev?  
 Kako je delovni urnik socialnih delavk in 
delavcev v povprečju razporejen med delom v 
pisarni na eni strani in delom na terenu?  
 Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, beseda je vaša. 

MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje. 
 Poudarila bi, da strokovne delavke in 
strokovni delavci še vedno opravljajo delo na 
enotah centrov za socialno delo in ostajajo v 
lokalnem okolju, kjer njihovi uporabniki pomoč 
tudi potrebujejo. Ključno je ljudem omogočiti čim 
večjo dostopnost do socialnovarstvenih storitev 
ter druge vrste pomoči. Strokovni delavci svoje 
delo opravljajo v rednem, 8-urnem delovnem 
času. V primeru nujnih primerov pa delujejo v 
okviru interventne službe tudi izven svojega 
delovnega časa. Pred izvedeno reorganizacijo 
centrov za socialno delo je bilo organiziranih 12 
regijskih služb. V posamezni regijski službi je 
delovala tudi interventna služba, ki pa je 
pokrivala območje več centrov za socialno delo. 
Za samo reorganizacijo centrov za socialno delo 
na način, da imamo sedaj le 16 pravnih 
subjektov, je pri vsakem javnem zavodu 
oblikovana skupna strokovna služba. Del te 
strokovne službe pa je tudi interventna služba. 
Le-te niso več ustanovljene za območje 
delovanja več centrov za socialno delo. 
Interventna služba izvaja naloge posredovanja v 
vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi 
obvestila policije, kadar gre za mladoletnega 
otroka, ki je ogrožen, v stanju brez staršev, žrtev 
nasilja v družini, ki jo je treba namestiti v varno 
okolje, osebo, ki ji je odvzeta poslovna 
sposobnost ali je nad njo podaljšana roditeljska 
pravica in ostane brez varstva ter oskrbe, ter 
starejšo osebo, ki je brez svojcev in se znajde v 
hudi stiski. Interventna služba mora skrbeti za 
vsa nujna opravila, ki zmanjšujejo ogroženost 
žrtve nasilja. V okviru interventne službe se 
osebam nudi prva socialna pomoč, osebna 
pomoč in namestitev v varno okolje, če se to 
izkaže za potrebno v konkretnem primeru. 
Interventno službo izvajajo strokovni delavci, 
zaposleni na centru za socialno delo, ki 
izpolnjujejo pogoje za izvajanje storitve prve 
socialne pomoči ter izvajanje nujnih ukrepov za 
varovanje koristi, po zakonu, ki ureja družinska 
razmerja. Interventna služba se izvaja izven 
poslovnega časa centra za socialno delo. 
Interventna služba je torej nova naloga centrov 
za socialno delo in izvaja naloge posredovanja v 
vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi 
obvestila policije, v primerih zaznanega nasilja v 
družini, ogroženosti otroka, kadar oseba, ki nima 
popolne poslovne sposobnosti, ostane brez 
varstva in oskrbe, ali gre za starejšo osebo, ki je 
pri svojcu in se znajde v hudi stiski.  
 Glede števila socialnih delavk in 
delavcev, ki spremljajo stanje na terenu, 
uvodoma želim omeniti, da je na centrih za 
socialno delo skupno zaposlenih tisoč 900 ljudi, 
od tega je tisoč 300 zaposlitev financiranih iz 
državnega proračuna za opravljanje redne 
dejavnosti centrov za socialno delo. Od teh 
strokovno delo opravlja tisoč 30 zaposlenih, 
preostali opravljajo administrativno-tehnična 
opravila. V tem sklopu so zajeti strokovni 
delavci, ki opravljajo socialnovarstvene storitve, 
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izvajajo javna pooblastila ter druge naloge. Sem 
sodijo strokovnjaki s področja obravnave otrok in 
družine, nasilja v družini, odločanja o pravicah iz 
javnih sredstev ter naloge iz drugih področnih 
predpisov. Glede vprašanja, ali je lansko 
preoblikovanje centrov predvidevalo tudi 
reševanje kadrovskega manka terenskih 
socialnih delavcev – ravno zaradi zavedanja 
kadrovske podhranjenosti centrov za socialno 
delo smo na ministrstvu pristopili k reševanju te 
situacije na način, da se je že v letu 2017 in 
2018 te javne zavode kadrovsko okrepilo za 
približno 11 %, kadrovska krepitev pa se 
nadaljuje tudi v letošnjem letu z dodatnimi 73 
zaposlitvami. Novi kadri so bili dodeljeni za 
strokovne in tudi administrativne naloge, saj smo 
pri vsakem centru za socialno delo izhajali iz 
njegove konkretne kadrovske situacije. Strokovni 
delavci opravljajo naloge v skladu s predpisanimi 
standardi in normativi, ki so določeni za 
posamezne vrste nalog; svoje naloge opravljajo 
v pisarnah in tudi na terenu, na primer z obiski 
na domu, kakšni razdelitvi, kot je konkretni 
primer zahtevka.  
 Glede vprašanja, v kolikšni meri se je 
izboljšala učinkovitost terenskih služb –, o 
konkretnih rezultatih reorganizacije bi v tem 
trenutku še težko govorili, ker je pretekel le 
kratek čas po izvedeni reorganizaciji. Poudariti 
pa želim, da je bistveno to, da so sedaj 
interventne službe organizirane pri vsakem od 
16 centrov za socialno delo in se posameznim 
centrom za socialno delo v tem delu ni treba 
regijsko združevati. Na vsakem 
novoustanovljenem centru za socialno delo 
deluje tudi mobilni timi, ki združujejo največje 
strokovnjake v celotni regiji z različnih področjih, 
kot so psihologi, pravniki, klinični psihologi in 
drugi profili. V posebno zahtevnih primerih ti 
strokovnjaki nudijo podporo vsaki enoti na način 
zagotavljanja poleg dobrega strokovnega 
pristopa tudi enotno prakso v območju. Kar se 
tiče kadrovskega bazena usposobljenih socialnih 
delavk in delavcev, želim poudariti, da na 
področju socialnega varstva delajo različni 
strokovni profili, strokovni delavci na področju 
socialnega varstva, ki so končali Fakulteto za 
socialno delo, tudi psihologi, pedagogi, ki imajo 
končano upravno-pravno smer, sociološke in 
teološke smeri, biopsihologi. Vsi opravljajo 
različne socialnovarstvene storitve tudi na 
centrih za socialno delo … / izklop mikrofona/  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. Občutek je, da boste še imeli 
besedo.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa.  

 Hvala za te podatke in pozdravljam 
namero, da se izboljšajo; in bomo sodili o 
uspehu čez čas. Pa vseeno, poročila s terena v 
praksi izgledajo tako, da dela, ki bi jih sicer 
morale opravljati neke interventne službe, 
okrepljene s strokovnimi socialnimi delavci, 

včasih opravljajo tudi ljudje, ki so prvič na 
terenu; ali pa družinski zdravniki poročajo o tem, 
da izvajajo ta follow-up.  
 Moje dodatno vprašanje:  
 Če se po nekem recimo testnem 
obdobju, ko bomo preverili, ali ta reorganizacija 
funkcionira ali ne, pokaže, da pa bi le bilo treba 
kadrovsko še okrepiti ta nabor kvalificiranih 
socialnih delavcev na terenu, kakšno rešitev 
predlagate?  
 Na kakšen način bi pristopili k temu, da 
na eni strani ne bomo dodatno obremenjevali 
kadra, ki sedaj trdo dela, kot pravi teren, in na 
drugi strani, da bo stvar s povečanim obsegom 
kadrovskega nabora živela in funkcionirala?  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

vprašanje.  
 Učinke reorganizacije bomo merili 
mesečno. Dogovorjeni smo tudi, da bi končni 
dokument uspešnosti reorganizacije in to, ali so 
doseženi želeni cilji, nekako pripravili v mesecu 
juniju. Tudi s sindikatom smo tako dogovorjeni. 
Takrat bi tudi videli, približno kakšen je izplen 
same reorganizacije in tudi informatizacije. Kot 
veste, informativni izračun je bil uveljavljen 1. 
decembra. S 1. 3. tudi prehajamo na sistem 
Krpan. Računamo, da bo vse to pomenilo 
dodatne razbremenitve, administrativne 
razbremenitve socialnih delavcev na način, da 
se bodo lahko več posvečali strokovnemu delu. 
Na ta način bomo na koncu naredili to 
evalvacijo, ugotovili, kakšni so učinki; in če bo 
treba, tudi kje dodatno krepiti službe, ki se 
ukvarjajo s strokovnim delom.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa in tudi 

hvala lepa za odgovor.  
 Bi še posebej v luči iskanja priložnosti 
za izboljšanje – v končni fazi le govorimo o 
otrocih in o najbolj ranljivi skupini, o nekih 
priložnostih za kadrovske okrepitve ali pa za 
izboljšanje delovnih pogojev timov socialnih 
delavk in delavcev, ki se trudijo, ki so na terenu 
in delajo –, in da ne bomo sedaj s prstom kazali 
na kogarkoli, bi želel in kličem v Državnem zboru 
po opravljanju širše razprave na to temo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

predlog. 
 O vašem predlogu bomo glasovali jutri 
v okviru glasovanj. 
 Prehajamo na vprašanje mag. Marka 
Pogačnika ministru za finance. 
 Izvolite.  
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MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za besedo. 
Spoštovani minister za finance! 
 V nadaljevanju vam bi rad zastavil 
vprašanje v zvezi z ustanovitvijo demografskega 
rezervnega sklada. Ustanovitev demografskega 
rezervnega sklada predvideva Zakon o 
Slovenskem državnem holdingu, in sicer da bi 
se demografski rezervni sklad ustanovil s 
preoblikovanjem Kapitalske družbe in Modre 
zavarovalnice najkasneje do 31. 12. 2015, 
ponavljam 31. 12. 2015. Danes smo v začetku 
leta 2019. Dejstvo je, da prejšnji koaliciji ni 
uspelo ustanoviti demografskega rezervnega 
sklada. Dejstvo je, da je bila verjetno koalicija na 
različnih bregovih. Sedanja vlada, vi ste novi 
minister za finance.  
 Zanima me:  
 Kdaj bo ustanovljen demografski 
rezervni sklad, ki bi moral biti ustanovljen po 
Zakonu o Slovenskem državnem holdingu že 
najkasneje do 31. 12. 2015?  
 Vsi vemo, da je namen demografskega 
sklada zagotoviti alternativno financiranje 
pokojninske blagajne in s tem zmanjšati vpliv ali 
pa obremenitev državnega proračuna.  
 Zanima me:  
 Kje ste na Ministrstvu za finance z 
ustanovitvijo tega sklada, predvsem pa tudi, 
kakšna politika bo zastavljena?  
 Ali nameravate demografski sklad 
oblikovati kot portfeljski, naložbeni sklad, ali 
boste v njega potem prenesli tudi vse ostale 
strateške naložbe?  
 Ker je bil tudi s strani Ministrstva za 
finance dan jasen signal, da se bo na novo 
oblikovala tudi strategija upravljanja državnega 
premoženja, je moje osebno mnenje, da bi bilo 
verjetno smiselno, da bi se ta zadeva delala v 
paketu. Dejstvo je, da stanje, kakršno je danes 
na področju upravljanja državnega premoženja, 
verjetno ni najbolj optimalno. O tem verjetno tudi 
govori zadnje dejstvo, in sicer da je več 
upravljavcev državnega premoženja oddalo 
ponudbo za nakupe Istrabenzovih hotelov na 
Obali. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, beseda je vaša. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Gospod 

predsednik, hvala za besedo. Poslanec, hvala 
za vprašanje. 
 Res je, ta zadeva se vleče že zelo 
dolgo. S tem so se ukvarjale že tri predhodne 
vlade in niso uspele. 79. člen Zakona o 
Slovenskem državnem holdingu jasno določa, 
da se Kad najkasneje do 31. decembra 2015 
preoblikuje v neodvisni avtonomni demografski 
rezervni sklad, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Strinjam 
se, od tega so pretekla že tri leta. Z moje strani 
lahko samo povem, da smo takoj po nastopu 
mandata oblikovali delovno skupino, pristopili k 

izdelavi strokovnih podlag. Pred kratkim se je 
pridružil še četrti državni sekretar, pristojen za 
državno premoženje, in ta bo imel dve ključni 
nalogi, ki ste jih ravno tako omenili. Prva je 
priprava strategije upravljanja državnih naložb in 
druga je delovanje na aktivnostih za 
preoblikovanje Kada v tako imenovani neodvisni 
avtonomni demografski rezervni sklad. Glede 
koncepta Ministrstva za finance naj povem, da je 
naš cilj oblikovanje mednarodno primerljivega 
demografskega rezervnega sklada, ki temelji na 
načelih neodvisnosti, samostojnosti, varnosti, 
razpršenosti, donosnosti in likvidnosti upravljanja 
naložb, kar je ključno za izpolnjevanje njegovega 
poslanstva, ki je zagotavljanje dodatnega 
stabilnega vira financiranja javnega dela 
pokojninskega sistema. Zato ga potrebujemo. 
Glede ureditve se je treba ozreti v mednarodno 
okolje. Jaz se z vami strinjam. Mednarodna 
praksa je, da so demografski skladi praviloma 
portfeljski oziroma investicijski skladi, ki delujejo 
v skladu z načeli, tri načela so: varnost, 
razpršenost, donosnost. Lahko vzamemo za 
primer tudi francoski ali norveški sklad. Skratka, 
aktivnosti so v teku. Mislim, da bomo strokovne 
podlage, kar želimo še preveriti, imeli v kratkem. 
Potem bo pa sledilo usklajevanje, ki bo na tem 
področju kar zahtevno, to nas uči pretekla 
praksa. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala še enkrat za dano 
besedo. 
 Dejstvo je, da se na podlagi izrečenih 
besed verjetno zavedate čevljev, v katere ste 
stopili; in da je verjetno ključna ovira pri 
ustanovitvi demografskega rezervnega sklada 
neusklajenost med koalicijski partnerji, to so 
verjetno različni pogledi na stranki Desus, ne pa 
na stranki Socialnih demokratov. Moje mnenje 
je, da tukaj ne gre toliko za ustanovitev 
demografskega rezervnega sklada, ampak da se 
boste tukaj verjetno predvsem ukvarjali s tem, 
kdo bo upravljal z državnim premoženjem, kdo 
bo imel moč, kdo bo imel možnost imenovati 
člane nadzornega sveta in s tem direktno vpliv 
na imenovanje uprav.  
 Spoštovani minister, če ste si že 
naredili neki koncept, kolikor sem vas razumel, 
oblikovana je delovna skupina, me zanima:  
 Ali imate mogoče neko oceno, kakšen 
priliv bi moral letno recimo demografski sklad 
zagotavljati kot alternativni vir prihodka 
pokojninske blagajne?  
 Za kakšen koncept se zavzemate vi, 
kot minister za finance, ki ga naj bi imel 
demografski rezervni sklad – ali kot portfeljski 
upravljavec ali kot upravljavec pomembnih 
strateških naložb? 
 Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Moram reči, da je 

o dokončnem konceptu mogoče še preuranjeno 
govoriti. 
 Sam osebno se nagibam k temu, kar je 
poznano kot mednarodni koncept za tovrstne 
sklade; in praviloma, to sem že odgovoril, so ti 
portfeljski.  Poznamo, kakšen je priliv iz 
Kada v blagajno, saj ta del poznamo. Kakšen pa 
bo pričakovani, pa mislim, da je predvsem 
odvisno od končne sestave, ki jo bomo dosegli v 
tem delu. Naša usmeritev pri tem usklajevanju 
je, da se bomo trudili, da bo ta koncept sklada 
portfeljski.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. 
 Bom izkoristil to poslovniško možnost, 
da se opravi javna razprava v zvezi s tem 
vprašanjem. Pa na začetku nisem nameraval, 
vendar tukaj se mi zdi, da minister ni odgovoril v 
tej smeri; in se mi zdi, da ga bodo ponovno ti 
koalicijski partnerji peljali vsak v svojo smer. 
Dejstvo je, da po zakonu o kapitalski družbi Kad 
približno lahko zagotavlja do 50 milijonov leto za 
pokojninsko blagajno. To je kaplja v morje glede 
na sredstva, ki jih pokojninska blagajna letno 
uporablja. In tukaj se mi zdi, če se že boste 
odločili za oblikovanje demografskega 
rezervnega sklada, da bi morali tukaj razmišljati 
o bistveno višjih številkah, ki bi bile kot 
alternativa pri polnjenju pokojninske blagajne. V 
drugem primeru bo pa verjetno tukaj šlo zgolj 
samo za boj med koalicijskimi strankami, tukaj 
predvsem med Socialnimi demokrati in 
Desusom, kdo bo imel vpliv na Telekom, kdo bo 
imel vpliv na Zavarovalnico Triglav, kdo bo 
postavljal člane nadzornega sveta in katera 
imena bodo potem prišla v uprave, ki jih bodo 
oblikovali ti člani nadzornih svetov, ki jih bodo 
stranke imenovale. Jaz sem prepričan, da je ta 
koncept slab, in dejstvo je, spoštovani minister, 
da bi bilo smotrno razmisliti, da ta demografski 
rezervni sklad in strategijo upravljanja državnega 
premoženja predstavite širši javnosti in 
parlamentu v celoti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za proceduralni predlog, o 
katerem glasujemo jutri. 
 Sedaj bo gospod Željko Cigler postavil 
vprašanje ministru za zdravje. 
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa, 

gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, 
kolegice, kolegi! 
 Več razpravljavcev, sedem nas je bilo, 
ki danes izražamo skrb, en odnos do 

zdravstvenega sistema v Sloveniji. Upam, da 
bomo podobno, kot je prej opozoril tudi minister, 
pokazali družbeno odgovornost tudi takrat, ko 
bomo o teh zadevah odločali. Odločali o tem, da 
je treba državljankam in državljanom v Republiki 
Sloveniji zagotavljati kvaliteten, javno dostopen 
zdravstveni sistem. Pri tem bi opozoril še na 
tole. Ustavno sodišče Republike Slovenije je 15. 
11. 2018 z odločbo odločilo, da določba v 
Zakonu o zdravstveni dejavnosti, da se mora 
presežek prihodkov nad odhodki vračati 
zdravstveno dejavnost, velja samo za javni 
sektor, ne velja za zasebnike oziroma za 
koncesionarje. S tem je Ustavno sodišče 
pretehtalo, da je svoboda gospodarske pobude 
višja in velja več kot pa javni interes v korist 
javnega zdravja in dostopnosti zdravstvenega 
sistema državljank in državljanov Republike 
Slovenije. Ta odločitev zdaj omogoča svobodno 
razpolaganje koncesionarjev s presežki, ki jih 
ustvarjajo na račun javnih sredstev, za katere 
govorimo, da jih rabimo več, ker pomeni, da se 
javna zdravstvena mreža dodatno odpira 
profitnemu motivu in logiki trga ter da se dodatno 
distancira od solidarnostne osnove, na kateri bi 
morala temeljiti. Iluzije o tem, da so 
koncesionarji v zdravstvu dobrodelci ali pa 
integralni del javnega zdravstva, s to odločitvijo 
Ustavnega sodišča in posledicami, ki jim bodo 
sledile, sigurno odpadejo. Prav tako se mi zdi 
tudi jasno, da se tisti, ki trdijo, da so 
koncesionarji del javnega zdravstva in da razlik 
med njimi in javnimi zavodi ni, globoko motijo. 
Ob tem se zastavlja vprašanje o temeljnih in 
ključnih usmeritvah zdravstvene politike v 
Republiki Sloveniji.  
 Spoštovani gospod minister, zanima 
me:  
 Kako boste kot minister oziroma 
Ministrstvo za zdravje ubranili javni, univerzalni 
zdravstveni sistem, ko vse večji del javnih 
sredstev namenjamo za dobičke, administrativne 
stroške in rezervacije privatnih zavarovalnic, ki 
so vključene v sistem dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja?  
 Ugotavlja se, da je najmanj 60 milijonov 
evrov letno dobička, da ne govorim o izjemno 
visokih administrativnih stroških v primerjavi z 
javno zavarovalnico, ki ste jo nekoč vi vodili kot 
direktor, ki ima v bistvu nižje stroške. Naprej, 
dobičkom iz naslova koncesij, ki jih je sedaj 
omogočilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. 
Tretjič, zloglasni sedmi odstavek 53.c člena 
Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki omogoča 
upravam javnih zdravstvenih ustanov, 
bolnišnicam in zdravstvenim domovom, da 
praktično skoraj brez roka, ni napisanega 
pravila, storitve, ki jih financira zdravstvena 
zavarovalnica v Sloveniji, prenašajo zasebnim 
izvajalcem brez koncesije. In četrtič, bi rad rekel 
… / izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, lažje se bo slišalo, če počakate na 
nadaljevanje obrazložitve. Hvala. 
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 Gospod minister, izvolite.  
 
SAMO FAKIN: Hvala lepa.  

 Vidim, da je moj komentar, da se bo 
treba začeti pogovarjati o višji prispevni stopnji, 
če želimo vse to uresničiti, naletel že na prvo 
burno debato. Jaz se čedalje bolj osebno 
zavzemam, da ne bi nič veliko parlamentiral, pa 
bi kar predlagal, da se poviša prispevno stopnjo, 
pa da vidimo, kam bomo prišli v tej debati, ker s 
to debato odlašamo že nekaj časa. Kar se 
dopolnilnega tiče, vemo, da je treba pripeljati 
dodatne davke. In tej debati se tudi tukaj notri 
izogibamo, če se le da; ampak na aktualnega 
ministra kažemo, naj tole naredi. Potem pa pride 
z neko idejo pa se ta ali ona skupina seveda s 
tem ne strinja, čeprav so modeli v svetu že 
popolnoma jasni, kako se to naredi. Lahko se 
tudi ta državni zbor odloči, da prispevke 
spremenimo v davke, imamo državno zdravstvo, 
kot ga imajo v Angliji, na Švedskem, Norveškem 
in še kje; in bo te debate v trenutku konec. Kar 
se tiče privatizacije in dobičkov, tudi jaz sem bil 
razočaran nad mnenjem Ustavnega sodišča, ker 
gre konec koncev le za javni denar. Zdaj bo 
treba pač zaostriti pogoje, pod katerimi bodo 
koncesionarji ta denar dobivali, da bodo približno 
enaki pogojem javnega zdravstva. Kar se tiče 
večje učinkovitosti javnega zdravstva, je treba 
bolnišnice spremeniti v neko obliko 
gospodarskih družb, kjer se nagrajuje delo in 
kaznuje nedelo. Tako namreč funkcionira boljše 
zdravstvo, ki zagotavlja boljše pogoje. Kar 
pomeni, da bomo zopet imeli na tapeti, ali so 
zdravniki oziroma zdravstvo javni uslužbenci. 
Kajti, če so, imamo to, kar je zdaj. Če pa 
hočemo večjo učinkovitost, je pa treba zamenjati 
njihovo plačo za nek pavšal, za število storitev, 
ki jih naredijo. To, mimogrede, pa dobro 
funkcionira v zasebnem zdravstvu pri 
koncesionarjih, kjer če nimajo pacientov, ne 
dobijo denarja. To se v javnem zdravstvu ne 
dogaja. 
 Toliko do tukaj, pa mogoče vprašanje 
še naprej. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. 

 Želel sem samo izpostaviti to dejstvo, 
da vseskozi ugotavljamo ob razpravah o 
zdravstvu, da primanjkuje sredstev za izvajanje 
javnega zdravstvenega sistema, vse bolj pa se 
krepijo določeni ukrepi in ugotovitve, kaj se 
dogaja v sistemu, da vedno večji del javnih 
sredstev odhaja med dobičke. Potem ko to 
človek sešteva, ugotovi, spoštovani gospod 
minister, lahko se pa to na ministrstvu izračuna, 
če vse te dobičke oziroma tisto, kar odhaja 
javnemu sektorju iz javnih sredstev, če to 
seštejemo, lahko pokrijemo potrebe Zakona o 
dolgotrajni oskrbi. Upam si to trditi, če nimam 
prav, prosim, dajte mi izračun, da nimam prav. 

 Pa še tole bi rekel. Hotel sem še to 
povedati, da zdravstveni delavci, zdravniki, ki po 
svoji redni službi v javnih zavodih odhajajo na 
delo, seveda z dovoljenjem delodajalca, k 
zasebnikom, so tudi priča dejstvu – to, kar je 
direktor Kliničnega centra v Ljubljani povedal –, 
da ima dve tretjini zdravnikov dovoljenje, da 
delajo pri zasebnikih, ob tem da tu ni 
konkurenčne klavzule. 
 Tretje. 60-, 70-odstotno ali še manj je 
izkoriščena infrastruktura ali operacijske 
dvorane, čakalne vrste nastajajo, hkrati pa se mi 
postavlja vprašanje: 
 Ali obstaja normativ, koliko določenega 
dela morajo zdravniki opraviti na svojem 
delovnem mestu? 
 Vem, da je mnogo zdravnikov 
obremenjeno do skrajnosti, ampak postavljam 
pa to vprašanje – ali obstaja ta normativ?  
 Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

minister, izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Seveda ta normativ obstaja, reče 

se mu 6 ur in pol dela po kolektivni pogodbi in 
takrat mora pregledati določeno število 
pacientov, narediti določeno število operacij, 
vendar pa se to bolj slabo preverja pri nekaterih 
bolnišnicah ali pa sploh ne. To pa je problem in 
ta problem sem zdaj začel reševati z zahtevo 
bolnišnicam, koliko posamezni zdravnik v resnici 
naredi v bolnišnicah. Na primarnem 
zdravstvenem varstvu in ambulantni specialistiki 
so ti podatki zelo točni in jih imamo in jih lahko v 
vsakem trenutku pogledamo in lahko rečem, da 
so vsi zdravniki primerno obremenjeni. V 
bolnišnicah so pa odstopanja in to je ena izmed 
tistih rezerv, če se spomnite, ko sem govoril, če 
bomo enakomerno organizirali in sprostili delo, 
bomo skrajšali čakalne dobe. Vendar vsi od nas 
želimo veliko zaslužiti in ljudi vleče tja, kjer lahko 
veliko zaslužijo, in dokler tega v javnem sektorju, 
plačila po delu, ne bomo omogočili z ustreznimi 
kontrolnimi mehanizmi v obliki direktorjev, 
nadzornih svetov, ki bodo spremljali učinkovitost 
izvajanja take uredbe, tega ne bo. To je pa 
drugo dejstvo. Danes imate lahko mladega 
specializanta, ki je od starejšega specializanta 
za isto storitev plačan deset razredov manj. Je 
zakonito, vendar tega bo vleklo v zasebništvo, 
dokler bo temu tako, in potem je pod vprašanjem 
cel plačni sistem v javnem sektorju, za katerega 
smo kar nekaj časa se pogajali in ga gradili.  
 Odločitev verjetno še v tem mandatu 
bo, ali se orientiramo po plačilu po delu, kar je 
za zasebnike popolnoma običajno, v javnem 
sektorju so pa določena odstopanja. To je ključni 
element, ki ga je treba narediti. Vendar smo v 
preteklih letih pozabili na direktorje javnih 
zavodov, nekako smo jih odrivali, bili so 
nebodigatreba, bili so ministri, ki so rekli, da tega 
pravzaprav ne rabimo. Potem smo pa način 
kadrovanja, ki ga pač imamo, imenovanje skozi 
vlado, nadzornih svetov skozi vlado, vlada je v 
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bistvu nek nadrejen upravljavski organ vsem 
bolnišnicam, dosegli negativno kadrovsko 
selekcijo – takšno, kot pač smo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 S tem prehajamo na vprašanje gospe 
Anje Bah Žibert ministru za notranje zadeve. 
Pripravi pa se gospod Samo Bevk. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Dober večer, 

predsedujoči predsednik. Spoštovani prisotni! 
 Od takrat, ko smo v Sloveniji – pa 
dobro, tudi širše – deležni teh migracijskih valov, 
od takrat naprej tudi pogosteje govorimo o 
tihotapcih z ljudmi. Če na nek način stvari 
pojmujemo s pravim imenom, potem je ta 
beseda tihotapci gotovo premila in moramo kar 
lepo reči: kriminalci. Ali gre za posameznike? 
Največkrat gre za kriminalne združbe. 
 Minister, vi ste lepo povedali pred 
dnevi, da nočete živeti v državi, kjer policija ne 
more ukrepati proti organiziranemu kriminalu. 
Mislim, da se pod to podpišemo praktično vsi 
državljanke in državljani, mene pa zanima, kako 
je to v realnosti. Namreč, moje poslansko 
vprašanje gre k temu, da na primer v Sloveniji 
smo nekako v zadnjem letu ujeli okoli 218 oseb, 
ki so nezakonito tihotapile ljudi, kriminalce se 
pravi, medtem ko sosedje Hrvatje so nekako 
kazensko ovadili okoli 478 ljudi. Pri njih se je to 
povečalo v primerjavi s prejšnjim letom za okoli 
60 odstotkov. Tudi v Sloveniji gre nekako 
verjetno za iste odstotke. 
 Me pa zanima glede na primerjavo s 
Hrvaško, ki daje ogromno denarja v zadnjem 
času za dodatno opremo za te obmejne 
policiste, pa tudi širše, ko gre za varovanje meje, 
kako je to urejeno v Sloveniji. Se pravi: 
 Ali policisti dobivajo novo opremo? 
 Na kakšen način opravite selekcijo? 
 Kaj je tisto, čemur dajete prioriteto? 
 Hvala, za začetek. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod minister, beseda je vaša. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, 

spoštovana gospa poslanka!  
 Vesel sem, da se strinjate z mojo 
oceno, da si vsi želimo živeti v državi, kjer bo 
policija imela pooblastila, da bo lahko preganjala 
organiziran kriminal. Mislim, da ni enega 
Slovenca in Slovenke, ki bi drugače mislil. Kot 
sem v tem intervjuju tudi povedal; res je, razlika 
med migracijami iz leta 2015 in 2016 je v tem, 
da posamezniki in organizirane kriminalne 
združbe vodijo tihotapske kanale preko Slovenije 
in pravzaprav na področju policijskih uprav Novo 
mesto in Koper so policisti in policistke najbolj 
učinkoviti z različnimi operativnimi metodami. 
Moram povedati, da je policija prilagodila tako 

taktiko kot metodiko svojega dela. Tukaj lahko 
povem, da je pravzaprav uspešna. 
 Moram povedati tudi, tako kot vedno, 
da slovenska policija obvladuje razmere na meji 
z Republiko Hrvaško na tako imenovani 
schengenski meji in pravzaprav deluje v skladu s 
standardom, ki ga policija ima ob varovanju 
schengenske meje. Kar nekaj tehničnih sredstev 
uporablja pri temu, pa ne želim pravzaprav o teh 
stvareh toliko na glas govoriti, ker verjamem, da 
bomo tudi na seji Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb te stvari še 
toliko bolj pojasnili za tistimi štirimi stenami, ker 
smo to pravzaprav tudi dolžni narediti. 
 Moram povedati tukaj, da še vedno na 
slovenski južni meji sodeluje poleg slovenske 
policije tudi Slovenska vojska, kjer je v skupnem 
nadzoru nad državno mejo v teh nalogah še 
vedno zraven. Moram se tudi spet s tega mesta 
zahvaliti Ministrstvu za obrambo in Slovenski 
vojski za te opravljene naloge, ki jih počnejo na 
južni meji. 
 Moram tudi povedati, da pomanjkanje 
policistov, ki ga imamo, zaradi obsega nalog 
rešuje policija na ta način, da iz tistih uprav, ki so 
manj izpostavljene, daje na naloge varovanja 
meje svoje policistke in policiste, predvsem pa je 
Vlada prepoznala, da ob zaključku, ob podpisu 
stavkovnega sporazuma, ko smo končali stavko, 
tudi ureja denarna sredstva oziroma sredstva, ki 
so namenjena za poseben projekt varovanja 
schengenske meje. Tudi tukaj gre potem za 
boljše pogoje za delo policistov, ne nazadnje 
tudi za njihovo finančno vrednotenje. 
 Že prej sem govoril, da manjka skoraj 
tisoč policistov zaradi različnih razlogov, tudi 
nevlaganja v sistem notranje varnosti in si tukaj 
želim, da nadaljujemo z opremljanjem policije v 
skladu z resolucijo do leta 2025, kjer so stvari 
jasno zapisane, kaj in na kakšen način je treba 
policijska sredstva tudi kupiti. Mislim, da je še 
eno pomembno vprašanje, ki je pred nami, to, 
da bomo se morali ravno v Državnem zboru, v 
tej dvorani pogovoriti o tem, kakšna pooblastila 
lahko policija ima, posebej na področju 
preiskovanja komunikacijskih kanalov, sodobnih 
komunikacijskih kanalov, digitalnih 
komunikacijskih kanalov, kajti sedanja 
zakonodaja tega ne dovoljuje, zato je treba iskati 
dokaze tam, kjer je pravzaprav pristojnost 
policije dovoljena in kjer so pravila jasno 
zapisana. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospa poslanka, želite besedo? 
Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa.  

 Mogoče sva se razumela, ampak 
vendar v tem odgovoru se mi zdi, da greste vi v 
drugo smer kot jaz. Kar se tiče omenjenih 
pooblastil, ki ste jih zdaj na koncu izpostavili, 
tukaj verjetno ne bova prišla skupaj oziroma je 
zelo pomembno, kdo ima ta pooblastila in zakaj 
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jih ima. Namreč, v nekaterih zadevah, če samo 
izpostavim Sovo, vam lahko zagotovimo, da bi 
marsikaj lahko že delali danes na tem področju, 
pa se veliko bolj ukvarjajo z lastnimi državljani, 
kar pa je zelo narobe.  
 Ko sem govorila o sredstvih, ste 
povedal tudi o tem, da so policisti pridobili te 
zneske in tako naprej, ampak po drugi strani pa 
verjetno vi dobro veste, ampak pomembno je pa 
tudi za širšo javnost, da so s tem zapadli v višji 
dohodkovni razred in s tem bodo marsikaj od 
tega, kar ste dobili, praktično izgubili. Tako ta 
rešitev ni bila najbolj posrečena in upam, da 
boste tokom časa to tudi ustrezno odpravili, 
popravili, kajti na nek način dajemo, po drugi 
strani pa zopet jemljemo. Ampak tukaj ne gre 
toliko za vas. 
 Mene dejansko zanima finančno 
gledano – nočem katera oprema, absolutno je to 
nekaj, kar verjetno ni za širšo javnost, pa 
vendar. Poglejte, sosedje so opremili 
avtomobile, posamezne policiste z dodatno 
opremo. Jaz sem seznanjena, da vas tudi na 
primer Interpol obvesti o tem, da pride do 
posameznih novih oblik orožja, v sosednji 
Hrvaški so takšno obliko našli in Interpol je 
sporočil to vsem državam. Ne vem, če so 
Slovenci kdaj kaj takega našli, ampak: 
 Ali so našli policisti dovolj zavarovani, 
ko govorimo o tem, da se soočajo s hudim 
organiziranim kriminalom, ki očitno uporablja 
vedno in vedno nove prijeme? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod minister, želite odgovoriti? 
Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa za to 

razmišljanje.  
 Varnost je krhka dobrina in pravzaprav, 
ko sem govoril o pooblastilih preiskav 
komunikacijskih sredstev, sem mislil Zakon o 
kazenskem postopku, katerega bo treba 
novelirati in v Državnem zboru opraviti resno 
razpravo, ne samo kakšna policijska pooblastila 
slovenska policija potrebuje, temveč tudi o 
mehanizmih nadzora, ki jih je treba tukaj tudi 
vzpostaviti ravno v Državnem zboru.  
 Tako verjamem, da bomo tudi na ta 
način, tako na operativni ravni kot na strateški 
ravni, kot na mednarodni ravni policijskega 
sodelovanja organizirane kriminalne združbe in 
tudi posameznike s tem načinom dela in s tem 
bojem proti tako imenovani trgovini ljudi, kajti 
tukaj so zaslužki tihotapcev res visoki, 
preprečevali, da se bodo ta kazniva dejanja 
izvajala tudi na ozemlju Republike Slovenije.  
 Moram pa povedati, da je sodelovanje 
z Republiko Hrvaško, z notranjim ministrstvom, 
posebej pa na ravni policij tako na operativni 
ravni kot na strateški državni ravni korektno in 
pravzaprav tukaj imata tako Republika Hrvaška 
kot Republika Slovenija podobne težave. Hvala 
lepa. 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

poslanka, izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Minister, mislim, 

da me boste gotovo podprli pri tem, da bi v 
Državnem zboru pa vendarle o tem opravili širšo 
razpravo. Tudi o tem, da se da policiji za to 
področje več sredstev in da se dodatno ustrezno 
opremlja. Se pravi, da se lahko tudi sproti odziva 
na nove pojave različnih oblik orožja, kot ste 
pravilno povedali. In res je, gre za tihotapljenje, 
ki prinaša izredne, ne bom rekla dobičke, ampak 
dobesedno zaslužkarje. 
 Ne nazadnje je prav, da državljani 
vedo, da ti, ki prihajajo in o katerih velikokrat 
slišimo besedo begunci – jaz uporabljam 
migranti –, morajo plačati, da prečkajo slovensko 
mejo, tudi do 10 tisoč evrov. Se pravi, verjetno 
tukaj ne gre za begunce, ampak gre za 
migrante, kajti 10 tisoč evrov v žepu – ne vem, 
kateri državljan Republike Slovenije jih danes 
ima. Tako bi v bistvu bila vesela, da tudi vi 
podprete mojo pobudo, da naredimo širšo 
razpravo o tem in pomagamo slovenskim 
policistom. 
 Ne nazadnje; povedali ste, da pomaga 
tudi Slovenska vojska – sicer vemo, da je bolj 
brezzobi tiger. Morda razmislite tudi o aktivaciji 
37.a člena, predvsem pa to, da tudi Slovenska 
vojska dobi, tam, kjer pomaga, ustrezno opremo 
in da s lahko vsi ustrezno in kakovostno 
odzivajo. Zagotovo bo na ta način tudi vaše 
ministrstvo uspešnejše in ni samo en del tisti, ki 
je problem ta trenutek, ampak tudi ta del, o 
katerem sem govorila. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospoda poslanka. 
 O vašem predlogu glasujemo jutri. 
 Sedaj dajem besedo gospodu Samu 
Bevku, ki sprašuje ministra za okolje in prostor, 
pripravite pa se gospa Monika Gregorčič. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani zbor! 
 Posočje in njegovo širšo okolico je v 
zadnjih 41 letih prizadelo kar nekaj naravnih 
nesreč, med njimi kar trije potresi; zadnji 12. 
julija 2004. Takrat je bilo poškodovanih okoli 
tisoč 800 objektov, v program popotresne 
obnove pa je bilo vključenih 685 objektov. Letos 
bo minilo 15 let od potresa, sanacija 
poškodovanih objektov pa še ni v celoti 
zaključena. 
 Ministrstvo za okolje in prostor je na 
podlagi sklepa Vlade v mesecu septembru 2009 
javnosti posredovalo seznam objektov, ki so bili 
poškodovani v potresu 2004, istočasno pa se je 
lastnike nepremičnin, ki so imeli poškodovani 
objekt v občinah Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno 
in Idrija, pozvalo, da v kolikor njihovega objekta 
ni na seznamu in menijo, da so upravičeni do 
sredstev državnega proračuna, naj podajo pisno 
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vlogo za uvrstitev objekta v program popotresne 
obnove. 
 Na javni poziv ministrstva za okolje in 
prostor je takrat prišlo več kot 100 vlog. 
Strokovnjaki so pregledali 93 objektov, od tega 
43 stanovanjskih, 20 poslovnih in poslovno-
stanovanjskih objektov, 18 gospodarskih 
objektov, 5 sakralnih objektov in 7 objektov 
lokalne infrastrukture. 
 Kot rečeno, letos bo minilo 15 let od 
potresa, zato ministra za okolje in prostor, mag. 
Jureta Lebna sprašujem: 
 Koliko sredstev je zagotovljenih za 
obnovo v rebalansu državnega proračuna za 
leto 2019? 
 Ali bo Vladi Republike Slovenije uspelo 
v letošnjem letu dokončati obnovo njegovih 
posledic? Nekateri župani s tega območja so 
namreč glede tega skeptični 
 Kakšna je bila usoda objektov, ki naj bi 
bili na poziv Ministrstva za okolje in prostor iz 
leta 2009 dodatno uvrščeni v program sanacije?  
 Ali bo letos zaključila z delom Državna 
tehnična pisarna ter kako bo poskrbljeno za njen 
bogat arhiv in dokumentacijo? 
 Ministru mag. Lebnu se že vnaprej 
zahvaljujem za njegov odgovor, seveda na prvi 
naslednji seji, ko bo prisoten. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 V skladu z 247. členom Poslovnika ste 
zahtevali ustni odgovor na naslednji seji in ga 
boste tudi dobili. 
 S tem predajam besedo gospe Moniki 
Gregorčič. Ima vprašanje za ministra za finance. 
Pripravite pa se gospod Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa 

za besedo. Spoštovani prisotni, spoštovani 
minister za finance! 
 Moje vprašanje bo vezano na 
upravljanje državnega premoženja. Odlok o 
strategiji upravljanja kapitalskih naložb države je 
Državni zbor sprejel julija 2015 in predstavlja 
prvi temeljni akt, ki daje Vladi oziroma 
Ministrstvu za finance natančne usmeritve, kako 
naj upravlja državno premoženje, to je skupno 
premoženje vseh državljanov Republike 
Slovenije, ki je skupno vredno okrog 11 milijard 
evrov. 
 Zaključna določba veljavne strategije 
navaja, da bo Vlada v roku enega leta po njeni 
uveljavitvi opravila revizijo akta in v primeru 
spremenjenih okoliščin predlagala ustrezne 
spremembe. Kot vemo, se to v preteklem 
mandatu ni zgodilo. Očitno je prevladala ocena, 
da so gospodarske okoliščine bile dovolj stabilne 
oziroma pozitivne, obenem pa tudi političnega 
konsenza v tedanji koaliciji najverjetneje ne bi 
bilo lahko doseči. 

Pa vendar so danes, po skoraj štirih 
letih ekonomske razmere bistveno drugačne in 
najverjetneje terjajo spremembo strategije. Ena 

od ekonomsko najbolj logičnih in strokovno 
utemeljenih sprememb bi bila gotovo tudi 
odprava omejitev koncentracije lastništva za 
pomembne naložbe. Že v praksi se je pokazalo, 
da ravno zahteva po razpršenosti lastništva 
lahko onemogoči zasledovanje strateških in 
ekonomskih ciljev, kar se nam je zgodilo na 
primer pri prodaji NLB. 

Naj spomnim, zaradi te izrecne določbe 
smo morali prodati banko po tako imenovani 
metodi IPO, metodi prve javne ponudbe delnic. 
Banka zato ni dobila strateškega lastnika, ki bi 
plačal dodatno prevzemno premijo in iztržili smo 
zato tudi sorazmerno nižjo kupnino. Po drugi 
strani smo v medijih že lahko zasledili tudi 
objave o možni krepitvi tako imenovane politike 
nacionalnega interesa, torej ohranjanja družb 
oziroma njihovih lastniških deležev v domači 
lastni, ne glede na ekonomska merila. 

Spoštovani minister, zanima me: 
Ali namerava vaše ministrstvo v tem 

mandatu pristopiti k pripravi sprememb 
Strategije upravljanja kapitalskih naložb države? 
Kakšna bo predvidevana časovnica in v katero 
smer naj bi šle načrtovane spremembe?  

Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod minister, imate možnost 
odgovoriti. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovana 

poslanka, hvala za vaše vprašanje. 
 Res je, Zakon o Slovenskem državnem 
holdingu določa, da strategije ni mogoče 
spreminjati, ampak se lahko sprejme le novo 
strategijo. Drži tudi, kar ste navedli, da je 
strategija, sprejeta leta 2015, v končni določbi 
predpisuje, da vlada v enem letu od sprejema te 
strategije opravi njeno revizijo. To je bilo storjeno 
dvakrat, v letu 2016 in letu 2017, in pretekla 
vlada je pri tem odločila, da strategije, 
upoštevaje pozitivne učinke rezultatov 
upravljanja kapitalskih naložb države, bistveno 
nespremenjene gospodarske razmere in 
pričakovana makroekonomska gibanja, ni treba 
spreminjati. 
 Seveda je za sprejetje tako 
pomembnega strateškega dokumenta v 
Državnem zboru potrebno širše politično 
soglasje, za uresničitev katerega bo pa potreben 
napor celotne koalicije in tudi ostalih 
parlamentarnih strank. S tega vidika še ne 
morem napovedati konkretnih rešitev nove 
strategije niti komentirati medijskih objav v tem 
hipu. Delamo na pripravi te strategije. Mislim, da 
gre za zelo zahtevno zadevo, kjer bo treba zelo 
temeljito usklajevati, torej v tem delu. Imamo 
pripravljene že določene strokovne podlage, ki 
jih bo treba uskladiti. V tem delu vidim to 
dodatno zahtevnost in pričakujem, da bomo do 
konca tega leta lahko te strokovne podlage 
nekje uskladili in prišli s predlogom naprej. 
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 Vsekakor ne pričakujem, da bo to 
potekalo hitro, ampak bomo potrebovali kar 
precej časa, da se uskladimo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Besedo predajam mag. Andreju Rajhu, 
ki ima vprašanje za ministra za zdravje. Pripravi 
pa naj se gospod Jani Prednik. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, spoštovani 
minister!  
 Moje vprašanje se nanaša na zatečeno 
stanje, ki ste ga podedovali od prejšnjih vlad. 
Vemo, da v številnih slovenskih bolnišnicah in 
zdravstvenih domovih nimajo urejenega 
ustreznega sistema hlajenja. Lani smo bili priča 
urgentnemu pozivu vodstva Univerzitetnega 
kliničnega centra v Mariboru po zagotovitvi 
ustreznih bivanjskih in delovnih razmerah. V 
nekaterih sobah in operacijskih dvoranah so 
namreč temperature dosegle 30 stopinj in več. 
Po podatkih UKC Maribor naj bi bilo takih 
prostorov samo v tej bolnišnici med 30 in 40 
odstotki. Zadeve so pa šle tako daleč, da so 
donacije za zbiranje ustreznih klimatskih naprav 
začeli zbirati državljani. 
 Vemo, da so eni od ključnih projektov, 
ki jih je treba sanirati, kirurška stolpnica, 
ginekologija, infekcijska klinika. Zato me zanima: 
 V kakšni fazi so ti projekti? 
 Ali se kaj odvija? 
 Hkrati pa zadeve vidim tudi malo širše. 
Pa me zanima: 
 Ali imajo bolnišnice pripravljene 
projekte energetskih sanacij? 
 Ali se prijavljajo tudi na razpise, tako 
kot lokalne skupnosti za potrebe energetskih 
sanacij vrtcev in šol? 
 Ali bo ministrstvo kot ustanovitelj teh 
zavodov pripravilo prioritete, torej vrstni red, 
potrebnih ukrepov? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, izvolite.  
 
SAMO FAKIN: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. 
 Kar se tiče Maribora, smo preverili in na 
ministrstvu ni investicijske dokumentacije, ki bi 
odgovorila na vaše vprašanje. Celo več, leta 
2015, ko smo pozvali Maribor k pristopu k 
energetski sanaciji, ki je bila takrat vodena 
centralno, se Maribor ni prijavil na to energetsko 
sanacijo – vsaj tako so mi napisali, lahko da je 
kaj narobe.  
 Imamo pa seveda v letu 2017 in 2018 
celo vrsto projektov energetske sanacije po 
slovenskih bolnišnicah, ki so vodena tako, kot je 
potrebno. Trbovlje zaključuje v letu 2019, Novo 
mesto energetska sanacija dveh stavb je v teku, 
energetska sanacija Splošne bolnišnice Celje in 

Jesenice, vlogi za sofinanciranje projektov sta 
bili oddani novembra 2018, tako da je 
predvidena realizacija 2019–2020. 
 Odprli ste problem, ki se mu reče 
starost slovenskih bolnišnic. Mariborska 
stolpnica, tako kot je meni znano, in seveda tudi 
Univerzitetni klinični center Ljubljana nista bila 
grajena s centralno klimatizacijsko napravo in 
sta potrebna zaradi tega celovite obnove. Tu sva 
pa že pri stotih milijonih evrih za eno ali drugo 
bolnišnico, da se to zagotovi. Na razpolago 
imamo na leto 50 milijonov evrov. Investicije 
potekajo po predvidenem planu, po prioritetah, 
vendar je prioritet še več. Kot že rečeno, veselim 
se debate o povišani prispevni stopnji. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gremo naprej. Gospod Jani Prednik bo 
postavil vprašanje ministru za zdravje Samu 
Fakinu. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani minister in 

spoštovana preostala ministra, dober večer! 
 V zadnjem času sem se sam nekoliko 
poglobil v sistem zagotavljanja zdravljenja redkih 
bolezni v Sloveniji. Ko sem se poglobil v ta 
sistem, sem naletel na številna odprta vprašanja 
in ogromno nejasnosti. Naj povem, da je v 
Evropi redka bolezen definira kot bolezen, ki se 
pojavlja pri manj kot enemu na 2 tisoč 
prebivalcev. Ko sem pogledal ta sistem, me je 
pretreslo dejstvo, da nihče ne ve, koliko je teh 
bolnikov z redkimi boleznimi v Sloveniji, saj se ti 
podatki za zdaj sistematično ne zbirajo. Bolj kot 
je neka bolezen redka, večje težave ima bolnik 
že takoj na začetku zdravljenja. Težava je 
namreč, ker pogosto tudi zdravniki ne vedo, za 
kakšno obolenje gre, in takega bolnika pošiljajo 
od enega specialista do drugega, običajno pa to 
traja dolgo, predolgo in posledično pride bolnik 
do pozne diagnoze, če do diagnoze sploh pride. 
Če k temu dodamo še pomanjkanje 
strokovnjakov posameznih medicinskih področij 
in pomanjkanje diagnostičnih postopkov, potem 
se neredko ti bolniki znajdejo v situaciji, ko so 
prepuščeni sami sebi, saj nimajo dovolj 
informacij o tem, kje bodo dobili najboljšo in 
celovito oskrbo. 
 Gospod minister, preseneča me tudi 
dejstvo, kljub temu da je na Evropski agenciji za 
zdravila posamezno zdravilo že odobreno za 
klinično uporabo, se dogaja, da takšno zdravilo v 
Republiki Sloveniji ni dostopno. V tem primeru 
bolnikom ne preostane nič drugega, kot da sami 
kupijo zdravilo v tujini. Dejstvo je, da redke 
bolezni v našem zdravstvenem sistemu nimajo 
posebnega mesta. Pri redkih boleznih je to še 
posebej opazno, ker je bolnikov malo in ni 
takšnega javnega pritiska, vemo pa, da – izgleda 
– v tej državi samo preko javnega pritiska 
pridemo do realizacije. Zato vas sprašujem: 
 Koliko je po vaših podatkih pri nas 
redkih bolezni in bolnikov glede na dejstvo, da 
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še nimamo nacionalnega registra redkih 
bolezni? 
 Med leti 2012 in 2013 so bili poskusi po 
ureditvi tega področja s pripravo pravilnika o 
sistemski ureditvi redkih bolezni pri nas. 
Pravilnik naj bi celo že obravnavali člani in 
članice Zdravstvenega sveta. Zanima me: 
 V kakšni fazi se ta sedaj nahaja? 
 Kako bo sistemsko urejeno to področje, 
da bodo taki bolniki celostno obravnavani in 
ustrezno zdravljeni preko zdravstvenega sistema 
in ne z zbiranjem finančnih sredstev na 
dobrodelnih koncertih? 
 Dejstvo je, da nekatera zdravila niso 
dostopna v Sloveniji: 
 Kako boste uredili sistem, da bi se 
zdravila za zdravljenje redkih bolezni razvrstila 
na listi zdravil pri ZZZS? 
 Kdaj lahko pričakujemo ureditev 
sistema redkih bolezni v Republiki Sloveniji? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 
SAMO FAKIN: Glede na to, da ste rekli »redke 

bolezni« – tak sistem na enem mestu je težko 
urediti. Vsaka bolezen pač spada v specialnost, 
v kateri je; hematološki posebej, teh je največ, 
pulmologija, redki raki, metabolne bolezni in 
bolezni mišic in živčevja. Natančno vemo, da 
zdravila za te bolezni, ki so dostopna, pomenijo 
966 zavarovancev, ki prejemajo zdravila. Teh je 
žal samo 5 procentov, ker večina redkih bolezni 
se nanaša na genetske motnje, za katerih pa 
zdravil trenutno ni, so pa zdravila za lajšanje 
simptomov pri genetskih motnjah. Genetsko 
motnjo se zaenkrat še ne da popravljati. 
Zagotovili so mi, da je zdravilo, če pride v 
Slovenijo, da je v najkrajšem možnem času 
uvrščeno na listo. Tako da nekega velikega 
odstopanja ni. 
 Tukaj bi me zanimalo, za katero 
zdravilo konkretno govorite, da znam ukrepati. 
Je pa res nekaj drugega, da bi lahko bil ta 
register redkih bolezni večji, ampak je razmetan 
po stroki. Večina pacientov se pa koncentrira v 
Pediatrični kliniki, ker jih tam tudi največ seveda 
odkrijemo in tam je sedež tega. 
 Dejstvo je, da imamo zdravila zgolj za 5 
procentov redkih bolezni, financirajo se iz 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, smo pa 
lansko leto za okus, da boste videli, za ta 
zdravila namenili 7 procentov stroškov za 
zdravila, kar je veliko. To je ena izmed dilem 
sodobnega zdravljenja. Čedalje več znamo 
pozdraviti, ampak to seveda čedalje več stane, 
pa smo pri tistem, o čemer smo prej tukaj 
debatirali. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod poslanec, imate besedo za obrazložitev 
zahteve za dopolnitev odgovora. 

 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Poglejte, spoštovani 

minister, jaz se na to področje ne spoznam, 
navsezadnje sem ekonomist. Moram pa reči, da 
v zadnjem času sem bil na kar nekaj teh 
dobrodelnih koncertih, kjer zbiramo denar. 
Predvsem na Koroškem je sedaj tak razvpit 
primer enoletnega dečka, kjer zbiramo denar, da 
potem lahko njegova družina kupi zdravila in 
država za to ne poskrbi. V bistvu, saj smo 
navajeni vedno teh izgovorov: se tega ne da, se 
tistega ne da. Prosim vas, ali pa zahtevam, da 
se poglobite v to in da se taki primeri v Sloveniji 
ne smejo dogajati. To verjetno ni samo moje 
mnenje, ampak mnenje vseh. Za državo, kot je 
Slovenija, je nesprejemljivo, da moramo na 
dobrodelnih koncertih zbirati sredstva za 
enoletnega otroka, da lahko starši kupujejo 
zdravila. Verjetno se tu vsi strinjamo. 
 Prosim, da se poglobite v ta sistem in 
da v roku pol leta, enega leta predstavite rešitve. 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 
SAMO FAKIN: Mogoče vljudno vabljeni na 

konferenco o redkih boleznih, ki bo 28. februarja 
2019, kjer se bodo ta … Organizira to 
konferenco Ministrstvo za zdravje, kjer se bo 
razpravljalo točno o redkih boleznih. To je že 5. 
konferenca, tako da se s tem intenzivno 
ukvarjamo. 
 Sedež vseh teh redkih bolezni je pa na 
Kliničnem centru; kot rečeno, je razpršen, ker se 
ne da pod eno kapo vsega narediti. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gremo naprej po vrsti. 
 Mateja Udovč bo postavila vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. 
Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala za besedo. 

 Spoštovana ministrica, verjamem, da 
se obe zelo dobro zavedava cestne 
problematike na območju Mestne občine Kranj. 
V Kranju se že vrsto let soočamo s prometnim 
kolapsom, ki pa ni posledica obnove Savskega 
mostu, temveč predvsem je posledica povečanja 
prometa in nepretočnosti križišč. Kot za primer 
nepretočnosti imamo krožišče na Primskovem. 
Že kar nekaj časa je minilo od županskih volitev 
in ker so se kranjski kandidati v svojih programih 
zavzemali tudi za izgradnjo cestne infrastrukture 
oziroma so se v času soočanj pogosto soočali z 
vprašanji izgradnje štiripasovnice na relaciji 
Kranj–Šenčur in podobno, mene osebno in 
občanke, občane Kranja in večino Gorenjcev, ki 
uporabljajo cestno infrastrukturo v Kranju in 
njegovi okolici, zelo zanima, kdaj se bodo rešili 
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problemi, kot so zastoji v konicah, slaba 
pretočnost križišč. Na primer križišče v zgornjih 
Bitnjah, kjer prehajamo na cesto Kranj–Škofja 
Loka in kjer je med tednom tako gost promet, je 
vključevanje brez izsiljevanja kot misija 
nemogoče. Ozka grla, ki so povezana s 
povečanjem cestnega prometa in dotrajano, 
neustrezno cestno infrastrukturo na območju 
Kranja, so v pristojnosti Ministrstva za 
infrastrukturo. 
 Zato vas sprašujem: 
 Kakšne so časovnice obnove oziroma 
izgradnje cestne infrastrukture v Mestni občini 
Kranj?  
 Zanima me predvsem začetek gradnje, 
dinamika in zaključek, in sicer za krožišča v 
Zgornjih Bitnjah, ki je na Škofjeloški cesti in cesti 
na relaciji Kranj–Škofja Loka, krožišče na 
Primskovem, izgradnja štiripasovnic na relaciji 
Kranj–Šenčur in ceste Kranj–Škofja Loka. 
  Hkrati me zanima: 
 Kateri cestni objekti so zajeti v 
rekonstrukcijo ceste Kranj–Škofja Loka, kot na 
primer pločnik, kolesarske steze, semaforizacija 
in podobno? 
 Ali bo prišlo pri izgradnji krožišča v 
Zgornjih Bitnjah na Škofjeloški cesti do 
kakršnekoli zapore? 
 Kje bodo potekali obvozi in kako bo v 
času gradnje poskrbljeno za ustrezno pretočnost 
prometa? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Bom rekla, zdaj je že kar tradicionalno 
tudi o kranjski infrastrukturi. Tudi probleme, s 
katerimi se tam srečujemo, dobro poznam, ker 
se prav po teh navedenih cestah tudi sama 
vozim tako rekoč vsakodnevno, ampak gremo 
kar po vrsti.  
 Najprej krožišče v Bitnjah. Naša 
direkcija, se pravi Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo, je objavila razpis za izvajalca 
gradbenih del, razpis je v teku in pričakuje se, da 
bo izvajalec izbran v kratkem, z deli pa naj bi 
pričeli že spomladi leta 2019. Končanje del na 
krožišču in pripadajočih ureditvah je načrtovan 
konec leta 2019. V teku gradnje bo promet 
urejen v skladu s prometnim elaboratom, vendar 
ker gre za gradbeni poseg, ki se bo izvajal pod 
prometom, bo promet urejen izmenično 
enosmerno po gradbišču. Tukaj lahko povem, da 
smo zaradi problema, ki je nastal ob obnovi 
Savskega mostu, začeli pripravljati protokol, kjer 
bo jasno zapisano, kako, na kakšen način, kdaj, 
koliko časa prej bodo tudi ljudje obveščeni, kaj in 
koliko časa se bo na tem odseku dogajalo. Tako 
da nekaj podobnega, kot se nam je zgodilo ob 
Savskem mostu, ko pravzaprav nihče ni bil 
obveščen – niti jaz kot ministrica niti kot 

uporabnica tiste ceste nisem bila obveščena –, 
se naj ne bi ponovilo.  
 Kar se tiče ceste Škofja Loka–Kranj, je 
v letošnjem letu predvidena preplastitev v dolžini 
2,6 kilometra. 
 Kar se tiče krožišča Primskovo, tudi na 
tem projektu je na Direkciji v teku razpis za 
izvajalca gradbenih del in tudi za to krožišče je 
načrtovano, da bo izbrani izvajalec z deli lahko 
začel spomladi letos in končal konec letošnjega 
leta. Tudi to krožišče se bo obnavljalo, kot 
rečemo, pod prometom, zato bo tudi tukaj 
potrebno zelo jasno komuniciranje, koliko časa 
bo tukaj promet oviran, tako ali drugače, popolne 
zapore pa seveda naj ne bi bilo.  
 Delavski most v Kranju. Po podatkih 
Direkcije se dela v tem trenutku že izvajajo na 
delih mostu izven voziščne konstrukcije. Na 
voziščni konstrukciji pa se bodo nadaljevala, ko 
bo sproščen promet po mostu čez kanal Save. 
Se pravi, zaključek del oziroma odprtje ceste čez 
kanal, most čez kanal Save, je predvideno za 8. 
marec 2019, ta rok ob ugodnih vremenskih 
razmerah še vedno ostaja, kar pomeni, da se 
dela na tistem gradbišču izvajajo povsem v 
skladu s terminskim načrtom. In kot sem rekla, 
ko se končajo tukaj, se bodo začela na 
Delavskem mostu.  
 Kar pa se tiče ceste Kranj–Šenčur, ta 
štiripasovnica med avtocestnim priključkom pri 
Šenčurju in krožiščem na Primskovem. Treba je 
povedati, da je investitor tega projekta naša 
direkcija, se pravi, ministrstvo, in da je v tem 
trenutku izdelan idejni projekt v več variantah in 
najboljša rešitev se išče oziroma usklajuje z 
Darsom, ki pa je odgovoren za ta avtocestni 
priključek.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa poslanka, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

dokaj jasne odgovore. 
 Me pa samo zanima, ali sem vas prav 
razumela, da za štiripasovnico časovnice 
zaenkrat še nimamo. 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospa ministrica, izvolite. Ja, ste že. Okej. Hvala 
lepa.  
 Prehajamo na drugi krog vprašanj 
poslank in poslancev. Prvi ima besedo Jani 
Ivanuša, ki bo postavil vprašanje ministru za 
finance dr. Andreju Bertonclju. 
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep dober večer 

vsem skupaj, gospodu ministru, gospodu 
podpredsedniku, pa nam, dvanajstim poslancem 
in poslankam – več nas ni. 



                                                                                                                          

  85  

 Moje poslansko vprašanje. V imenu 
Nacionalne stranke pa tudi v osebnem 
sprašujem gospoda ministra za finance glede te 
opevane minimalne plače, ki je bila sprejeta lani. 
Slovenska nacionalna stranka je tudi podprla ta 
predlog; seveda, kdo bi bil proti dvigu minimalne 
plače, čeprav smo potem ugotovili, da tudi mi – 
kot tudi Levica – več kot mesec dni vnaprej 
nismo vedeli, kaj se bo zgodilo s to minimalno 
plačo. Minimalna plača, mesečni bruto prejemek 
od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 
znaša 886,63 bruto, lestvica za odmero 
dohodnine in olajšave za leto 2019 se pa ni 
spremenila. To pomeni, da prejemniki minimalne 
plače in regresa ne bodo deležni, upravičeni 
najvišjih davčnih olajšav v letu 2019. V tem 
primeru bo največ seveda pridobil proračun 
Republike Slovenije.  
 Ker so se dohodninski razredi iz leta 
2018 ohranili tudi v letu 2019, me zanima: 
 Koliko dodatnih prilivov iz naslova 
dohodnine načrtuje Ministrstvo za finance v letu 
2019? 
 Koliko dodatnih prilivov iz naslova 
prispevkov za socialno varnosti, ki jih bodo 
plačevali delodajalci, načrtuje Ministrstvo za 
finance v tem letu 2019? 
 Prosil bi za številke, kajti od vse te 
opevane zgodbe o dvigu minimalne plače bodo 
imeli plus samo števci prihodkov državnega 
proračuna. 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

poslanec, hvala lepa za vprašanje. 
 Minimalna plača je seveda instrument 
ekonomske politike, ki uravnava tudi vidik 
primernega plačila za delo. Ocenjujemo, da bi 
dvig minimalne plače v letu 2019 pomenil za 
okoli 7,8 milijona evrov dodatnih javnih sredstev, 
po izločitvi dodatkov in delovne uspešnosti pa 35 
milijonov evrov v letu 2020 za javna sredstva. To 
seveda pomeni na strani prihodkov več 
dohodnine in prispevkov za socialno varstvo, kot 
ste navedli. 
 Učinkov vpliva na prihodke iz naslova 
dohodnine ne moremo natančno oceniti, saj 
nimamo ocene gibanja števila zaposlenih z 
minimalno plačo niti ocene vpliva minimalne 
plače na povprečno plačo. Poleg tega je 
obveznost odvisna predvsem od uveljavljenja 
vseh davčnih olajšav vsakega posameznika. 
Tako ocenjujemo, da bi dvig minimalne plače, 
kot je že rečeno, v 2019 pomenil cirka 8, v 2020 
pa cirka 35 milijonov evrov za javna sredstva. 
Zavedamo pa se, da se z zviševanjem 
minimalne plače in ob upoštevanju dodanih 
dogodkov – primeroma regresa – oddaljujemo 
od tega, da so prejemniki le-teh še vedno 
upravičeni do najvišje dodatne splošne olajšave. 

Ravno zaradi teh težav, katerih rezultat je bil na 
koncu predvsem v nižjem neto dohodku, pa smo 
v preteklem letu uvedli linearno splošno 
olajšavo. 
 Ne glede na višje prihodke iz naslova 
dohodnine pa predstavlja višja minimalna plača 
tudi vpliv na strošek dela, in sicer ima največji 
vpliv predvsem pri podjetjih in delovno 
intenzivnih panogah, kjer je največji delež 
zaposlenih z minimalno plačo. 
 Skupno pa lahko rečemo, da bi dvig 
stroškov dela za delodajalce zaradi minimalne 
osnove za plačilo prispevkov, ki se trenutno 
odmerijo od višjega zneska kot z minimalno 
plačo, lahko pomenilo, da bi se ti povečali za 
približno 3, 4 odstotke. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa. 

 Kakorkoli, številke so nekje navedene, 
točno ravni ni. Pravite sami, da ne veste … Vsaj 
pri tistem prvem vprašanju. 
 Mene samo zanima, če je Vlada 
namenoma pozabila uskladiti te dohodninske 
olajšave pri socialnih transferjih, ali je to …  
 Zakaj Vlada ni opozorila na to, da se bo 
to moralo popraviti? 
 Na to mi niste še mogoče odgovorili. Vi 
ste govorili sedaj o neki linearni olajšavi. Tega 
nisem najbolj razumel, in to lahko malo bolj 
podrobno poveste. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora.  
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Verjamem, da je 

predlagatelj zakona proučil tudi druge učinke, ki 
jih ima ta zakon. Za kakršnokoli dodatno 
pojasnilo, če bo potrebno, pa seveda v 
posameznih primerih lahko pripravimo izračun. 
 Poglejte, pri vsakem posamezniku so 
različne olajšave, ki jih ta uveljavlja. Tako pri 
vsakem pride iz tega naslova seveda tudi 
drugačen izračun. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Seveda! Ker je tema 

zanimiva, bi vseeno predlagal, da se po našem 
246. členu opravi splošna razprava v Državnem 
zboru. Pa da vidimo. Mogoče bomo še kaj več 
izvedeli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
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 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri, 29. januarja 2019, v okviru 
glasovanj. 
 Besedo ima gospod Žan Mahnič, ki bo 
postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek. Izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Kolegice in kolegi!  
 Gospa ministrica, normalno je, da se v 
parlamentarni demokraciji v Državnem zboru 
nekako delimo na koalicijo in opozicijo, vendar 
pa sam menim, da obstajajo teme, kjer moramo 
najti skupni jezik, ne glede na to, iz katere 
stranke kdo je. Zame osebno so ena od takih 
tem zagotovo projekti v lokalnem okolju. 
Poslanec, ki živi, ki diha, ki je v dobrem odnosu 
s svojimi volivci, ki spoštuje zaveze, ki jih je dal 
volivcem, ki je tudi v dobrem odnosu z županom, 
zagotovo skuša uresničevati projekte na 
občinski in na lokalni ravni, pri katerih, če tako 
rečemo, ima prste zraven tudi država.  
 Iz volilnega okraja, od koder sam 
prihajam, Škofja Loka 2, ki vključuje občine 
Gorenja vas, Poljane, Železniki in Žiri, lahko 
rečem, da smo v prejšnjem mandatu praktično 
vse projekte zaradi odličnega sodelovanja z 
infrastrukturnim ministrom Petrom Gašperšičem 
in zaradi odličnega sodelovanja z ministrico za 
okolje in prostor gospo Ireno Majcen uvrstili v 
financiranje s strani državnega proračuna. 
Projekti so v teku, projekti se izvajajo, nekateri 
že zaključujejo, nekateri se bodo še začeli. Kot 
sem sam rekel, ko pride do projektov na lokalni 
ravni, jaz politiko odmislim in vem, da moram z 
ministri sodelovati, posebno še z ministri, ki so 
zadolženi za infrastrukturo in za okolje in 
prostor, ker verjetno je vsem nam v skupnem 
cilju, da se nekaj za ljudi naredi. Prejšnji mandat, 
kadarkoli smo z župani zaprosili nekako za 
termin na ministrstvu, vedno je bil hiter odgovor 
kdaj, kako – mogoče ne takoj, vendar pa 
konkretno za Ministrstvo za infrastrukturo ne 
vem, če sem kdaj čakal več kot dva tedna. 
 Zakaj postavljam to vprašanje? 17. 
januarja sem klical na vaše ministrstvo, gospa 
Bratušek, dobil neko gospo iz vašega kabineta 
in sem zaprosil za sestanek z vami na temo 
četrte razvojne osi in projektov, ki potekajo v 
občini Gorenja vas - Poljane. Tja bi prišla skupaj 
z županom Milanom Čadežem. Gospa je rekla, 
pošljite na mail. Poslal sem na mail, čakal do 
preteklega petka, to je 9 dni, 8 dni – odgovora ni 
bilo. Niti ni bilo odgovora, da je trenutno 
ministrica zasedena, vam bomo sporočili 
naknadno. Zato sem pač poklical, komaj dobil 
kabinet, ker se je že sekretarka javila oziroma ali 
je varnostna služba in je kar rekla, da je 
ministrica na sestanku – ne more receptorka 
vedeti, ali ste na sestanku ali ne, to je pač neka 
usmeritev. Potem je gospa rekla, da je ministrica 
zasedena do konca februarja. Poglejte, gospa 
ministrica, ne verjamem, da ste zasedeni do 
konca februarja, verjamem pa, da bi lahko 
poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, 

ne glede na to, iz katere stranke prihaja, če gre 
za konkretne zadeve, dobil pri vas termin.  
 Zanima me: 
 Zakaj ni bilo termina? 
 Oziroma kar je še huje: 
 Zakaj niti ni bilo odgovora, da termina 
ni moč … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Spoštovani poslanec, mislim, da sem 
prva ministrica, ki sem na obisk na ministrstvo 
povabila vse poslanske skupine koalicije in 
opozicije – to je prva stvar – in ponudila roko 
sodelovanja. Druga stvar. 17. januarja, ja, ste 
pisali e-mail in do 24. januarja, ko je bilo vloženo 
poslansko vprašanje, je točno 7 dni. 

Jaz sem pač ministrica vseh Slovenk in 
Slovencev, vseh občin in v naši državi je 212 
občin in 90 poslancev. Če bi vsi želeli takojšen 
sestanek, verjetno si predstavljate, da lahko 
samo sestankujem in bolj malo naredim. 
Absolutno so vrata na našem ministrstvu odprta 
in tudi vi, ko pridete na vrsto, z vašim županom, 
boste dobili termin, ker se z veseljem 
pogovarjam, še bolj sem pa vesela, če se lahko 
za kakšno rešitev problema tudi dogovorim. 
Sestanek zaradi sestanka – mislim, da se oba 
strinjava, da niso najbolj produktivni. 

V prejšnjem tednu pa, če ste malo 
spremljali medije, ste lahko ugotovili, da je bil 
velik projekt na mizi, to je projekt Divača–Koper, 
kjer smo uspeli z investicijskim programom 
narediti piko, in pač, res preprosto ni bilo časa. 
Kot sem povedala, ko pridete na vrsto za kar 
nekaj poslanci in kar nekaj župani, si bom tudi 
za probleme iz vašega lokalnega okolja z 
veseljem vzela čas. Verjamem pa, da se 
strinjate z mano: ne koalicija, opozicija, ampak 
nek vrstni red pa verjetno moram tudi sama 
upoštevati. 

Kot sem pa že rekla, mislim, da je to 
bilo zelo zelo na začetku mojega mandata – 
sestanek z vsemi vodji poslanskih skupin, vodji 
in namestniki in smo se dogovorili za 
konstruktivno sodelovanje. Mislim, da v takšnem 
duhu sama tudi opravljam delo ministrice. 
Koliko si je minister iz prejšnje sestave vzel časa 
za sestanke, ne vem, meni pa je v prvem planu, 
da to, kar smo si zadali, tudi realiziramo. 

To, kar sem zdaj povedala, ni zavrnitev 
predloga sestanka, boste termin dobili, na žalost 
sem pa v mesecu februarju res kar nekaj dni tudi 
odsotna. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

razumela. Povedal sem, da v 7, 8 dneh niti 
odgovora ni bilo. Bil bi čisto zadovoljen, če bi 
sekretarka – ne vem, kakšno funkcijo ima gospa 
– napisala, da je ministrica trenutno odstotna 
oziroma preveč zasedena, ko bo termin prost, 
vam sporočimo. Ampak niti odgovora ni! Če 
meni nekdo piše z ministrstva, odgovorim. 
Konkretno dobro sodelovanje: prejšnji teden 
sem bil na sestanku pri ministrici za kmetijstvo. 
Gospa je vsem poslancem, ker je bila odsotna, 
ni mogla odgovarjati na poslanska vprašanja, 
poslala e-mail, da nas vabi na ministrstvo, da se 
o temi, o kateri smo postavljali poslanska 
vprašanja, pogovorimo. Danes sva bila z 
županom Čadežem na sestanku pri gospodu 
Zajcu na MOP glede Rudnika urana Žirovski vrh. 
Skratka, se da. Ne pričakujem, da bo to jutri, 
verjamem, da tudi ni pisalo vseh 90 poslancev in 
212 županov. 
 Kar je najbolj pomembno, gospa 
ministrica – to, kar sem napisal – denar za 
projekte je zagotovljen, gre izključno samo za 
operativne zadeve, kar pomeni, da to ne bi bil 
sestanek zaradi sestanka, ampak bi konkretne 
stvari določili. Lahko rečem, da z vašim 
ministrstvom, kar je bilo do zdaj – odlično 
sodelovanje. Tudi z gospodom Topolkom, 
gospodom Wilenpartom, gospodom Kordinom 
odlično sodelujemo. Lahko rečem samo, da me 
je zmotilo … In sekretarki sem dejal, da naj mi 
samo odpišejo, sicer bom pač postavil ustno 
poslansko vprašanje. Da me zanima, kaj je res 
problem, da niti na e-maile ne odgovarjate To 
popravite, ne, da ko ljudje kličejo na recepcijo, 
da že receptorka reče, da ima ministrica 
sestanek. Ne more vedeti nekdo, ki spodaj 
dviguje telefone, kaj poteka v petem ali šestem 
nadstropju. Ne more. To pa vem, da je nek 
priročen izgovor. Tako računam – in to je zdaj 
moj apel –, mail imajo od 17. januarja, da mi vsaj 
odgovorijo, da ko bo termin prost, boste dobili 
termin, računate pa lahko takrat in takrat. Ne 
samo arogantno zavrniti, češ, bomo že 
odgovorili, ko bomo. Vsaj odgovorite, pa recite, 
da trenutno ni časa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Saj pravzaprav 

sploh ne vem, kaj naj še k temu dodam. Gospod 
Mahnič, še enkrat; ste eden od 90 poslancev in 
vaš župan je eden od 212 županov in jaz jih z 
veseljem sprejemam. Če vam to zadošča, da 
vam pošljemo mail, da boste prišli na vrsto 
enkrat v prihodnosti, bomo to jutri zjutraj tudi 
naredili. Naš način pač je, da ko lahko sestanek 
organiziramo, ga organiziramo. Verjetno pa ne 
pričakujete, da ste prvi, edini, s katerim bomo 
stvari reševali. 
 Res je bilo v prejšnjem tednu cel kup 
dela s projektom, ki sem vam ga prej povedala. 

In sem vesela, ne glede na to, da smo mogoče 
pozabili ali pa izpustili ta vaš mail, da smo uspeli 
tako pomemben projekt, kot je Divača–Koper 
zagnati, da smo naredili piko, da smo lahko 
izvajalca, ki je čakal – mislim da, od decembra 
2017 na uvedbo del za dostopne ceste –, da je 
to bilo lahko narejeno. In še in še bi lahko 
naštevala. 
 Tako še enkrat, bo sestanek 
organiziran, ko bomo obdelali tudi še kar nekaj 
drugih poslancev in županov, ki so željo po 
sestanku izrazili tudi pred vami. Potem pa z 
veseljem. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo naprej. Gospod Primož 
Siter bo postavil vprašanje ministru za notranje 
zadeve Boštjanu Poklukarju ter ministru za 
obrambo Karlu Erjavcu. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. Kolegice in kolegi, spoštovana 
ministra! 
 Že vrsto let je problem politično 
nekorektna in nehigienična drža države 
Republike Slovenije, ko se v protiustavnih 
kontekstih, uradni funkciji aktivno udeležuje 
verskih obredov Rimskokatoliške cerkve. Tako 
imenovana maša za domovino, recimo, je 
cerkveni obred, ki se sklicuje na državne 
praznike, s čimer si RKC prilašča status neke 
državne cerkve. Predstavniki oblasti in državni 
organi pa ji seveda s svojo udeležbo dajejo to 
legitimiteto. 
 21. decembra se je zgodila ena taka 
maša v ljubljanski stolnici, katere so se udeležili 
predsednik Državnega sveta, minister za 
zunanje zadeve in tako naprej in tako naprej. Na 
tej maši je celo oseba v uniformi Slovenske 
vojske sodelovala v bogoslužju, brala je na 
prižnici. 21. junija – podoben scenarij, prav tako 
pri verskem obredu so sodelovali predstavniki 
Enote za protokol Slovenske vojske ter kvintet 
trobil Orkestra Slovenske vojske, pa isti politični 
vrh na čelu, celo s predsednikom republike 
Borutom Pahorjem. No na drugi strani pa imamo 
potem primere, ko se predstavniki 
Rimskokatoliške cerkve vključujejo v državne 
prireditve, so del državnega protokola. 
Decembra lani, recimo, ob dnevu državnosti na 
slavnostni seji Državnega zbora, pa na 
proslavah v Cankarjevem domu in tako naprej, 
kjer pa v protokolu – zelo zanimivo – ne vidimo 
predstavnikov drugih verskih skupnosti. Potem 
pa je tukaj še politični vrh in Vatikan, redna 
srečanja s papežem oziroma s papeži. Miro 
Cerar se je dvakrat že z njim srečal, tudi gospa 
Alenka Bratušek in tako naprej in tako naprej. 
 Videti je, da gre za eno tako pogosto 
kršenje ustavnega načela s strani vladajoče 
politike. 7. člen Ustave določa, da so država in 
verske skupnosti ločene, verske skupnosti pa v 
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očeh države enakopravne. Zdaj pa v zvezi s tem 
vprašam: 
 V čigavem imenu se cerkvenih obredov 
udeležujejo predstavniki političnega vrha?  
 Kdo je odredil sodelovanje pripadnikov 
policije in vojske pri cerkvenem bogoslužju? 
 Po kakšnem ključu so v državni 
protokol vključeni predstavniki verskih skupnosti 
in zakaj je očiten dominat Rimskokatoliške 
cerkve, ko pa imamo 57 verskih skupnosti? 
 Na kakšen način Slovenija uresničuje 
ustavno določbo ločenosti cerkve in države? 
 Zakaj država ne spoštuje z Ustavo 
zapovedane ločenosti cerkve in države? 
 Na kakšen način država sankcionira 
tovrstno neustavno delovanje?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospoda ministra, imata odgovor. Časa 
za odgovor je pet minut, oba skupaj.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa, 

podpredsednik Državnega zbora. Spoštovane 
poslanke, poslanci! Spoštovani poslanec, hvala 
za vprašanje.  
 Najprej bi zelo jasno rad povedal, kar 
se tiče Slovenske vojske. Mi strogo spoštujemo 
ustavno odločbo o ločenosti države in verskih 
skupnosti. Naj spomnim, da 22. člen Zakona o 
verski svobodi daje zakonsko podlago za versko 
oskrbo v vojski in tudi 52. člen Zakona o 
obrambi. 
 Zakaj to govorim? Zato, ker ti členi so 
bili tudi ustavno presojeni, in sicer v letu 2010 je 
Ustavno sodišče zelo izčrpno se opredelilo do 
teh vprašanj, ki ste jih tudi vi odprli. Vprašali ste, 
na podlagi česa lahko visoki predstavniki in tudi 
predstavniki Slovenske vojske sodelujejo pri 
obredih verskih skupnosti. Moram reči, da je to 
pravica, ki jo imajo kot posamezniki, in kar se 
tiče Slovenske vojske, da določa način 
sodelovanja glede protokolarnih nalog 
Slovenske vojske Direktiva o izvajanju gardnih in 
protokolarnih nalog. Ustavna razsodba oziroma 
odločba, ki sem jo omenil, tudi določa, da 
veljavna ureditev o spoštovanju ustavnih središč 
na ustrezen način omogoča uresničevanje 
verske svobode v smislu duhovne oskrbe v 
Slovenski vojski, in sicer enakovredno za vse 
pripadnike vseh registriranih verskih skupnosti. 
To pomeni, da tukaj ni nobenega razlikovanja 
med Katoliško cerkvijo in ostalimi verskimi 
skupnostmi, če so seveda tudi ustrezno 
registrirane. Vojaški vikariat je tisti, ki je 
zadolžen, da organizira in vodi bogoslužne 
obrede tudi glede drugih veroizpovedi in tukaj se 
po navadi potem vabi ustrezne duhovnike 
ustrezne veroizpovedi. Tudi ko gre za 
protokolarne dogodke, kot je na primer ob 
državnih praznikih, so vabljeni ponavadi vsi 
predstavniki teh verskih skupnosti, ki so 
registrirane, tako da tukaj ne gre za neko izjemo, 

da bi bili samo vabljeni predstavniki ene od 
verskih skupnosti. 
 Kar se pa tiče vprašanja, ki ste ga 
načeli, obiski pri Svetem sedežu oziroma 
Vatikanu. Treba je vedeti, da ima status države 
in da gre za državniške obiske, ko obišče Sveti 
sedež predsednik Vlade, predsednik države ali 
kakšen drug visoki funkcionar, kot je predsednik 
Državnega zbora oziroma minister za zunanje 
zadeve. Prepričani smo, da vprašanja, ki ste jih 
zastavili, ne posegajo v vprašanje 
nespoštovanja ločenosti države in verskih 
skupnosti.  
 Glede policije pa predlagam ministru za 
… 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod Poklukar, boste še vi? Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa. Spoštovani 

gospod poslanec! 
 Podobno je urejeno tudi na Ministrstvu 
za notranje zadeve oziroma v policiji v skladu s 
23. členu Zakona o verski svobodi policistkam in 
policistom, ki to želijo, država zagotovi versko in 
duhovno oskrbo v okoliščinah, kjer je 
uresničevanje verske svobode oteženo. Sprejet 
je tudi Pravilnik o organizaciji in načinu verske 
oskrbe v policiji, predvsem pa slovenska policija 
sodeluje pri verskih obredih, ko so podani pogoji 
iz prvega odstavka 85. člena Zakona o 
organiziranosti in delu v policiji, in sicer kadar 
policija v soglasju s svojci izvede pogrebne 
slovesnosti za policista, ki je pri opravljanju 
operativnega ali drugega nevarnega dela izgubil 
življenje, ob predpostavki, da na željo svojcev 
pogrebna slovesnost oziroma pokop umrlega 
opravi tudi z verskim obredom. Iz enakega 
namena policija sodeluje pri glavnem verskem 
obredu tako imenovani maši za policiste, kjer se 
policistom, ki so izgubili življenje pri opravljanju 
svojega dela, izraža spomin na umrle in pieteta. 
 Pri teh oblikah sodelovanja policija 
sodeluje s policisti v policijskih uniformah. 
Moram še enkrat povedati, da so pravila v 
slovenski policiji oziroma na Ministrstvu za 
notranje zadeve o teh stvareh jasne. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa.  

 Spoštovani minister, to je vse okej. Ne 
govorim o nespoštovanju osebne svobode pri 
izbiri veroizpovedi ali prakticiranju katerekoli 
veroizpovedi. Ne govorimo o verski oskrbi, ne 
govorimo o veroizpovedi posameznih 
pripadnikov Slovenske vojske ali kogarkoli. 
Govorimo o protokolu. Govorimo o vključevanju 
slovenskega političnega vrha in vojske v verski 
protokol in vklapljanju predstavnikov 
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Rimskokatoliške cerkve na eni strani v državni 
protokol. Tu smo imeli človeka, ki je stal na 
prižnici in bral berilo v uniformi Slovenske vojske 
s činom Slovenske vojske. To je skregano z 
načelom sekularnosti države. Pa to ni edina 
stvar! 
 Imam še cel seznam stvari. Tudi v 
Državnem zboru. Predsednik Državnega zbora 
je 8. januarja, sedaj pred nekaj dnevi sprejel 
kolednike Misijonskega središča Slovenije, pa 
potem ta betlehemska luč, ki so jo sprejeli Borut 
Pahor, Vlasta Nussdorfer, Marjan Šarec, Branko 
Simonovič, Boštjan Poklukar, prav tako na 
Ministrstvu za okolje in prostor in tako naprej. 
Predsednik države je obiskal muzej jaslic in 
obljubil, da bo v svoji predsedniški palači 
postavil svoje jaslice. In potem imamo tukaj štiri 
leta molitvenih zajtrkov v Državnem zboru, ki 
niso nič drugega kot neka ekshibicija 
Rimskokatoliške cerkve. Še enkrat: 
 Ali lahko država zagotovi sekularnost, 
za katero vsi razumemo, da je gonilo 
civilizacijskega napredka in je očitno v Sloveniji 
na tej točki resno ogrožena? 
 Ali je izobešanje tuje zastave, 
vatikanske, v skladu z zakonodajo na cerkvenih 
površinah? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Ministra, imate besedo za dopolnitev 
odgovora.  
 Gospod Erjavec, izvolite.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa za vaša 

vprašanja. 
 Žal kot minister za obrambo res nisem 
pristojen, da bi odgovarjal na določena 
vprašanja, ki ste mi jih postavili glede 
predsednika države, predsednika parlamenta. 
To je zunaj moje pristojnosti. Jaz lahko kot 
minister za obrambo samo zagotovim, da strogo 
v Slovenski vojski spoštujemo pravila ločenosti 
države in verskih skupnosti. Če se pa srečuje 
Slovenska vojska z verskimi skupnostmi, pa to 
počne na podlagi Zakona o verski svobodi, 22. 
člen, potem imamo 52. člen Zakona o obrambi in 
potem imamo tudi različne pravilnike in seveda 
vikariat pa skrbi za te odnose med Slovensko 
vojsko in posamezno versko skupnostjo. Zelo 
jasno sem povedal, da tukaj ne gre samo za 
sodelovanje z eno versko skupnostjo, ampak 
smo dolžni po ustavi, po zakonodaji zagotoviti 
ustrezno sodelovanje z vsemi verskimi 
skupnostmi, ki so registrirane.  
 Kar se pa tiče samega protokola in ko 
se dotikamo Slovenske vojske, pa moram reči, 
da ni nobenega zakona oziroma predpisa, ki bi 
prepovedoval takšna protokolarna dejanja; še 
celo več. Iz ustavne odločbe, ki sem jo omenil, iz 
leta 2010 izhaja, da pač je to v duhu te ustavne 
odločbe.  
 Morda bi se strinjal, da na zakonodajni 
ravni, da kar se tiče protokolarnih obveznosti, da 

mogoče vse situacije niso zadosti natančno 
opredeljene. Vendar smatram, kar se tiče 
aktivnosti Slovenske vojske na tem področju, da 
jih izvajamo v skladu z ustavo in zakoni, kar je 
tudi na nek način potrdila ustavna odločba iz leta 
2010. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, gospod minister. 
 Boste še vi? Izvolite. / oglašanje iz 
dvorane/ 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa. 

 Tudi na Ministrstvu za notranje zadeve 
oziroma v policiji je situacija zelo podobna, s tem 
da je za versko oskrbo v policiji zadolžen 
policijski vikar, ki je koordinator verske oskrbe. 
Je na delovnem mestu policijski svetnik, 
policijski vikar. To je sistematizirano delovno 
mesto v policiji. Izbiro vikarja opravi Slovenska 
škofovska konferenca in policijski vikar opravlja 
različne naloge, ki vključujejo skrb za versko 
duhovno oskrbo v slovenski policiji. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog za Državni zbor, da na 
naslednji seji opravi razpravo. Odgovor. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. Še 

enkrat poudarim, ne govorimo o duhovni oskrbi 
ali – bog ne daj –, če ostanemo v terminologiji, 
kratenju posameznikovih pravic do svobode 
veroizpovedi.  
Je pa tako, naštel sem nekaj primerov kršenja 
ustave, jasnega, in zakonodaje v prid ene 
privilegirane skupine ljudi, ene privilegirane 
verske institucije. Slovenija je in mora ostati 
sekularna država. Zdaj polagam na dušo in 
kličem k enemu takemu takojšnjemu in 
doslednemu spoštovanju ustave in zakonodaje. 
Nihče ne dvomi v podtalno moč – politično, 
gospodarsko pa še kakšno moč – 
Rimskokatoliške cerkve pri nas ali kjerkoli, a je 
ravno ločenost države in cerkve tista, ki družbo 
rine naprej k razvoju. 
Verjamem, da ima slovenski politični vrh toliko 
hrbtenice, da bo to dojel in živel. Seveda v 
skladu s poslovnikom kličem po širši razpravi v 
Državnem zboru na to temo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 29. januarja 2019, v okviru 
glasovanj. 
 Besedo ima Željko Cigler, ki bo postavil 
vprašanje ministru za zdravje Samu Fakinu. 
Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani 

gospod predsednik, minister, kolegice in kolegi 
še enkrat dober večer! 
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 Po zadnjih podatkih, objavljenih leta 
2018, je leta 2015 v Sloveniji za rakom zbolelo 
14 tisoč 329 ljudi, istega leta pa je za to 
boleznijo, za rakom, umrlo 6 tisoč 216 ljudi. 
Skratka, število obolelih se vsako leto povečuje. 
Ocenjuje se, da je leta 2018 za rakom zbolelo 
več kot 15 tisoč prebivalcev Slovenije. V 
splošnem se groba incidenčna in umrljivostna 
stopnja rada večata. Epidemiološki kazalci pa 
kažejo, da je rak v Sloveniji veliko javno 
zdravstveno breme in da je med vzroki smrti na 
prvem mestu pri moških in na drugem pri 
ženskah.  
 Stroka med dejavniki tveganja 
obolelosti za rakom najpogosteje navaja dejstva, 
da gre za posledico slabih življenjskih navad. 
Vso škodo in težo bolezni se tako poskuša 
naprtiti posamezniku, ki neprimerno živi, pri tem 
pa se močno zanemarja faktorje okolja kot 
dejavnik resnega tveganja, to je vpliva 
onesnaženosti zraka, vode, zemlje. Na ta 
dejstva, ne glede na to, kaj mi tukaj govorimo ali 
pa katerikoli sedanji minister ali pa preteklih 
vlad, opozarjajo javni mediji vsak dan s 
konkretnimi žrtvami in opozorili, kje se to dogaja. 
Spoštovani gospod minister: 
 Kako Ministrstvo za zdravje odgovarja 
na podatek, da se število obolelih za rakom in 
število umrlih zaradi raka vsako leto še vedno 
povečuje? 
 Kako boste pri vrednotenju 
zdravstvenih podatkov in načrtovanju ukrepov 
upoštevali tveganje zaradi dejavnikov zunanjega 
okolja, kot so onesnaženost zraka, zemlje, vode, 
in posledično tudi hrane z različnimi rakotvornimi 
snovmi? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. Izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Kot ste pravilno ugotovili, 6 tisoč 

smrti. To pomeni približno 25 odstotkov vse 
smrtnosti v Sloveniji – 18 tisoč, 20 tisoč 
Slovencev letno umre. Ugotovil ste tudi, da je 
rak – multifaktorski vzrok in eden izmed teh je 
seveda način življenja, ki ga imamo. 
 Če bi podrobneje pogledali, v kateri 
starostni dobi se te smeri zgodijo, to je krepko 
nad 75, pretežna večina, in v pretežni večini 
najdemo en vzrok v ozadju, ki se je pa vlekel 20, 
30, 40 let. Se pravi, tisto, kar je bilo, se bo 
končalo, ko bomo nehali z onesnaževanjem 
zemlje, zraka, okolja in podobnih zadevščin. 
Ukrepi na področju okolja se bodo videli šele čez 
naslednjih 30, 40 let, prej ne. Ker zdaj imajo tisti 
rakave bolezni zaradi teh vzrokov, ki so bili v 
onesnaženem okolju pred leti. Sam sem iz 
Zasavja, ki je bilo zelo grobo onesnaženo, pa 
sem to od blizu spremljal. 
 Da se to seveda ne bi več ponavljalo je 
Slovenija poleg okoljske zakonodaje – za 
področje zdravstva lahko govorim – uvedla 

enoten register raka, že 50 let je star, tako da 
spremljamo, kaj se na področju raka dogaja in v 
katerem okolju. Na podlagi tega smo rekli, kaj 
lahko preprečimo. Imamo zelo dobre rezultate 
na področju raka materničnega ustja, v zadnjem 
času raka na dojkah in prav zdaj smo že v 
četrtem ciklusu presejalnega raka na debelem 
črevesju in tu se pa takoj kažejo učinki, ker rak 
najdemo v zelo zgodnjih fazah. Pa vendar, za 
zmanjšanje smrtnosti bo moralo miniti še 10, 15 
let, da bomo lahko govorili o uspešnosti ali 
neuspešnosti teh programov.  
 Naj kljub temu rečem, vzeti raka ven, 
pa zanemariti dejstvo, da smo do pred desetimi 
leti v glavnem umirali zaradi cerebrovaskularnih 
bolezni, ki jih zdaj uspešno krotimo – tudi ta 
program je trajal 20 let: holesterol, pritisk kot dva 
glavna elementa za infarkt ali pa kap, potem to 
traja 20 let, da se kaj pozna.  
 Imamo program promocije zdravja na 
delovnem mestu, promocije zdravja, skrb za 
javno zdravje in podobne stvari, to se pravi, vse 
javnozdravstvene politike so usmerjene v 
zmanjševanje vplivov okolja. 
 Zdaj bom zopet odprl eno temo. Tudi 
povečanje trošarin na nezdrav način življenja bi 
k temu pripomoglo, s tem da bi zmanjšal dostop 
do alkohola, cigaret, sladkih in mastnih stvari, to 
je en ukrep, na drugi strani pa bi lahko dvignili 
presejalne teste, kajti zdaj vsi ostali raki so tako 
malo incidenčni, da so presejalni testi izjemno 
dragi, tako da se za določene redke vrste oblike 
raka ne odločamo. Še. 
 Je pa res, da je na pohodu genetika, ki 
bo lahko določila, za kakšnim tipom raka bo kdo 
zbolel. To pa smo zopet pri zgodbi, koliko vložiti 
v slovensko zdravstvo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. 

 Spoštovanje do slovenskega zdravstva, 
kako tu ukrepa, kako uspešno zdravi, je uspešno 
zdravljenje, tudi preventivni programi, ki ste jih 
prej omenili DORA, ZORA ali pa SVIT pa še 
nekaj zraven ste rekli – vse lepo in prav, vendar, 
jaz sem povedal podatek: število obolelih za 
rakom in število umrlih za rakom v Sloveniji kljub 
tem uspehom močno narašča. 
 Zelo visoka so opozorila, da na širjenje 
te bolezni, na tveganje za rakom vpliva 
onesnaženost okolja. Sprašujem pa to: 
  Zakaj ministrstvo za zdravje ni 
informacijo, ki ste jo prejeli, ki sem jo prej 
povedal, da smo v Sloveniji prvi po umrljivosti za 
rakom, informiralo o tem javnosti in ni podalo 
uradnega stališče glede objavljenega podatka 
Eurostata, po katerih je Slovenija po deležu 
smrti raka na prvem mestu? 
 Takšna informacija bi namreč vplivala 
tudi na dejavnost političnih faktorjev tega 
parlamenta in ministrov, ki sedijo v tej vladi, vas, 
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predvsem pa mogoče na gospoda Lebna in 
predsednika Vlade, da se na tem področju 
storijo konkretni ukrepi. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, imate besedo za dopolnitev 
odgovora. 
 
SAMO FAKIN: Ja, sem insider, pa mislim, da so 

ti podatki v dnevnem časopisju povzeti. 
Vsekakor so bili verjetno tudi na spletni strani 
Ministrstva za zdravje. Prav gotovo pa za vse 
tiste, ki to želite podrobneje vedeti, obstaja 
brošura Zdravstveni statistični podatki, ki jo zbira 
OECD, in so vsak dan dostopni komurkoli. Je pa 
res mogoče, se strinjam s tem, da je pa 
poudarka in debate o tem, kaj narediti in kako, 
pa premalo. Je pa res, onesnaženost gre skupaj 
z industrijo in z našim nivojem in standardom 
življenja, kar mogoče malo včasih zanemarjamo 
na račun zdravja. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani! 

 Odgovorov, ki mi jih je dal minister, ga 
popolnoma razumem, vendar predlagam, da se 
razprava ,skladno s poslovnikom, opravi, če bo 
izglasovano, na seji Državnega zbora. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 29. januarja 2019, v okviru 
glasovanj. 
 Besedo ima mag. Andrej Rajh, ki bo 
postavil vprašanje ministru za okolje in prostor 
Juretu Lebnu. Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

minister! 
 V mesecu januarju ste na primeru 
nadomestnega ukrepanja države odstranitve 
potopljenih plovil v Jernejevem kanalu pokazali 
odločnost in pokazali tudi, kaj je treba narediti, 
ko se drugi sprenevedajo. Vemo, kako dolgo so 
potopljena in zapuščena plovila kazila podobo 
tega kanala. Zdaj je konec januarja, zato me 
zanima: 
 Ali so bila vaša pričakovanja glede 
odstranitve izpolnjena? 
 Hkrati pa bi v tej luči rad izpostavil še 
eno stvar. Občutek imam, da v Sloveniji 
povzročiteljev nedovoljenih posegov v prostor ne 
znamo ustrezno in učinkovito sankcionirati. 
Številni povzročitelji odločb ne izvršujejo 
prostovoljno, zato mora ukrepati država, nekateri 
grejo celo v stečaj. Zato me zanima: 
 Ali obstaja ocena stroškov 
nadomestnega ukrepanja države? 
 Hvala lepa. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prihajamo na zadnjo razpravljavko. 
Mojca Žnidarič bo postavila vprašanje ministrici 
za infrastrukturo, mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Spoštovana ministrica za infrastrukturo! 
 Sprašujem vas, kako potekajo dela in 
aktivnosti za nadaljevanje gradnje glavne ceste 
G1-2 Hajdina–Ormož . Prebivalci Spodnjega 
Podravja si za to cestno povezavo prizadevamo 
že več kot 20 let. Ja, prav ste slišali, več kot 20 
let! Delno enotno dovoljenje za prvi odsek te 
ceste Ormož–Gorišnica, ki je cesta z elementi 
hitre ceste, je bilo izdano 22. februarja leta 2007. 
Gradbena dela so se na tem prvem odseku 
dvakrat že začela in obakrat končala s stečajem 
gradbenih podjetij. Najprej je bil to Vegrad in 
nato še Primorje. Investitor te ceste je Dars. 
Zaradi gradnje te ceste, ki bi morala biti 
zaključena že leta 2013, se ob rekonstrukciji 
železniške proge Pragersko–Hodoš v kraju 
Mihovci, to je na sedanji glavni cesti Ormož–
Ptuj, ni naredilo zunajnivojskega križanja, kar je 
sedaj v nasprotju z zakonodajo. Lansko leto je 
bil ponovno izveden razpis za dokončanje 
gradnje premostitvenega objekta viadukta 
Sejanca in jeseni lani se je ta gradnja ponovno 
pričela. Celotna cestna povezava Ormož–
Hajdina je dolga cirka 22 kilometrov in je 
razdeljena v tri odseke. Za prvi odsek Ormož–
Gorišnica je bilo izdano gradbeno dovoljenje leta 
2007, ki je še veljavno. Za drugi del Gorišnica–
Markovci naj bi bilo gradbeno dovoljenje v fazi 
pridobivanja. Več kot pet hiš na tem območju so 
porušili in družine preselili že pred več kot 10 
leti. Tretji odsek Markovci–Hajdina pa je treba še 
umestiti v prostor. Tukaj je za vse prebivalce 
Ptuja in okolice sprejemljiva le ena od južnih 
variant okrog Ptuja. Na to temo vsak mesec 
potekajo sestanki na občini Markovci. Moja 
vprašanja se glasijo: 
 Kako potekajo gradbena dela na 
viaduktu Sejanca? 
 Kdaj bo zaključen? 
 Kdaj bo razpis za gradnjo prvega 
odseka ceste Ormož–Gorišnica? Obljubljen nam 
je bil namreč za konec leta 2018. 
 Kdaj bo pridobljeno gradbeno 
dovoljenja za drugi del, to je Gorišnica–
Markovci? 
 Kako potekajo aktivnosti glede 
umestitve tretjega dela, Markovci–Ptuj? 
 Ali so v letu 2019 zagotovljena sredstva 
za prvi odsek te cestne povezave?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

Tudi spoštovani poslanki. 
 Kar nekaj cestnih odsekov smo danes 
oddelali, pa bomo tudi končali s temi cestnimi 
odseki. Je pa logično, da je velik interes, ker vsi 
prihajamo iz lokalnega okolja in ceste so 
položene oziroma potekajo vedno po lokalnem 
okolju, drugače se ne da.  
 Takoj na začetku naj povem, ste 
govorili o dvajsetih letih, da je res v zadnjih, v 
času krize je bila cestna infrastruktura res 
preveč zanemarjena, v zadnjih dveh letih 
mandata prejšnje vlade so se sredstva za 
infrastrukturo, tako cestno kot železniško 
infrastrukturo, povečala. Tudi v rebalansu za 
letošnje leto je predvideno, da bo ostal nivo 
takšen, kot je; se pravi, bomo lahko s pospešeno 
dinamiko obnove in gradnje cest in železnic 
nadaljevali, kar smo vsi skupaj lahko veseli.  
 Kar pa se tiče vaših konkretnih 
vprašanj, bodo pa tudi moji odgovori, upam, 
dovolj konkretni. Najprej: dela na viaduktu 
Sejanca, potekajo v skladu s terminskim 
načrtom in Dars ocenjuje, da bodo končana v 
desetih mesecih, kot to predvideva podpisana 
pogodba, in sicer do 20. julija 2019.  
 Kar se tiče ceste Markovci–Gorišnica. 
Razpis je bil dejansko obljubljen za konec leta 
2018, vendar je Dars 30. 11. 2018 prejel sklep z 
Ministrstva za okolje in prostor oziroma Agencije 
Republike Slovenije za okolje, da je treba za 
odsek glavne ceste Markovci–Gorišnica izvesti 
presojo vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje. To bo vsekakor 
upočasnilo pridobivanje gradbenega dovoljenja 
na tem odseku. Ker gre pri odsekih Markovci–
Gorišnica in Gorišnica–Ormož za zaključeno 
celoto, bo Dars objavil razpis za oba odseka 
hkrati. Odseka Gorišnica–Ormož ni mogoče 
navezati na obstoječe omrežje na način, kot je to 
predvideno v Markovcih. Kot sem že omenila, po 
informacijah Darsa se bo pridobivanje 
gradbenega dovoljenja zaradi izvedbe presoje 
vplivov na okolje in pridobivanje 
okoljevarstvenega soglasja zagotovo podaljšalo. 
Za koliko, težko rečem, verjamem pa, da bo 
minister Leben, ki je minister nekaj mesecev, 
znal tukaj določene stvari pospešiti, ker je pred 
tem bil državni sekretar na Ministrstvu za 
infrastrukturo in pozna problem. Tako si želim, 
da se začnejo stvari na okoljskem ministrstvu, 
povezane z infrastrukturnimi projekti, odvijati 
hitreje, kot so se odvijale do zdaj.  
 Kar se tiče tretjega dela, to je 
Markovci–Ptuj. V tem trenutku Dars pridobiva 
ponudbe za izdelovalca dopolnitve študije 
variant in okoljskega poročila. Oba razpisa sta 
bila objavljena sredi decembra 2018 in rok za 
oddajo ponudb se izteka ob koncu tega meseca. 
Po pravnomočnosti izbire izvajalca se prične z 
izdelovanjem dopolnitve študije variant in 
okoljskega poročila. Zaradi vpletenosti 
problematike pa bo v postopek večkrat vključena 
tudi javnost oziroma zainteresirane skupine. 
Prav zaradi zelo občutljivega območja 

umeščanja v prostor Ministrstvo za infrastrukturo 
in Ministrstvo za okolje in prostor še posebej 
temeljito sodelujeta, o vsem pa obveščamo tudi 
lokalne skupnosti na rednih koordinacijah na 
Občini Markovci, kar sem tudi sama že omenila.  
 Kar se tiče glede zadnjega vprašanja – 
glede na vse opisane postopke, ki jih mora 
investitor izvesti v letošnjem letu, je po podatkih 
Darsa realno pričakovati, da bo razpis za 
gradnjo obeh odsekov – se pravi, govorim o 
zgornjem vprašanju – hkrati objavljen v letu 
2020. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Imate besedo za dopolnitev odgovora, 
izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Spoštovana 

ministrica, res vas pozivam, ali apeliram, ali 
prosim, kako naj rečem, da se naj razpis objavi 
za prvi odsek posebej. 
 Gradnja se je dvakrat začela in vedno 
je bil razpis oziroma gradnja za ta prvi odsek. 
Tukaj velja gradbeno, torej gradbeno dovoljenje 
in ta odsek od Ormoža do Gorišnice je najdaljši, 
10 kilometrov je dolg. Verjamem, da se tukaj 
gradnja lahko začne in se vzporedno rešujejo te 
zadeve, torej to. Kolikor je meni znano, ta 
presoja vplivov na okolje, okoljevarstveno 
soglasje, to bo res minilo leto, preden se to 
pridobi, in teh 10 kilometrov, kot pa je dolga ta 
trasa, torej od Ormoža do Gorišnice, za katero 
velja gradbeno dovoljenje in nam je bilo 
obljubljeno, da bo že konec lanskega leta šel 
razpis ven, da bi se torej dela neprekinjeno 
nadaljevala, ker se julija, kot ste sami rekli, 
zaključi ta viadukt, prva gradbena faza, da se 
bodo lahko tudi gradbeni stroji čez vozili, da bi 
lahko trase delale. 

Tako vas res lepo prosim, sami ste rekli 
in tudi v prejšnjem odgovoru omenili, da imate v 
četrtek koordinacijo z gospodom Lebnom. 
Gospod Leben je res, kot ste sami rekli, bil prej 
državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo 
in nam je pri tem, da smo sploh ta projekt po 
dolgih letih obudili, res veliko pomagal in vem, 
da pozna vse podrobnosti. Res vaju oba lepo 
prosim, da ne ustavljamo gradnje, ker julija 
2019, letos julija, se bo torej viadukt zaključil, 
potem pa bo spet vse skupaj ustavljeno. 

Bojim se, da pač ne bomo več mogli, 
tudi ne naših prebivalcev ustavljati, ki želijo 
narediti cestno zaporo na tem problematičnem 
križanju železniške proge in ceste. Takrat je bilo 
to s strani občine in prebivalcev podpisano, da 
tega podvoza, nadvoza v Mihovcih ne rabi biti, 
če bo potem ta cesta postala glavna cesta, zdaj 
so se malo pomirili, ko se je gradnja tega 
viadukta začela, ampak bojim, če se bo vse 
skupaj julija potem ustavilo, da ni prav. Po 20-ih 
letih ni prav in vas jaz …./ izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
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 Gospa ministrica, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. Izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala. 

 Besedo vam dam, da bomo z Darsom 
še enkrat preverili, kaj se da, ker kot sem 
povedala, njihov argument je, da se tega ne da 
ločeno delati, ker se tistega odseka potem ne da 
navezati na obstoječe omrežje, tako kot bi bilo 
treba. Da začnemo nekje in ne vemo, kam bomo 
prišli, ob tem da nimamo dovoljenja za prvi ali 
kakorkoli vi rečete, drugi del, si pa preprosto ne 
upam obljubiti.  
 Kot rečeno, še enkrat bom preverila pri 
Darsu, ali obstaja možnost, da za del, ki že ima 
gradbeno dovoljenje, se ga začne izvajati prej – 
brez obljube, to je obljuba, da preverim. In ja, 
tudi tako, še enkrat apel ministru za okolje, da to 
presojo izpeljemo čim prej. Ni pa to edini projekt 
tudi z vašega konca, kjer imamo probleme – ali 
kakorkoli rečemo – s to presojo na okolje. Tudi 
na železniški infrastrukturi imamo en pomemben 
projekt, kjer smo v bistvu skoraj naknadno 
ugotovili, da ob manjši spremembi želijo 
ponovno presojo na okolje.  
 Verjamem, da bova z ministrom našla 
skupni jezik in bomo to lahko izpeljali, kakor hitro 
se da.  
 Kar se pa tiče odgovora Darsa, se pa 
zavežem, da vam bom pisno zagotovila 
odgovor. Še enkrat, ker pa nisem človek, ki bi 
dajala prazne obljube, vam ne morem obljubiti, 
da lahko s tistim delom, ki ima gradbeno 
dovoljenje, gremo naprej. Obljuba je, da se bom 
maksimalno potrudila in z Darsom preverila, ali 
ta možnost obstaja. In če obstaja, absolutno 
podpiram to, da gremo naprej.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 S tem smo zaključili seznam prijavljenih 
za vprašanja. Predsedniku Vlade, ministricam in 
ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. 
 S tem prekinjam 1. točko dnevnega 
reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 29. januarja 
2019, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj 
odločal o predlaganih sklepih. 
 Prekinjam tudi 4. sejo Državnega 
zbora, ki jo bom nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala 
lepa. 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 28. 
JANUARJA 2019 OB 20.40 IN SE JE 
NADALJEVALA 29. JANUARJA 2019 OB 9. 
URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, 
gospod predsednik Vlade, spoštovani ministrice 
in ministri, gospe in gospodje, začenjam z 
nadaljevanjem 4. seje Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Gregor Židan od 13. do 17. ure, Marko Bandelli, 
Luka Mesec do 11. ure, Dušan Šiško do 13. ure, 

Matej Tonin do 12. ure, Iva Dimic od 9.30 do 13. 
ure. 
 Še enkrat vse prisotne vljudno 
pozdravljam! 
 
 S tem prehajamo na 19. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA OBTOŽBE PREDSEDNIKA 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE PRED 
USTAVNIM SODIŠČEM REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZARADI KRŠITEV USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZAKONA.  

 Predlog obtožbe je v obravnavo zboru 
predložila skupina 29 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem.  
 Besedo dajem predstavniku 
predlagatelja gospodu Tomažu Liscu za 
dopolnilno obrazložitev predloga obtožbe. 
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, spoštovani 
predsednik Vlade, ministrice, ministri, kolegi, 
kolegice, vsem skupaj dobro jutro! 
 Pred sabo imam Ustavo Republike 
Slovenije. Z včerajšnjim dnem smo v Sloveniji 
imeli 20 tisoč 691 predpisov in vsi imajo osnovo 
tukaj. Če je katerikoli zakon, uredba ali pa 
pravilnik v neskladju z Ustavo Republike 
Slovenije, imamo po načelu delitve oblasti 
Ustavno sodišče, ki odloča in odloči, ali je 
kakšen akt v nasprotju z ustavnim redom 
Republike Slovenije. Na Fakulteti za družbene 
vede so nas naučili, da je Ustava Republike 
Slovenije najvišji splošni akt, s katerim država 
predpiše splošna načela in oblike svoje politične 
in družbene ureditve. V ustavo so običajno 
zapisana splošnoveljavna načela in pravila, in če 
ta načela in pravila krši predsednik Vlade, kako 
naj potem pričakujemo od posameznih navadnih 
državljanov in državljank, da spoštujejo ustavni 
in pravni red Republike Slovenije? In morda za 
tiste, ki ste prvič v Državnem zboru, ki se še 
niste srečali s pojmom Ustavno sodišče, 
Ustavno sodišče je po slovenski pravni 
terminologiji neodvisen in avtonomen državni 
organ, ki izvršuje ustavnosodno presojo. Je 
najvišji organ sodne oblasti za varstvo 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi 
ter varuh ustavnosti in zakonitosti. Odločbe 
ustavnega sodišča so obvezne.  
 Spoštovani in spoštovane, danes bomo 
dokazali, da aktualni predsednik Vlade gospod 
Marjan Šarec s svojim nedelovanjem krši ustavni 
red Republike Slovenije, zato smo se podpisani 
poslanci Poslanske skupine SDS in pa 
Poslanske skupine SNS odločili, da predlagamo 
Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: 
Državni zbor Republike Slovenije predlaga 
Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, da 
ugotovi, da je Marjan Šarec, predsednik Vlade 
Republike Slovenije, kršil 2., 3., 14., 15., 25., 57. 
in 153. člen Ustave Republike Slovenije. 
 O čem danes govorimo? Po izvolitvi za 
predsednika Vlade Republike Slovenije dne 17. 
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avgusta lanskega leta je Marjan Šarec prisegel, 
citiram: »… da bom spoštoval ustavni red, da 
bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi 
močmi deloval za blaginjo Slovenije.« Pa je 
predsednik Vlade že na enem izmed prvih 
zakonov v tej proceduri padel na izpitu. Ne 
spoštuje ustavnega reda in ne deluje za blaginjo 
vseh Slovencev in Slovenk pod enakimi pogoji. 
Še več, med programskimi vizijami in sodišči v 
koalicijskem sporazumu koalicijskega šestorčka, 
ki ga formalno vodi Marjan Šarec, je 
opredeljeno, da bo delovanje tako koalicije kot 
Vlade temeljilo med drugim tudi na doslednem 
spoštovanju načel pravne države, s poudarkom 
na resnični enakosti pred zakonom, ki ni odvisna 
od politične, ekonomske ali drugih oblik 
družbene moči posameznika, spoštovanju pravic 
vsakega posameznika na eni in prevzemne 
dolžnosti ter odgovornosti na drugi strani. 
 Vlada Republike Slovenije pa je, potem 
ko je očitno ne samo kršila ustavo pa tudi svojo 
koalicijsko pogodbo, na svoji 9. redni seji dne 
22. novembra sprejela mnenje o Predlogu 
zakona o spremembi Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer je na 
koncu navedeno: »Vlada se zaveda, da je 
potrebno odločitve Ustavnega sodišča 
spoštovati in pri tem upoštevati tudi vrstni red 
njihovega nastanka. Iz zgoraj navedenih 
razlogov pa je razvidno, da je delno urejanje 
problematike financiranja zasebnih šol 
neprimerno, zato Vlada predlogu zakona 
nasprotuje.« Ob tem velja dodati, kar bomo tudi 
pokazali, da Predlog zakona o spremembi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki smo ga vložili v parlamentarno 
proceduro, v celoti odpravlja neustavnost, ki jo je 
ugotovilo Ustavno sodišče 4. decembra leta 
2013, ki zahteva razveljavitev protiustavnosti z 
diskriminatornim financiranjem zasebnih 
osnovnih šol, ki izvajajo javnoveljavne programe 
za šoloobvezne otroke. Navedena sprememba 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja omogoča nediskriminatorno 
financiranje teh šol, torej odpravlja problem v 
celoti, pri čemer je vladna navedba neresnična. 
Še več, bivša predsednica Ustavnega sodišča je 
v predstavitvi zadnjega poročila o delu 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije dejala, 
citiram: »Treba je posebej opozoriti na 
neodzivnost zakonodajalca v zvezi s tistimi 
odločitvami iz preteklih let, glede katerih bi se ta 
že zdavnaj moral odzvati in protiustavnosti 
odpraviti. Še nekaj več se jih je nabralo kot leto 
pred tem. Vse dokler se zakonodajalec ne 
odzove na ugotovljeno protiustavnost, grobo krši 
načelo pravne države in ločitve oblasti.« 
 Zakaj je Državni zbor oziroma vladni 
šestorček nasprotoval zakonu? Ker je izhajal iz 
mnenja Vlade. In kdo je na čelu Vlade? 
Predsednik Vlade. Tako predsednik Vlade 
Republike Slovenije, ki je skladno s prvim 
odstavkom 14. člena Zakona o Vladi Republike 
Slovenije pristojen med drugim za vodenje in 
usmerjanje dela vlade, za skrb za enotnost 

politične in upravne usmeritve vlade, še vedno 
vztraja pri diskriminaciji šoloobveznih otrok, ki 
obiskujejo obvezni javnoveljavni program 
osnovnošolskega izobraževanja na zasebnih 
osnovnih šolah, ustvarjanju neenakosti ter 
kršitvah Ustave Republike Slovenije in 
nespoštovanju odločbe Ustavnega sodišča. 
Predsednik Vlade gospod Marjan Šarec pa 
točno ve, za kaj gre. Na soočenju kandidatov za 
predsednika Republike Slovenije je v studiu RTV 
Slovenija 9. novembra leta 2017 glede 
financiranja zasebnih osnovnih šol povedal, da 
je treba vse sodbe spoštovati, in če je Ustavno 
sodišče reklo, da moramo to uresničiti, moramo 
uresničiti, če hočemo dati signal, da spoštujemo 
sodišča. Pa je prišel v Državni zbor zakon in 
predsednik Vlade je izdal mnenje, kjer pravi, da 
zakona koalicijski partnerji v obliki poslancev ne 
bodo podprli. Iz izjave je torej razvidno, da se je 
zavedal neustavnosti položaja na področju 
financiranja javnoveljavnih programov in dejstva, 
da je določen enoletni rok za uskladitev. 
 Glede na navedbo v koalicijskem 
sporazumu, in sicer delo med programskimi 
vizijami in izhodišči, da bo delovanje tako 
koalicije kot vlade temeljilo med drugim na 
doslednem spoštovanju načel pravne države, s 
poudarkom na resnični enakosti pred zakonom, 
ki ni odvisna od politične, ekonomske in 
kakršnekoli druge moči posameznika, 
ugotavljamo, da predsednik Vlade Marjan Šarec 
nekaj govori, drugo pa skupaj s predstavniki 
Vlade in preko poslancev Državnega zbora dela. 
Torej je opustil dolžno ravnanje kot predsednik 
Vlade, ko bi moral ministrom v okviru svojih 
pristojnosti naložiti zagotavljanje spoštovanja 
Ustave Republike Slovenije in odločb Ustavnega 
sodišča. Namesto tega še zmeraj dopušča 
vztrajanje pri neenakosti pred zakonom, 
diskriminacijo, kršitev načel pravne države in 
delitve oblasti. Torej je odgovoren za izvrševanje 
funkcije, ki ima za posledico poleg povzročitve 
nepopravljive škode zaradi omenjenih kršitev 
tudi izgubljeno zaupanje v institucijo pravne in 
socialne države. S tem je storil tudi dejanje, ki 
ima vse znake kaznivega dejanja po 258. členu 
Kazenskega zakonika, torej nevestnega dela v 
službi. 
 Za kaj pri vsej zadevi gre? Kot rečeno, 
Ustavno sodišče je 4. 12. 2014 izdalo odločbo, 
da je prvi stavek drugega odstavka 86. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja v delu, ki se nanaša na 
javnoveljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja, v neskladju z ustavo. Ampak, 
spoštovani in spoštovane, sploh ni problem, za 
kateri zakon gre. Lahko gre za katerikoli zakon, 
ki jih imamo približno 850 v Republiki Sloveniji, 
in lahko gre za katerikoli člen ali pa stavek v 
kateremkoli izmed teh zakonov, Ustavno sodišče 
je odločilo, da je del določenega zakona v 
neskladju z ustavo in da mora Državni zbor 
ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku 
enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Zakaj smo se odločili za 
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ustavno obtožbo ravno pri tem zakonu? Ko je 
sedanji predsednik Vlade kandidiral za 
predsednika republike in potem tudi zastopal 
svojo stranko v predvolilnem času pred volitvami 
v Državni zbor, je bila aktualna le ena zadeva s 
strani Ustavnega sodišča – Zakon o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja. Skratka, 
danes bomo tekom razprave dokazali, da se je 
predsednik Vlade zavestno odrekel spoštovanju 
ustavnega reda in pravne države.  
 Tukaj imamo nekaj členov Ustave 
Republike Slovenije, ki bi jih moral predsednik 
Vlade spoštovati in se po njih ravnati, a tega 
aktualni predsednik Vlade ne počne. 2. člen: 
»Slovenija je pravna in socialna država.« Če je 
Slovenija pravna država, je predsednik Vlade 
prvi med enakimi, ki mora to pravno in socialno 
državo živeti in tudi izvajati. 15. člen, 
uresničevanje in omejevanje pravic: »Človekove 
pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo 
neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je 
mogoče predpisati način uresničevanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar 
tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi 
same narave posamezne pravice ali 
svoboščine.« Tu pa imamo odločbo Ustavnega 
sodišča, ki dokazuje, da predsednik Vlade krši 
človekove pravice. Da človekove pravice krši 
koalicija, ki so jo polna usta zavzemanja za 
človekove pravice, ampak si vzame 
diskriminatorno pravico, da določenemu delu 
slovenskih državljank in državljanov te 
človekove pravice krši v duhu ideologije, kar 
bomo v nadaljevanju tudi dokazali. 57. člen, ki 
se navezuje na to odločbo, drugi odstavek: 
»Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se 
financira iz javnih sredstev.« In to je bila glavna 
pobuda pobudnikov ustavne presoje, s katero so 
tudi uspeli. Ko poslušamo, kako je ustavna 
obtožba kar nekaj, 119. člen: »Predsednika 
vlade ali ministre lahko državni zbor pred 
ustavnim sodiščem obtoži kršitve ustave in 
zakonov, storjene pri opravljanju njihovih 
funkcij.«  
 Še enkrat, predsednik Vlade je izdal 
mnenje, da naj koalicijski poslanci ne spoštujejo 
zakona, ki smo ga predložili v Poslanski skupini 
SDS v proceduro, zaradi ideologije. In še enkrat 
bi predsednika Vlade spomnili na prisego, ki jo je 
podal. Prisega, da bo spoštoval ustavni red. 
Včasih smo v Državnem zboru sprejemali zakon 
zaradi enega posameznika. Tisti, ki smo več 
mandatov v Državnem zboru, se spomnimo, ko 
smo zaradi ene deklice ali zaradi enega 
športnika spreminjali zakon, tukaj pa poslušamo 
pol leta, kako bomo naredili zakon, medtem ko 
bi lahko z enim kratkim zakonom naredili to, kar 
se od poslancev in predvsem od predsednika 
Vlade pričakuje – da izpolnimo tisto, kar nam je 
naložilo Ustavno sodišče. 153. člen, spoštovani 
in spoštovane, zakoni, podzakonski predpisi in 
drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo. 
Pa imamo dokaz, da en zakon oziroma del 
enega zakona ni v skladu z ustavo, predsednik 
Vlade pa napoveduje rešitve, ko bodo.  

 Še enkrat, načelo delitve oblasti, v času 
od vložitve ustavne odločbe smo poslušali, kdo 
je kriv in kdo je za kaj primeren. Celo nekateri 
ravnatelji so razglabljali, kako je zakonodajalec 
nad Ustavnim sodiščem, ampak če se kdo 
spozabi, kakšen ravnatelj, upam, da se ne 
spozabi predsednik Vlade, ki upam, da se strinja 
z nami pobudniki, da predsednik Vlade ni nad 
Ustavnim sodiščem. In ko smo pri Ustavnem 
sodišču, gospa Jadranka Sovdat: »V pravni 
državi se sploh ne bi smelo zastaviti vprašanje, 
ali se bo zakonodajalec na odločbo ustavnega 
sodišča odzval v roku.« »Pravočasni odziv je 
namreč,« tako Sovdatova, »za državni zbor in 
vlado kot predlagateljico zakonov ustavna 
obveznost in odgovornost, rok za odziv pa dovolj 
dolg.« A Marjan Šarec je očitno nad Ustavnim 
sodiščem. Gospod Mozetič, eden od bivših 
predsednikov Ustavnega sodišča: »Politika 
odlaga odločbe ustavnega sodišča, ker se z 
njimi ne strinja.«  
 In dovolite dva dokaza, kako Marjan 
Šarec v skladu z ideološko platformo njega 
samega, verjetno tudi njegove vlade in verjetno 
levega dela državnega zbora, skrbi za 
spoštovanje ustavnega reda glede na to, kako 
mu kakšna odločba ustavnega sodišča paše. 
Tukaj pred sabo imamo odločbo Ustavnega 
sodišča, ki je na seji 15. marca leta 2018 
odločilo glede Zakona o povračilu škode 
osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega 
prebivalca. Zgodba, stara manj kot eno leto. In 
kaj se je naredilo? Ta vlada je pohitela, da se 
čim prej zadeva reši. Tako lahko preberemo iz 
sporočila na spletni strani Vlade, kako je Vlada 
takoj ustanovila strokovno medresorsko delovno 
skupino za pripravo predlogov možnih rešitev za 
izvršitev odločbe Ustavnega sodišča in se z njimi 
seznanila 8. novembra 2018, hkrati pa je 
naložila Ministrstvu za notranje zadeve, da v 
sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in 
Ministrstvom za finance preuči te predloge 
rešitev in predlaga najustreznejšo rešitev. Pri 
zakonu, ki je predsedniku Vlade po volji, se 
ustanovi strokovna medresorska delovna 
skupina, predsednik Vlade naloži ministrstvom, 
da preučijo rešitve in predlagajo najustreznejše 
rešitve. Na drugi strani pa imamo zakon, s 
katerim se očitno predsednik Vlade kot najvišji 
predstavnik Vlade ne strinja in ne naredi nič. Še 
več, Vlada sama zapiše pri vprašanju tako 
imenovanih izbrisanih: »Zakon bi moral biti v 
Državnem zboru sprejet po nujnem 
zakonodajnem postopku, saj bi moral začeti 
veljati najkasneje 14. januarja 2019 oziroma do 
iztekla devetmesečnega roka, ki ga je določilo 
Ustavno sodišče v svoji odločbi.«  
 Skratka, za tiste, ki so predsedniku 
Vlade po volji, se najde zakonska rešitev, se 
najde 52 milijonov finančnih sredstev, če pa na 
drugi strani otroci, ki obiskujejo zasebne šole, ki 
izvajajo javnoveljavne programe, niso po volji, se 
ne najde niti zakonske rešitve niti predvidenih 
300 tisoč evrov. Očitno bomo priča, predsednik 
Vlade v nadaljevanju svojega mandata, če bo 
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seveda preživel današnjo sejo in odločitev 
Ustavnega sodišča, to nakazuje, da se ta politika 
nespoštovanja ustave nadaljuje. V slovenski 
ustavi imamo tako imenovano fiskalno pravilo. 
14 dni poslušamo, da pač tega fiskalnega pravila 
ta vlada ne bo spoštovala, da ne bo spoštovala 
nečesa, kar imamo zapisano v ustavi. 
Spoštovani predsednik Vlade, še enkrat, tukaj 
ste zaprisegli, da boste spoštovali ustavni red. 
Ustava je nad zakoni in je nad vami in je nad 
nami, in če mi ne spoštujemo zakonov, kako 
lahko pričakujemo od posameznih državljanov in 
državljank, da spoštujejo zakone, odloke, 
pravilnike in se sekirajo vsakokrat, ko vidijo 
kazenske določbe, ki smo se jih mi ali naši 
predhodniki tukaj po predlogih zakonov, ki jih 
pripravljajo vladne službe, spomnili? Nepošteno 
je, če predsednik Vlade ne spoštuje ustave, da 
mora vsak navadni državljani spoštovati vsak 
navaden pravilnik.  
 Spoštovani predsednik Vlade, še 
enkrat, zakaj smo se odločil za ustavno obtožbo. 
Tukaj pred sabo imam mnenje o Predlogu 
zakona o spremembi Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, prva 
obravnava. Vlada Republike Slovenije ga je 
izdala 22. novembra letošnjega leta, v njem po 
treh straneh napišete, da se Vlada zaveda, da je 
treba odločitve Ustavnega sodišča spoštovati, a 
zakona ne boste podprli. Še enkrat, spoštovani 
predsednik Vlade, poglejte si, kaj ste naredili pri 
Zakonu o povračilu škode osebam, ki so bile 
izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, kjer 
ste nemudoma naredili vse, da se odločba izvrši, 
na drugi strani pa obstaja pisni dokaz, mnenje 
Vlade, ki so ga potem kot papige ponavljali 
koalicijski poslanci pri razpravi, da, še enkrat, se 
Vlada zaveda, da je treba odločitve Ustavnega 
sodišča spoštovati, »a jih ne bomo«. Da je naš 
zakon, ki smo ga vložili v Državni zbor, torej 
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, prava in edina pravna pot 
reševanja odločbe Ustavnega sodišča, je 
napovedala že Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora, ki je zapisala: »Zaradi 
spoštovanja načela pravne države in ustavnosti 
položaja Ustavnega sodišča, katerega odločitve 
so za zakonodajalca zavezujoče, je glede na 
rok, ki se je iztekel 9. 1. 2018, ugotovljeno 
protiustavnost treba odpraviti čim prej. 
Neizvršitev odločbe Ustavnega sodišča namreč 
pomeni kršitev 2. člena in drugega odstavka 3. 
člena Ustave, na kar je Ustavno sodišče že 
večkrat opozorilo.« Ter zapišejo: »Menimo, da 
predlog zakona odpravlja v odločbi ugotovljeno 
neskladje z drugim odstavkom 57. člena 
Ustave.«  
 Skratka, spoštovane kolegice, 
spoštovani kolegi, vem, da bomo danes tekom 
razprave poslušali predvsem o zakonu, o tem, 
da zakon, niti obstoječi niti tisti, ki smo ga 
predlagali v Poslanski skupini SDS, ni pravi. 
Razpravljali bomo o tem, kdo je nad kom, ali 
predsednik Vlade nad Ustavnim sodiščem ali pa 
je predsednik Vlade le prvi izmed poklicanih, da 

spoštuje ustavni red Republike Slovenije. 
Seveda se bo, kar je bilo že nakazano pri 
obravnavi tega zakona, koalicija sklicevala na 
ideologijo in bo kazala s prstom na predlagatelja 
ustavne obtožbe, da se gremo ideologije. 
Spoštovani, imeli smo zakon, ki je odpravljal 
kršitev ustavnega reda, in imamo Ustavo 
Republike Slovenije. Vse, kar je in kar želimo 
predlagatelji, Poslanska skupina SDS in pa 
Poslanska skupina SNS, je, da predsednik 
Vlade spoštuje ustavni red Republike Slovenije, 
ki ga na področju organizacije in financiranja 
vzgoje in izobraževanja ne spoštuje zaradi 
ideologije njega samega, njegovih koalicijskih 
partnerjev ali kogarkoli drugega. Ampak, 
spoštovati ustavo je verjetno prva stvar, na 
katero bi se moral spomniti vsakokratni 
predsednik vlade zjutraj, ko se odpravi v službo. 
In to pričakujemo tudi od aktualnega 
predsednika Vlade – da spoštuje Ustavo 
Republike Slovenije. In še enkrat, verjamem, da 
sem sam in da bomo tudi v nadaljevanju 
predlagatelji dokazali, da predsednik Vlade ne 
spoštuje ustavnega reda Republike Slovenije. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vašo predstavitev, gospod poslanec. 
 Besedo dajem predsedniku Vlade 
gospodu Marjanu Šarcu. 
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Danes smo se zbrali tukaj v hramu 
demokracije, da bi obravnavali darilo, ki sem ga 
prejel s strani stranke SDS v obliki ustavne 
obtožbe. Meni in še komu se sicer to zdi 
nerazumno dejanje, a že zdavnaj sem obupal 
nad poskusi razumevanja vaših besed in dejanj. 
Najprej o zapisanem na 7 oziroma 6 straneh, 
vsebine je sicer neprimerno manj, ker nenehno 
ponavljate in obračate nekaj istih stavkov. 
Večkrat me spomnite na besede, ki sem jih 
glede financiranja zasebnih osnovnih šol izrekel 
v času kampanje pred predsedniškimi volitvami, 
češ da je vse sodbe treba spoštovati, če hočemo 
dati signal, da spoštujemo sodišča. Naj 
poudarim, da moje stališče danes ni prav nič 
drugačno. Še vedno sem prepričan, da je sodbe 
in ustavne odločbe treba spoštovati, a pri meni 
ne gre zgolj za besede, pač pa tudi za dejanja. 
Prej kot v 100 dneh mandata so ta vlada ter 
poslanke in poslanci koalicijskih strank uresničili 
ustavno odločbo o odškodninah izbrisanim, pa 
se ne spomnim, da bi vlagatelji predloga ustavne 
obtožbe, torej poslanci SDS in SNS, razen 
Zmaga Jelinčiča, pri izpolnitvi te odločitve 
ustavnih sodnikov sodelovali s svojimi glasovi. 
Ampak to je zgolj medklic mimogrede.  
 Naj se vrnem k svojim besedam o 
spoštovanju sodb, na katere me večkrat 
spomnite – Vlada jih bo spoštovala, tudi to o 
financiranju zasebnih osnovnih šol. Ministrstvo 
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za izobraževanje, znanost in šport je že 
pripravilo več različic možnih popravkov zakona. 
Očitate mi, da sem kot predsednik Vlade opustil 
dolžno ravnanje, češ da bi, navajam: »Moral 
ministrstvom v okviru svojih pristojnosti naložiti 
zagotavljanje spoštovanja ustave in odločb 
Ustavnega sodišča.« Naj vas pomirim, točno to 
sem tudi storil. Zato za vaše obtožbe o opustitvi 
dolžnega ravnanja ni prav nobenega razloga, 
prav tako ne za namigovanja o kaznivem dejanju 
nevestnega dela v službi. Ponavljam, 
spremembe Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja so uvrščene v 
normativni delovni program Vlade za letošnje 
leto, datum uveljavitve je 1. september. Skratka, 
ministrstvo je popravke zakona uvrstilo med 
prioritete, in bi jih, verjamem, tudi brez mojega 
posredovanja oziroma navodila. Zato, 
spoštovani predlagatelji ustavne obtožbe, ne 
bodite v skrbeh, odločbe Ustavnega sodišča o 
financiranju javnoveljavnih programov 
osnovnošolskega izobraževanja ne bomo 
ignorirali.  
 O vsebinskih rešitvah Vlade na tem 
mestu ne bom govoril. Naj omenim le, da smo, v 
nasprotju z vami, ki vas zanima zgolj 
financiranje, prepričani, da je področje zasebnih 
osnovnih šol nujno urediti celovito. Poleg 
samega financiranja je pri že obstoječih šolah 
treba doreči vprašanja, povezana najmanj s 
sprejemanjem programov, izpolnjevanjem in 
zagotavljanjem njihove kakovosti ter z vpisom v 
razvid, ko gre za ustanavljanje novih šol, pa je 
treba urediti vsaj pogoje ustanavljanja in pa 
pridobitev javne veljavnosti programov. 
Kakorkoli, možna rešitev ni ena sama. V SDS 
trdite, da vaš zakonski predlog v celoti odpravlja 
neustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče, 
skratka, verjamete, da je vaša rešitev edina 
zveličavna. No, kot rečeno, sam menim drugače 
in nisem edini. V SDS ste predlagali 
100-odstotno financiranje javnoveljavnega 
programa osnovnošolskega izobraževanja, ob 
tem pa ste, verjetno namerno, spregledali 
zakonsko razlikovanje med obveznim, to so 
obvezni predmeti, izbirni predmeti, ure oddelčne 
skupnosti, in razširjenim programom, podaljšano 
bivanje, jutranje varstvo, dodatni in dopolnilni 
pouk, interesne dejavnosti, neobvezni izbirni 
predmeti. Skratka, predlagali ste polno 
financiranje celotnega programa, tudi 
razširjenega dela, pa čeprav ta ni bil predmet 
ustavne presoje. Zato, spoštovani predlagatelji 
ustavne obtožbe, zakonski predlog, ki ste ga 
ponudili v SDS, ni edini možen, in to so vam 
pred dvema mesecema vnovič povedali tudi v 
Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora, 
češ da edini način za izvršitev ustavne odločbe 
ni 100-odstotno financiranje celotnega 
javnoveljavnega programa.  
 S samo vsebino ustavne odločbe iz leta 
2014 sicer ne bom polemiziral, bom pa to 
priložnost vseeno izkoristil za širšo osvetlitev 
tematike. Velja spomniti, da ta zadnja odločba o 
financiranju javnoveljavnega programa zasebnih 

osnovnih šol ni edina. Obstaja vsaj še tista zelo 
povedna iz leta 2001, in ta je po mnenju nemalo 
pravnih strokovnjakov popolno vsebinsko 
nasprotje zadnje, diametralno nasprotna je. Če 
povem drugače, dve različni sestavi Ustavnega 
sodišča sta sprejeli dve povsem različni 
odločitvi. Najprej o zadnji, zgolj mimogrede, 
sprejeta je bila s tesno večino 5 proti 4, 
financiranje iz javnih sredstev tako rekoč enači z 
brezplačnim šolanjem, pa čeprav financiranje iz 
javnih sredstev po mnenju pravne stroke ne 
pomeni absolutne pravice posameznega otroka 
do brezplačnega osnovnošolskega 
izobraževanja, pač pa dolžnost države, da z 
javnimi sredstvi organizira osnovnošolsko 
izobraževanje, ki bo vsakemu posameznemu 
otroku zagotavljajo vključitev v eno izmed 
osnovnih šol iz javne mreže. Za to mrežo pa je 
država dolžna skrbeti tudi zaradi 2. člena 
Ustave, da je Slovenija socialna država.  
 In naprej. Iz zadnje odločbe Ustavnega 
sodišča izhaja, da je 85-odstotno financiranje 
zasebnih osnovnih šol iz javnih sredstev v 
neskladju z ustavo, da za različno financiranje ni 
utemeljenih razlogov in da je država obvezni 
program zasebnih šol dolžna financirati v enaki 
višini kot program javnih, torej 100-odstotno. Na 
drugi strani so povsem drugačni poudarki 
ustavne odločbe iz leta 2001, ki je bila, kar ni 
nepomembno, sprejeta soglasno. Denimo, da je 
različen obseg državnega financiranja javnih in 
zasebnih šol ustavno dopusten. In še dva citata 
iz te odločbe bom navedel. Navajam: »Pomislek, 
da so starši, ki otroke pošiljajo v zasebne šole in 
morajo plačevati šolnino, v neenakopravnem 
položaju v primerjavi s tistimi, katerih otroci 
obiskujejo javne šole, ni utemeljen. 
Zakonodajalčeva odločitev, da država financira 
le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke 
vsi starši, je v polju njegove presoje in zato ni v 
nasprotju z ustavo.« Konec navedka.  
 In zdaj se vračam k vašim očitkom. 
Eden je, da kot predsednik Vlade vztrajam pri 
diskriminaciji šoloobveznih otrok, ki obiskujejo 
obvezni javnoveljavni program na zasebnih 
osnovnih šolah. Gre res za diskriminacijo? 
Morda bi šlo, če ti starši svojih otrok ne bi mogli 
vključiti v eno od osnovnih šol iz javne mreže, a 
to možnost imajo. Diskriminacija, ki jo morda 
vidim sam, tiči drugje – da vpisni pogoji v javnih 
in zasebnih šolah niso enaki. Pišete tudi, da sem 
odgovoren za povzročene nepopravljive 
posledice na področju izvajanja obveznega 
osnovnošolskega izobraževanja. Ne razumem, 
kam merite, sploh glede na to, da zasebne šole 
poleg javnega denarja služijo tudi s šolninami. In 
ko bodo zasebne šole financirane 100-odstotno, 
s tem ne bo usahnila njihova pravica, da 
staršem svojih učencev še naprej zaračunavajo 
tudi šolnine. Naslednji očitek je, da vztrajam pri 
ustvarjanju neenakosti. Res vztrajam? Lahko 
vam ponovim zgornja dva citata. Sprašujem pa 
se tudi, kako bi vam odgovorilo Ustavno sodišče. 
A to je bržkone odvisno od tega, katero sestavo 
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Ustavnega sodišča bi vprašali oziroma katera 
sestava bi se o tem izrekala. 
 Namerno bom ponovil – na eni strani 
torej šibka večina petih ustavnih sodnikov, ki so 
za javnoveljavni program zasebnih šol odredili 
enako denarja kot za javne, in na drugi strani 
soglasna odločitev deveterice iz leta 2001, da je 
različen obseg financiranja zasebnega in 
javnega izobraževanja ustavno dopusten. Pri 
čemer so se ti zadnji izrecno vprašali, navajam: 
»Ali je neenako financiranje zasebnih in javnih 
šol, zaradi katerega morajo učenci zasebnih 
plačevati šolnino, protiustavno?« Odgovorili so, 
da ne, kot sem že omenil. In če bi bil, spoštovani 
predlagatelji ustavne obtožbe, vrstni red teh 
dveh odločb drugačen, kaj bi storili potem? Bi to 
sprejeli? Ali bi, nasprotno, v svoji stari maniri 
pohiteli z orkestriranimi napadi na sodstvo in 
znanimi ocenami o njegovi domnevni 
spolitiziranosti? Bi začeli grebsti po zasebnosti 
ustavnih sodnikov, kot ste to spretno počeli, ko 
je šlo za vrhovne in sodnike nižjih sodišč? Bi 
vnovič zahtevali lustracijo? Bi prirejali proteste, 
tokrat na Beethovnovi? Bom ugibal, spet bi 
govorili o krivosodju in še čem. Sem zagovornik 
javnega šolstva, kar pa ne pomeni – da mi ne bi 
česa pripisali, da ne rečem podtaknili – da 
komurkoli odrekam pravico do zasebnega 
izobraževanja. Vendar kot rečeno, prepričan 
sem, da je javno šolstvo s svojo univerzalno 
dostopnostjo pomemben element družbe, celo 
preveč pomemben, da bi ga prepustili izključno 
trgu. Sam tudi ne sodim med tiste, ki so 
prepričani, da je vse, kar je zasebno, tudi nujno 
boljše, večvredno in bolj učinkovito. Še zdaleč 
ne. Tudi ne, ko gre za šolstvo. In nočem, da bi v 
Sloveniji videli scenarij, po katerem bi se javnim 
šolam z nenehnimi kritikami učnih načrtov, ki ne 
nazadnje spodbujajo širok svetovni nazor, lepilo 
negativne etikete in izničilo njihov pomen. 
Nočem, da bi se uveljavilo prepričanje, češ, 
zasebne šole so avtomatično bolj kakovostne. 
Nočem, da bi zaradi svojih finančnih prednosti, 
ker jih poleg države financirajo tudi ustanovitelj 
in s šolninami starši, zasebne šole začele 
prevzemati najboljše učitelje. Nočem odliva 
otrok, najprej otrok premožnejših staršev, in 
nočem elitizacije, niti ne maram je.  
 Slovenske javne šole so dobre. Ne 
govorim na pamet, pač pa to kažejo rezultati 
mednarodnih raziskav. Verjamem, da jih znate 
brati, pa vendar jih bom nekaj naštel. V raziskavi 
bralne pismenosti so desetletniki dosegli 
nadpovprečne rezultate, napredek na tem 
področju je bil v zadnjih 15 letih velik. Rezultati 
raziskave PISA 2015 kažejo stabilnost 
naravoslovnih ter porast matematičnih in bralnih 
dosežkov, pri čemer slovenski šolarji na vseh 
področjih pismenosti presegajo povprečje držav 
članic OECD. Tako so na lestvici povprečnih 
dosežkov naravoslovne pismenosti naši učenci 
med 72 državami dosegli 13. mesto in pri tem 
prehiteli vrstnike iz vseh evropskih držav, razen 
estonskih in finskih. Pri matematični pismenosti 
je bil leta 2015 dosežek slovenskih šolarjev 

pomembno višji kot tri leta prej in hkrati tudi 
pomembno višji od povprečja OECD. Med 
evropskimi državami pa sta se višje uvrstili zgolj 
Švica in Estonija. Izboljšali, in to zelo, so se tudi 
dosežki v bralni pismenosti. Še leta 2012 so bili 
slovenski učenci pod povprečjem držav OECD, 
leta 2015 že nad povprečjem. In še raziskava 
TIMSS 2015, tudi ta kaže na odlično znanje 
matematike in naravoslovnih predmetov. 
Slovenija je dosegla zelo visoke rezultate, 
osmošolci so pri naravoslovju dosegli peti 
najvišji dosežek, gimnazijci, ki so za maturitetni 
predmet izbrali fiziko, pa so v fiziki dosegli celo 
prvo mesto. Naj bo dovolj. Ti rezultati o 
kakovosti slovenskega šolstva govorijo sami 
zase, in sicer da je javno šolstvo dobro.  
 Naj ob tem priznam, da se včasih sicer 
vprašam, ali so šolski programi povsem ustrezni, 
ali morda ne silijo k piflariji, ali ni v njih preveč 
pomnjenja in premalo spodbujanja otrok in 
mladih k razmišljanju, skratka, ali niso učni načrti 
prenatrpani in prezahtevni. Vzgoja, ki je sicer 
prvenstvena naloga staršev, je iz šol že skorajda 
povsem izrinjena, ker je vse podrejeno nenehni 
borbi za ocene. Večina se po končani devetletki 
vpiše na gimnazijo, kdor se ne, je označen za 
manjvrednega. Neka psihoza vlada, in žal jo 
pomagajo ustvarjati, nekateri celo izdatno, tudi 
ambiciozni starši, ki svoje otroke silijo in delajo 
namesto njih, s tem pa jim, ne da bi se tega 
zavedali, povzročajo neizmerno škodo. K 
učiteljem se prihajajo celo prerekat za ocene, ob 
koncu šolskega leta s seboj nemalokrat 
pripeljejo odvetnike in trgujejo za uspeh svojih 
otrok, in to njim v škodo, vsaj v veliki večini 
primerov. Ustvarjajo nezaupanje v učiteljsko 
delo, kar je slabo in povsem nepotrebno. 
 A naj se vrnem k predlogu ustavne 
obtožbe. Še nekaj razmislekov se mi ob vsem 
zapisanem in ob odločbah Ustavnega sodišča 
utrne. Od tega, da je leta 2014 na Ustavnem 
sodišču uspelo staršem, ki zmorejo plačevati 
šolnino, do tega, da so zasebne osnovne šole 
zaradi javnega in zasebnega denarja v 
ugodnejšem materialnem položaju, in ne 
nazadnje, skušam si predstavljati vaš odziv, ko 
ne bo šlo za katoliško, pač pa za osnovno šolo 
katere druge veroizpovedi, recimo za 
muslimansko. Kaj bo takrat? In še glede samega 
predloga ustavne obtožbe. Spoštovani poslanci 
SDS, vaša vnema vlaganja je glede na 
nikakršen izkupiček pravzaprav neverjetna. Če 
se ne bi zavedal, da ste institut tudi tokrat, že 
četrtič, uporabili zgolj za promocijo svoje 
ideologije, bi vam celo utegnil svetovati, da ga 
uporabljajte redkeje in bolj izbrano, ker ga boste 
sicer razvrednotili, če ga že niste. Ampak se 
bom s svojimi nasveti vzdržal, ker vem, da se s 
tem manevrom zgolj promovirate. Kakorkoli, 
vsakokrat doslej ste svoj predlog ustavne 
obtožbe oprli na temo, s katero ste želeli samo 
eno, in to je razdvajati javnost. Pri mojem 
predhodniku Miru Cerarju, v januarju 2018, je šlo 
za sirskega begunca Ahmada Šamija, pri 
nekdanjem predsedniku republike Danilu Türku, 
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v marcu 2010, vas je zbodlo odlikovanje 
nekdanjega sekretarja za notranje zadeve 
Tomaža Ertla, za katerega ste dejali, da je 
simbol kršenja človekovih pravic. Kakšno 
sprenevedanje! To je vse, kar bom rekel. S 
predlogom ustavne obtožbe tudi niste prizanesli 
nekdanjemu premierju Janezu Drnovšku v maju 
1998, ki ste mu očitali sklenitev tajnega 
varnostnega sporazuma z Izraelom leta 1995, 
čeprav je šlo za tajni sporazum dveh 
obrambno-varnostnih služb, slovenske in 
izraelske. Zgolj mimogrede, že v tej zgodbi iz 
daljnega leta 1995, povezani z orožarskimi posli, 
so se pojavila nekatera danes znana imena, 
denimo Walter Wolf, Jure Cekuta in Dragan 
Bavčar. In če se vrnem k Drnovšku. Z ustavno 
obtožbo ste mu žugali že vsaj dvakrat, a je 
ostalo le pri grožnjah. Če strnem, pravzaprav 
sem glede na našteta imena v dobri družbi. 
 Spoštovani predlagatelji ustavne 
obtožbe, naj ob koncu priznam, da me ta vaša 
skrb za neuresničene odločbe preseneča. Zlasti, 
če se spomnim vaših preteklih ravnanj, recimo 
vseh vaših naporov pri vlaganju različnih 
referendumskih zahtev in pobud, ko je šlo za 
izbrisane. A to seveda niso bili napori za 
uresničitev ustavne odločbe. Prav nasprotno, bili 
so napori za preprečitev njene uresničitve. In 
naprej, vaša vlada, gospod Janša, bi lahko 
uresničila odločbo glede Zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij, ki je bila ob 
nastopu mandata vaše prve ministrske ekipe 
neuresničena že pet let! A je taka ostala tudi, ko 
ste leta 2008 mandat končali. Vaša druga vlada, 
gospod Janša, bi lahko, a tega ni storila, 
uresničila ustavno odločbo, povezano z 
Zakonom o parlamentarni preiskavi in 
Poslovnikom o parlamentarni preiskavi. Če me 
spomin ne vara – pa me popravite, če se motim 
– so bili poslanci SDS in SNS celo predlagatelji 
zahteve za oceno ustavnosti zakona in 
poslovnika. Vaš tretji, če rečem, dolg je 
neuresničena ustavna odločba glede Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju. Leto dni ste 
imeli časa do predčasnega konca mandata vaše 
druge vlade, pa nič. In še četrta ustavna 
odločba, ta je sicer delno neuresničena, 
povezana je z Zakonom o prispevkih za socialno 
varnost. Sprejeta je bila resda pred nastopom 
vašega drugega mandata, ampak glede na skrb, 
ki jo izražate zaradi neupoštevanja zapovedi 
Ustavnega sodišča, bi od vas pričakoval povsem 
drugačno ravnanje. Pravzaprav me preseneča, 
da ob tej vaši tankočutnosti predloga za ustavno 
obtožbo niste vložili ustavne obtožbe proti sebi 
ali interpelirali svojih ministrov oziroma kar 
celotne vlade, kar ste iz opozicije prav vešče 
počeli. Dopuščam pa, da sta vaša občutljivost in 
skrb za pravno državo vzklili pozneje. 
 Verjamem, da bo danes razprava dolga 
in da mi boste očitali marsikaj, ne oziraje se na 
dejstva. Mogoče je čas, da se začnete ukvarjati 
s svojimi problemi in jih ne prikrivate z napadi 
name, ki ne želim nič drugega, kakor delati. 
Lahko me napadate, žalite, mi očitate zraven še 

krivdo vsaj za razpad Demosa leta 1992 v 
Dolskem. Lahko me poskušate predstavljati kot 
del ne vem kakšne elite, ki uničuje državo. 
Lahko tvitate do onemoglosti in naprej s pravimi 
ali lažnimi profili, če vas to sprošča. Vedno ste 
trdili svoje, če so bila dejstva drugačna. Če so 
bila drugačna, toliko slabše za dejstva. 
Zanikanje članstva vidnejših članov v Zvezi 
komunistov, obrat v desno po neuspeli 
kandidaturi za sprejem v Socialistično 
internacionalo leta 1994, sprejeta je bila tedanja 
Združena lista socialnih demokratov z Janezom 
Kocijančičem na čelu, poudarjanje Jožeta 
Pučnika, čeprav je bil on socialdemokrat, tako 
kot moj sovaščan France Tomšič, ustanovitelj 
vaše stranke. Zakaj vam je nerodno priznati, da 
ste bili člani Zveze komunistov, to veste vi. 
Čudno pa je, da meni, ki sem zvezdo nosil samo 
na pionirski čepici v prvem razredu, očitate 
komunistično doktrino. Veste, tudi jaz znam 
pogrevati zgodovino, ne samo vi, ampak bodi 
dovolj, ker se s tem ne mislim ukvarjati. 
 Želim vam vse dobro na vaši nadaljnji 
poti, vzroke za neuspešno sestavljanje vlade pa 
iščite v svojih vrstah. Hvala. 
 / aplavz/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

predsednik Vlade, za vaše pojasnilo.  
 S tem prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Besedo ima gospod 
Miha Kordiš v imenu Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Ključno vprašanje danes ni, ali bo 
ustavna obtožba predsednika Vlade uspela ali 
ne. Odgovor na to smo poznali, preden je sploh 
padla prva beseda. Ključno vprašanje je, kakšen 
učinek je imel pritisk desnice na predsednika 
Vlade in vladno koalicijo, kakšen učinek ima na 
prihodnost javnega šolstva v Sloveniji. Tudi ta 
odgovor poznamo. Vladna koalicija s 
predsednikom Vlade na čelu je popustila desnici 
in pristala na izenačenje financiranja privatnih in 
javnih osnovnih šol ter na ta način odprla vrata 
privatizaciji in elitizaciji izobraževanja. No, za 
razliko od liberalnega mencanja in 
kompromisarstva z desnico se Levica javnemu 
šolstvu, ki lahko edino zagotavlja kakovostno, 
vsem dostopno izobraževanje, ne bo nikoli 
odrekla. Okoli tega vprašanja bom zgradil 
današnje stališče. Strnjeno bom predstavil 
škodljive učinke privatizacije šolskega sistema, 
ki jo predlagata desnica in sredinski vladni 
petorček.  
 Če se za začetek zadržim pri Ustavnem 
sodišču, škodljiva odločba Ustavnega sodišča iz 
leta 2014 je namreč povod za to ustavno 
obtožbo. Ob primerih, ko Ustavno sodišče 
sprejme takšno odločitev, se pogosto pojavi 
občutek, da ne gre za garant objektivnega 
tolmačenja ustave, temveč za preprosto 
sredstvo doseganja političnih ciljev. V zvezi s 
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tem se je eden od nekdanjih premierjev, sicer 
pravnik, takole izrekel: »V strokovni in laični 
javnosti se zato pogosto izoblikuje vtis, da ravna 
Ustavno sodišče oziroma večina v njem, ki je 
sprejela določeno odločitev, v prid točno 
določeni politični opciji oziroma posamezni 
politični stranki ali skupini strank«. Konec citata. 
Seveda je imel ta nekdanji predsednik Vlade 
popolnoma prav, zato v Levici odločbo 
Ustavnega sodišča beremo natančno tako, kot je 
bila zapisana, in prav nič širše. Ustavno sodišče 
ni odločilo, da je treba javnoveljavne programe 
na zasebnih šolah 100-odstotno financirati, 
ampak da je del 86. člena v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki se nanaša na javnoveljavne 
programe osnovnošolskega izobraževanja, v 
neskladju z ustavo, in seveda, da mora Državni 
zbor to protiustavnost odpraviti. Kot smo 
socialisti že ničkolikokrat povedali, če želimo 
odpraviti ugotovljeno neustavnost in hkrati 
potegniti jasno ločnico med zasebnimi in javnimi 
osnovnimi šolami ter vzpostaviti ustrezen način 
njihovega financiranja, moramo nedvoumno in 
brezpogojno spremeniti 57. člen Ustave. Pri tem 
trdno vztrajamo na stališču, da ne bo šlo za 
nedopusten poseg z namenom izigravanja 
Ustavnega sodišča, ampak za spreminjanje 
ustave, po katerem je treba poseči za 
zagotavljanje javnega interesa tako, da se v 
ustavo jasno zapiše, kakšna je obveznost 
države do financiranja zasebnih osnovnih šol. 
 Dokaz, da je nedvoumen zapis 57. 
člena Ustave potreben, sta ravno nasprotujoči si 
razsodbi Ustavnega sodišča glede financiranja 
javnih in zasebnih šol iz javnih sredstev. V prvi 
razsodbi, tisti, ki datira še v leto 2001, se je 
Ustavno sodišče soglasno izreklo, da veljavna 
zakonska ureditev ni v nasprotju z ustavo. 
Potem pa leta 2014 isto Ustavno sodišče z 
minimalno večino odloči, da je neenako 
financiranje javnoveljavnih programov 
protiustavno. V obrazložitvah odločitve iz leta 
2014 Ustavno sodišče samo ugotavlja, da je leta 
2001 že presodilo, da neenako financiranje 
osnovnih šol ni v neskladju z ustavo, ampak pri 
tem utemeljuje, da se je odločitev iz leta 2001 
navezovala na zasebno šolstvo kot celoto, nova 
odločitev pa naj bi se navezovala samo na 
osnovne šole. Ker so osnovne šole velik del te 
celote, je seveda taka argumentacija logično 
nevzdržna, en velik tomejto – tomato, potejto – 
potato. Zdi se, da je s površno argumentacijo 
Ustavno sodišče poskušalo ohraniti videz 
enotnosti odločitev, no, v resnici pa se je izognilo 
utemeljevanju razlogov, ki so pripeljali do tega, 
da se je odločitev radikalno spremenila iz leta 
2001 v letu 2014. Zakaj? Jah, ti razlogi niso 
pravni, ampak so politični. Natančnejša 
formulacija 57. člena Ustave, v kateri bi bil način 
financiranja zasebnih in javnih osnovnih šol 
eksplicitno zapisan, bi zato nedvomno koristil. 
Zožil bi prostor za različne interpretacije in 
preprečil, prvič, da bi bile odločitve Ustavnega 
sodišča še naprej talec njegove sestave, in 

drugič, da bi bil ta člen razlog za ideološke in 
politične boje, kot se to dogaja prav sedaj.  
 Druga, neizmerno slabša možnost, ki jo 
bodo bržčas danes predlagale koalicijske 
stranke, pa je, da se ta neustavnost odpravi s 
spremembami Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja na način, da 
se zasebnim šolam nameni več denarja. Pa sta 
že sedaj vzgoja in izobraževanje 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, bodisi želi profit bodisi želi vnesti v 
kurikulum svoj svetovni partikularni nazor. In 
vemo, da so, razen ene izjeme, zasebne 
osnovne šole tako ali drugače povezane s 
katoliško cerkvijo. Tudi argument, da bodo 
100-odstotno financirani samo javnoveljavni 
programi zasebnih šol, ne pa tudi razširjeni 
partikularni programi, je napačen. Partikularnost 
zasebnih šol, njihovih pedagoških pristopov ali 
svetovnih nazorov ni nekaj, kar se učenci učijo 
samo popoldne ali v nekem ločenem dodatnem 
programu. Specifična obarvanost celotnega 
programa je prisotna pri vseh urah. In v 
pedagoški stroki že dolgo velja, da tesen preplet 
vednosti, stališč, načel in vrednot ni naključno 
dejstvo, ampak ravno bistvo vzgoje in 
izobraževanja, česar se bržčas zavedajo tudi na 
zasebni Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, Zavodu 
svetega Stanislava, saj na svoji spletni strani 
zapišejo, bom citiral: »Osnovna šola Alojzija 
Šuštarja je katoliška osnovna šola. Njen značaj 
se odraža na različnih ravneh v vsakodnevnem 
in letnem programu. Začetek in konec vsakega 
šolskega dne izročimo bogu. Za vse otroke je 
obvezen šolski predmet spoznavanje vere. Šola 
naj bi postala okolje, ki izhaja iz krščanskih 
vrednot.« Skratka, jasno je, da Cerkvi niso dovolj 
le naši gozdovi in da želi tudi naše šole in s tem 
naše otroke.  
 Dejstvo, da osnovnega programa ni 
mogoče s skalpelom ločiti od razširjenega, 
pomeni, da je financiranje rednih šolskih vsebin 
hkrati tudi financiranje posebnih načel, po 
katerih šola deluje, vrednosti in stališč, ki jih kani 
prenesti na nove generacije. Financiranje 
javnoveljavnih programov na zasebnih šolah je 
hkrati financiranje vrednostnih usmeritev 
posameznih zasebnih izvajalcev. Poleg vsega 
navedenega zasebne šole niso enako dostopne 
vsem. Zasebne šole svoje učence izbirajo 
selektivno in imajo pravico, da nekega otroka 
zavrnejo. Na drugi strani mora javna šola – in 
prav je tako – sprejeti vsakogar. Tu je še 
šolnina, ki je javne šole seveda ne zaračunavajo 
in tako zagotavljajo družbeno enakost in 
enakopravnost. Šolnine na drugi strani pa prav 
te pravice spodnašajo. Samo javna šola je 
garant za sekularni kurikulum ter za vsem pod 
enakimi pogoji dostopno izobrazbo. Tudi javna 
šola si zasluži kritiko, vsekakor, ampak je ključ v 
tem, da javno šolo izboljšamo, ne pa da jo 
spodnašamo z zasebništvom. Dodatno 
15-odstotno financiranje za zasebne šole bi 
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pomenilo, da bi te šole lahko z majhnim 
prispevkom staršev dosegale nadstandardno 
izobraževanje, kar dolgoročno seveda vodi v 
prevlado zasebnega šolstva nad javnim. Takšno 
šolstvo pa ni univerzalno dostopno, je selektivno 
na podlagi premoženja, utrjuje razredne delitve v 
družbi in nas vodi v en šolski sistem za revne in 
en šolski sistem za bogate, ki se lahko 
zacementirajo kot vladajoča kasta.  
 Ustavno sodišče si je škandalozno za 
cilj postavilo manj javnih šol. V argumentaciji 
svoje odločitve iz leta 2014 je namreč zapisalo, 
citiram: »Statistični podatki kažejo izrazito 
prevlado javnih osnovnih šol.« Konec citata. 
Uporaba te vrednostno obložene sintagme nima 
nikakršnega smisla, razen če lahko v prihodnosti 
pričakujemo, da bo Ustavno sodišče odločilo, da 
gre na področju obrambe, recimo, v Sloveniji za 
odločno prevlado Slovenske vojske. Ali da gre 
na področju zaporov za odločno prevlado 
državnih zaporov. Ali pa da gre pri zagotavljanju 
varnosti za odločno prevlado Policije. Lahko bi 
nizal dalje. V resnici je pomembno ravno 
nasprotno od tega, kar je implicitna neoliberalna 
ideološka pozicija trenutne sestave Ustavnega 
sodišča. Javno je treba krepiti. Pri tem ne 
smemo pozabiti, da je zaradi varčevalnih 
ukrepov in zategovanja pasov javno šolstvo 
absolutno podhranjeno. Ugodno javnofinančno 
stanje moramo izkoristiti za revitalizacijo javnega 
šolskega sistema, nikakor pa ne smemo 
dopustiti, da bi na teh istih sredstvih parazitirale 
zasebne šole. Izenačevanje financiranja bi bil 
jasen neoliberalen napad na javno šolstvo, ki bi 
pripeljal v vse večjo komercializacijo, vse slabšo 
kakovost in vse večjo družbeno neenakost.  
 Šolski sistem je eden najbolj egalitarnih 
mehanizmov v družbi, ki jo sicer prečijo takšna, 
drugačna nasprotja, neenakosti. Omogoča 
družbeno mobilnost, in sicer, dasiravno nikakor v 
celostni meri, 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 osnovnega izobraževanja naprej, 
namesto da gre v smeri utrjevanja teh razlik, kar 
bi bila posledica 100-odstotnega financiranja 
javnoveljavnih programov na zasebnih šolah. 
Intelektualna dediščina je last vsega človeštva, 
zato izobrazba in znanje pripadata sleherniku. 
Hkrati je z razvojnega vidika prav kakovostno in 
dostopno javno šolstvo infrastruktura izhoda iz 
periferne nerazvitosti, kamor nas je privedla 
ravno privatizacija z vdorom zasebnega interesa 
v področje javnega interesa, s strukturnimi 
reformami in tako naprej, in pod katero se 
podpisujejo vse zadnje vlade brez ene same 
izjeme. Zato v Levici zavračamo tezo, da je 
100-odstotno financiranje javnoveljavnih 
programov na zasebnih šolah edini način za 
odpravo neustavnosti, ki jo je leta 2014 ugotovilo 
Ustavno sodišče. Obstaja še en drug način. 
Način, ki to neustavnost odpravi in hkrati zaščiti 
javno šolstvo. V Levici bomo podprli samo tega.  

 Zaradi vsega navedenega zavračamo 
tudi utemeljenost ustavne obtožbe, ki jo 
predlagata SDS in SNS, in ustavne obtožbe ne 
bomo podprli. Javni denar, javna šola, živela!  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, ni običaj, da se v Državnem zboru 
ploska.  
 Izvolite, imate besedo.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Je pa običaj, 

da je v Državnem zboru obilo neumnosti, in 
običaji se tudi skozi čas spreminjajo, kar spada k 
razgledanosti. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Običaj je 

predvsem, da se v Državnem zboru razpravlja. 
Kar pa kdo razume kot neumnost, je seveda 
njegova stvar.  
 Spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, gospa Ljudmila Novak ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod predsednik, predsednik Vlade, ministri, 
kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! 
 Vladavina prava pomeni, da pravo velja 
enako za vse, da ni nihče nad zakonom in da, 
kar je najbolj pomembno, država ne pripada 
političnim strankam, kaj šele Vladi ali njenemu 
predsedniku. Če izhajamo iz tega dejstva, potem 
je popolnoma jasno, da imamo v naši državi več 
problemov. Ne spoštujemo institucij pravne 
države, ne spoštujemo pravnomočnih sodb in ne 
izvršujemo odločb Ustavnega sodišča oziroma 
spoštujemo jih takrat, ko koaliciji to odgovarja. 
Predsednik Vlade Marjan Šarec na predlog 
obtožbe prej ni pisno odgovarjal. Predvidevamo, 
da bi to storil, če bi kazalo, da bo predlog 
obtožbe izglasovan. Zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ni edini, ki 
čaka na dobro voljo in interes Državnega zbora, 
da neskladje odpravi. Vlada Mira Cerarja v vsem 
svojem mandatu tega ni zmogla ali pa ni želela, 
čeprav je njen predsednik večkrat javno 
poudaril, da je odločitve Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije treba spoštovati. Ta naloga 
sedaj ostaja novi vladi.  
 V Novi Sloveniji smo že večkrat 
opozorili na nujno spremembo zakona, saj teče 
že peto leto od objave odločbe Ustavnega 
sodišča. Mimogrede, Državni zbor bi moral 
ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku 
enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije. V zadnjem obdobju se je 
na tem področju sicer veliko dogajalo, zgodilo pa 
se ni nič. Še vedno smo v neustavnem položaju, 
in to odgovornost v Novi Sloveniji v prvi vrsti 
pripisujemo neposredno dr. Miru Cerarju in 
njegovi prejšnji vladi. Ker nobena vlada ne želi 
prisluhniti argumentom, ne bo odveč, če 
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ponovimo: od zasebnih izvajalcev 
javnoveljavnega osnovnošolskega programa le 
eden prejema 100-odstotno sofinanciranje, torej 
enako kot državne šole, ostali pa le 85 % 
sredstev. Naj poudarimo, da gre za sredstva za 
zagotavljanje plač in drugih osebnih prejemkov 
ter za kritje materialnih stroškov dejavnosti in 
nalog, ki so potrebne za opravljanje 
izobraževalne dejavnosti. Ustavno sodišče 
izrecno napiše, 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 javnoveljavnih 
osnovnošolskih programov v različnih šolah, 
državnih in zasebnih, dve odločbi Ustavnega 
sodišča na dve različni vprašanji, zato se ni 
pošteno sklicevati na prvo odločbo Ustavnega 
sodišča. Vlada Marjana Šarca je sicer zadnjemu 
predlogu novele zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki ga je vložila SDS, 
nasprotovala, ker naj bi šlo le za delno rešitev in 
ne za celovite rešitve problematike financiranja 
javnoveljavnih programov šol. 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 bi se lahko 
lotila še preostalih sprememb in dopolnitev 
zakona.  
 Predsednik Vlade je dolžan spoštovati 
Ustavo Republike Slovenije in odločbe 
Ustavnega sodišča. To je dolžan zahtevati tudi 
od svojih ministrov. Če tega ne stori, dopušča 
nespoštovanje načela enakosti pred zakonom, 
diskriminacijo, kršitev načel pravne države in 
delitve oblasti. Vprašanje torej je, ali je 
predsednik Vlade opustil dolžno ravnanje, s tem 
ko je dopustil, da si je Vlada oziroma minister za 
izobraževanje, znanost in šport ponovno vzel 
čas do jeseni. Seveda je odgovor da, a poglejmo 
še časovni vidik. Prejšnja vlada je imela na voljo 
cel mandat, da bi to storila, gospod Marjan 
Šarec in njegova vlada pa sta imela doslej le 
nekaj mesecev. Minister dr. Jernej Pikalo je 
zagotovil, da bo predlagal novelo zakona, ki bo 
odpravila protiustavnost, najkasneje do začetka 
novega šolskega leta, torej do 1. septembra 
letos. V Novi Sloveniji poudarjamo, da so 
odločbe Ustavnega sodišča zavezujoče in jih 
Državni zbor mora pravočasno izvršiti. Pravi čas 
je zamudila že prejšnja vlada. Če tudi vlada 
Marjana Šarca ne bo opravila domače naloge, 
pa bo predsednik Vlade moral ukrepati, sicer se 
ne bo mogel sklicevati na spoštovanje 
koalicijskega sporazuma, v katerem so vladne 
stranke zapisale, citiram: »V svojih naporih bo 
delovanje tako koalicije kot Vlade temeljilo na 
doslednem spoštovanju načel pravne države s 
poudarkom na resnični enakosti pred zakonom, 
ki ni odvisna od politične, ekonomske ali drugih 
oblik družbene moči posameznika.« Zapisale so 

tudi, da se zavzemajo, da sta vzgoja in 
izobraževanje enakovredno in pod enakimi 
pogoji dostopna za vse. Mar ni s tem vse 
povedano? V Novi Sloveniji upamo, da gospod 
Marjan Šarec ne bo ostal le pri besedah, tako 
kot prejšnji predsednik Vlade, ki je dejal: »Kot 
pravnik in predsednik Vlade sem nesrečen, ker 
zamujamo z izvršitvijo ustavne odločbe. 
Prizadevam si, da bi jo čim prej izvršili.« Pa je v 
štirih letih niso znali ali pa zmogli rešiti. 
 Predlogu obtožbe predsednika Vlade 
Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije ne bomo nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospa poslanka. 
 Gospa Maša Kociper, imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek, izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovani 

predsednik Vlade, spoštovani ministrski zbor, 
spoštovane poslanke in poslanci! 
 Naj tole stališče najprej začnem z 
jasnim zagotovilom, da tudi Stranka Alenke 
Bratušek tega predloga obtožbe, ki že v začetku 
ni imel nobene možnosti za uspeh, ne bo 
podprla. Ustavna obtožba je sicer eden tistih 
inštitutov, ki spadajo med največja in najtežja 
orožja vsake demokracije. V naši ustavi jo ureja 
119. člen, ki dopušča vložitev ustavne obtožbe 
zoper predsednik Vlade v primeru, ko bi pri 
opravljanju svoje funkcije kršil ustavo in zakon. 
Postopek obtožbe predsednika Vlade pred 
Ustavnim sodiščem tako predstavlja enega 
ključnih instrumentov preprečevanja 
morebitnega izvrševanja oblasti na način, ki je 
nezakonit, torej v nasprotju z ustavo, zakoni in 
tudi temeljnimi vrednotami, na katerih temelji 
naša država. Ali gre res za to v tem primeru? 
Današnjo ustavno obtožbo obravnavamo na 
zahtevo skupine opozicijskih poslancev, med 
njimi tudi stranke SDS, ki je do sedaj v zgodovini 
Republike Slovenije sodelovala prav pri vseh 
predlogih ustavnih obtožb. 
 Po mnenju predlagatelja je predsednik 
Vlade s svojim delovanjem oziroma 
nedelovanjem, to mu namreč očitajo, kršil 
najvišji pravni akt v hierarhiji pravnih aktov, 
Ustavo Republike Slovenije. To naj bi storil s 
tem, ko sodne odločbe Ustavnega sodišča, ki 
govori o financiranju osnovnega šolstva, ni 
uresničil na način, kot si to želi predlagatelj. Pri 
tem je bila danes že dvakrat omenjena odločitev 
Državnega zbora oziroma Zakonodajno-pravne 
službe, ki je v enem od svojim mnenj zapisala, 
da način uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, 
kot ga zasleduje predlagatelj te ustavne 
obtožbe, ni edini način, na katerega se 
omenjena odločba lahko uresniči. To velja tako 
vsebinsko kot tudi po obliki. Predlagatelj Lisec je 
danes večkrat bral Ustavo Republike Slovenije, 
pa mi dovolite, da tudi jaz preberem enega od 
členov. Gre za 3., se pravi zelo pomemben, člen 
Ustave, drugi odstavek, ki pravi: »V Sloveniji ima 
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oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo 
izvršujejo neposredno,« se pravi na 
referendumih, »in z volitvami poslancev po 
načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno 
in sodno.« Vse tri veje oblasti so samostojne in 
neodvisne. Med njimi velja razmerje checks and 
balances, tako kot v drugih demokratičnih 
sistemih. To poudarjam zato, ker je ustavne 
odločbe treba spoštovati, nikakor pa to ne 
pomeni, da je Ustavno sodišče nad zakonodajno 
vejo oblasti. Zakonodajna veja oblasti lahko v 
skladu z ustavo in zakonom zadeve uredi tudi 
drugače, morda tudi s spremembo ustave. V 
Stranki Alenke Bratušek smo se namreč že v 
prejšnjem mandatu borili za to, da se odločba 
Ustavnega sodišča spoštuje, pri tem pa smo 
predlagali, da odločitev Ustavnega sodišča 
spoštujemo na način, da spremenimo ustavo in 
v njej jasno in nedvoumno zapišemo, da se 
osnovno izobraževanje v zasebnih šolah lahko 
sofinancira v omenjenem obsegu in pa pod 
pogoji, ki jih določa zakon. Tako bi državno 
financiranje osnovnega šolstva veljalo izrecno za 
javne šole, medtem ko bi bila ureditev 
financiranja zasebnih osnovnih šol prepuščena 
zakonu. To pomeni, da mora država financirati 
javne osnovne šole, zasebne šole pa lahko 
financira le, če to želi. Tudi to bi bila rešitev te 
problematike. 
 Sicer gre pri tem vprašanju za izrazito 
politično, lahko rečemo tudi za ideološko 
vprašanje. Odločitev o financiranju namreč ne 
vpliva samo na financiranje osnovnega šolstva, 
ampak tudi na sam ustroj slovenske družbe. 
Spodbujanje zasebnih šol z državnim denarjem 
je po mnenju Stranke Alenke Bratušek uvod v 
razslojevanje v naši družbi. Enaka izhodišča za 
vse, ki so jih doslej zagotavljale javne osnovne 
šole, bi bila s tem porušena. Slovenska družba 
je zaenkrat ena najmanj razslojenih. Zakaj ne bi 
pustili, da tako tudi ostane? Izenačitev 
financiranja javno priznanih vsebin dolgoročno 
vodi tudi v osiromašenje mreže javnih osnovnih 
šol. Ko bodo te osiromašene, pa bodo zasebne 
osnovne šole, ki bodo še naprej financirane tudi 
z zasebnimi sredstvi, morda sprejemale druge 
učence, učence bolj premožnih staršev. Ali si res 
želimo takšno državo? Takšno socialno državo, 
v kateri niti otroci v osnovni šoli nimajo enakih 
izhodiščnih možnosti? Ali si res želimo, da starši 
otrok, ki mislijo, da so boljši in večvredni, 
doplačujejo šolo, medtem ko drugi, ki tega 
denarja nimajo, niso deležni iste kvalitete 
izobraževanja? 
 Kar si želimo v Stranki Alenke 
Bratušek, je to, da ohranimo kvalitetno javno 
šolstvo, ki pa se bo prilagajalo razmeram hitro 
razvijajoče se družbe, ki bo po finskem modelu 
spremembe spremljalo, jih zaznalo in osnovno 
šolstvo spremenilo tako, da bo tudi javna 
osnovna šola kvalitetna in bo otroke učila 
razmišljati in samostojno živeti v svetu, ki ga 
lahko pričakujemo. Koncept slovenskega 
javnega šolstva torej temelji na prevladujočem 
razumevanju odnosa med javnimi in zasebnimi 

šolami v smislu izobrazbe kot javnega dobrega, 
dostopnega vsem, še posebej mora to veljati za 
osnovnošolsko izobrazbo. Prav tako pa temelji 
tudi na razsodbah Evropskega sodišča za 
človekove pravice, kjer nedvoumno piše, da 
države, kar zadeva pravice, zajamčene z 
Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin, niso obvezane niti 
ustanavljati zasebnih šol niti jih financirati. Kljub 
temu pa v Sloveniji in tudi v drugih državah iz 
javnih sredstev financiramo javne programe, ki 
jih izvajajo te zasebne šole, in to kar v 85 % 
njihove vrednosti, javne šole in zasebne šole s 
koncesijo pa so financirane celo v 100 %. 
 Še marsikaj sem nameravala povedati, 
zlasti o načelnosti predlagateljev do spoštovanja 
ustavnih odločb v preteklosti. Najbolj znane so 
bile že omenjene, na primer tista o problematiki 
izbrisanih, ne samo ena, ampak dve. Prvič leta 
1999 in drugič leta 2000. Ne samo, da se takrat 
ni spoštovalo odločitev Ustavnega sodišča, 
ampak se ni spoštovalo tudi drugih, ki so se 
izrekli proti takratni zakonodaji. To je bil Odbor 
Združenih narodov za ekonomske in socialne 
pravice, odbor Združenih narodov za človekove 
pravice, odbor Združenih narodov proti rasni 
diskriminaciji, Evropska komisija za boj proti 
rasizmu in nestrpnosti, Komisar za človekove 
pravice Sveta Evrope ter nazadnje tudi Evropsko 
sodišče za človekove pravice. Obe vladi, ki ju je 
vodila SDS v letih 2004–2008 in 2012–2013, 
kljub vsemu naštetemu teh problematik ustavnih 
odločb nista reševali. Dokončno je bila ta 
problematika rešena šele v zadnjem času.  
 Zaključujem torej z jasnim stališčem, ki 
ga ponavljam, da Stranka Alenke Bratušek te 
ustavne odločbe ne bo podprla. Še naprej si 
bomo – upam, da z ostalimi člani koalicije – 
prizadevali za takšno socialno državo, kjer bodo 
imeli naši otroci ne glede na to, pri kom in s 
kakšnim statusom se rodijo, enake možnosti za 
izobraževanje, vsaj v osnovni šoli. Osnovna 
izobrazba, ki jo bomo našim otrokom omogočili, 
jih bo pripravila za svet, ki se šele razvija in v 
katerem bo znanje zelo pomembna vrednota. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče.  
 Gospod Franc Jurša, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije, izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Predsednik, hvala 

za besedo. Lep pozdrav predsedniku Vlade, 
ministrskemu zboru, kolegicam in kolegom ter 
seveda vsem navzočim na današnji seji 
Državnega zbora! 
 Predsedniku Vlade Republike Slovenije 
Marjanu Šarcu so po 100 dneh dela Vlade 
poslanci SDS in Slovenske nacionalne stranke 
podarili prav posebno božično darilo, in sicer 
tako imenovano ustavno obtožbo. Vsi vemo, da 
bi vsebino oziroma očitke v ustavni obtožbi 
morala razrešiti že prejšnja sestave vlade 
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oziroma državnega zbora. Obtožba predsednika 
Vlade Republike Slovenije je institut, s katerim 
se ne srečujemo prvič in verjetno tudi ne zadnjič. 
Takšne vrste obtožb so resne in zahtevajo odziv. 
Jabolko tokratnega spora je financiranje 
zasebnega šolstva, do katerega se je Vlada 
Republike Slovenije z željo po razrešitvi odločbe 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije jeseni 
lansko leto tudi opredelila, in sicer z mnenjem, ki 
pravi, da novela zakona tega vprašanja ne ureja 
celostno, ne pomeni pa, da se Vlada ne zaveda 
pomembnosti in nujnosti uresničevanja ustavne 
odločbe. Po podatkih Ustavnega sodišča v naših 
predalih leži že 12 neizvršenih odločb, ki pa, glej 
ga zlomka, še vedno čakajo na uresničitev, ena 
celo od leta 1998. Bile so v domeni reševanja 
tako levih kot desnih vlad, ne glede na to 
številka 12 obstaja. Z njimi se bomo morali še 
naprej spoprijemati vsi, tako Vlada kot tudi 
poslanke in poslanci, zato menimo, da je o 
predlogu obtožbe trenutnega predsednika Vlade 
Republike Slovenije neutemeljeno govoriti. 
 Če se vrnemo nazaj na financiranje 
zasebnega šolstva, moramo v naši poslanski 
skupini najprej zavrniti najmanj klevetanje s 
strani kolega poslanca gospoda Lisca, ki je 
izjavil za nacionalno televizijo naslednje, 
dobesedni navedek: »'Tukaj pa se zaradi 
ideološke platforme sistematično že štiri leta 
določenemu delu državljanov kršijo človekove 
pravice,' je opozoril. Za predlog ustavne obtožbe 
so se po njegovih besedah odločili zato, da 
spametujejo levo krilo državnega zbora, naj se 
neha igrati z ustavnim redom.« Konec navedka. 
Če je treba spametovati zgolj levo krilo, si bom 
na tem mestu dovolil pripombo, da je treba za 
življenje uporabljati pamet, ki se nahaja tako na 
levi kot na desni možganski polobli. Zagotovo 
sta obe nujni za doseganje prav teh ideoloških 
platform, na katere se sklicuje spoštovani 
poslanec, a o njem bomo lahko razpravljali v 
nadaljevanju, čeprav bi bilo veliko bolj smiselno, 
da bi se osredotočili na reševanje problema 
financiranja zasebnega šolstva, ki nam ga 
nalaga Ustavno sodišče. Vsi se strinjamo, da je 
treba to odločbo uresničiti, vendar je treba vzeti 
v obzir, da moramo pri tem slediti tudi drugim 
elementom, ki jih zahtevajo zasebne šole in se 
nanašajo na druga vprašanja, povezana s 
pridobitvijo javne veljavnosti novo nastajajočih 
šol, kot so pogoji ustanavljanja, pridobitev javne 
veljavnosti ter spremljanje kakovosti, vse 
navedeno še posebej z vidika aktualnih 
družbenih sprememb. Da bi zadostili odločbi 
Ustavnega sodišča, smo bili v preteklem in 
zdajšnjem mandatu priča 5 neuspešnim 
poskusom noveliranja obstoječe zakonodaje. 
Vlada Republike Slovenije je v želji po rešitvi te 
zaveze v delovni program umestila zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, kjer je bil določen tudi datum 
uveljavitve novele zakona, to je 1. 9. letošnjega 
leta. Pričajoča ustavna obtožba nam samo 

jemlje dragoceni čas, ki bi ga morali nameniti 
reševanju problematike.  
 Ob koncu tega stališča želimo v 
poslanski skupini izpostaviti še nekaj dejstev in 
iztočnic. Ustavno sodišče je o vsebinsko 
podobnih zadevah odločalo dvakrat. Iz prve 
odločbe izhaja, da je zakonodajalčeva odločitev, 
da država financira v celoti le javne šole, v 
katere lahko vpisujejo svoje otroke vsi starši, v 
polju njihove presoje in zato v nasprotju z 
ustavo. Druga, novejša različica pa postavlja v 
okvir javnih, priznanih in veljavnih 
osnovnošolskih programov jasno iztočnico med 
obveznim in razširjenim delom programa in temu 
so sledila prizadevanja po novi dikciji zapisa 86. 
člena zakona, pri čemer naj bi se razširil 
program financiranja po presoji zakonodajalca. 
Ne nasprotujemo zasebnim šolam, se pa 
sprašujemo o tem, kakšen je obseg, vsebina in 
kvaliteta te stopnje izobrazbe, za katero je 
predpisana ne samo zakonska, ampak tudi 
ustavna obveza. Zasebne šole učence in dijake 
lahko izbirajo, javne si tega ne smejo in ne 
morejo privoščiti.  
 Poslanska skupina Desus navedenega 
predloga ne bo podprla, saj zanj po našem 
mnenju ni nobene podlage. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti v 
imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke. 
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): Lep 

dober dan vsem skupaj! 
 Slovenske nacionalne stranke v času, 
ko vlada gospoda Cerarja ni spoštovala ustavne 
odločbe, ni bilo, zato tudi kaj dosti o temi sami 
ne moremo govoriti. Lahko pa povem, da se je 
Slovenska nacionalna stranka priključila in dala 
te podpise k tej obtožbi zaradi načelnih razlogov. 
Dejstvo je, da je odločbe Ustavnega sodišča 
treba spoštovati. Dejstvo je, da je vlada gospoda 
Šarca obljubila, da bo spoštovala te odločbe. 
Ravno tako so obljubili pravzaprav čisto vsi 
predsedniki in vodje strank, ki so v predvolilnem 
času obljubljali, da se bodo držali odločitev 
Ustavnega sodišča in da jih bodo spoštovali. 
Dejstvo je, da je besedo treba držati in obljube 
izvrševati. Odločbe Ustavnega sodišča so 
zavezujoče za sodno oblast v prvi vrsti in za 
izvršilno oblast, za zakonodajno pravzaprav 
zgolj posredno, kajti zakonodajna oblast ima tudi 
to možnost, da spreminja celo ustavo z ustrezno 
večino, in tako določene norme, ki so morda prej 
veljale za neustavne, lahko postanejo ustavne. 
Ne bom se spuščal v to, kaj vse je 
protiustavnega v sami ustavi, ampak dejstvo je, 
da ustava natančno in docela ureja pristojnosti 
Ustavnega sodišča. Predvsem 160. in 161. člen 
Ustave Republike Slovenije opredeljujeta naloge 
in pooblastila Ustavnega sodišča. Nobenega 
dvoma ni, da ima Ustavno sodišče dolžnost 
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odločati o skladnosti zakonov in drugih 
predpisov, podzakonskih aktov, predpisov 
lokalnih skupnosti, splošnih aktov, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil z ustavo.  
 O tem točno govori 160. člen Ustave 
Republike Slovenije pod naslovom Ustavno 
sodišče: Ustavno sodišče odloča o različnih 
ustavnih pritožbah in sporih, izreka se na 
predlog predsednika države, vlade ali 
določenega števila poslancev v postopku 
ratifikacije o skladnosti z ustavo. Orodje 
Ustavnega sodišča je z ustavo omejeno na 
ugotovitev o skladnosti z ustavo ter na pravico, 
da zakon v celoti ali delno razveljavi. Namreč, 
161. člen piše takole: »Če ustavno sodišče 
ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali 
delno razveljavi. Razveljavitev učinkuje takoj ali 
v roku, ki ga določi ustavno sodišče. Ta rok ne 
sme biti daljši od enega leta. Druge protiustavne 
ali nezakonite predpise ali splošne akte ustavno 
sodišče odpravi ali razveljavi. Ustavno sodišče 
lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, do končne 
odločitve v celoti ali delno zadrži izvrševanje 
akta, katerega ustavnost ali zakonitost presoja.« 
Zanimivo je tukaj, da Ustavno sodišče ni storilo 
ne enega ne drugega, samo določilo je enoletni 
rok, po katerem naj bi se zadeva spremenila, 
vendar Ustavno sodišče ni reagiralo na ta način, 
da bi enostavno zakon ali zadržalo ali pa 
razveljavilo, odpravilo. In naprej piše: »Če 
ustavno sodišče pri odločanju o ustavni pritožbi 
ugotovi tudi protiustavnost predpisa ali 
splošnega akta, ga lahko, v skladu z določbami 
prvega odstavka, odpravi ali razveljavi.« 
 Tega Ustavno sodišče ni naredilo, 
vendar te, bi rekel nesorazmernosti znotraj teh 
določil, pravzaprav niso edine, ki jih imamo. 
Tudi, konec koncev, že ko prisegajo ministri, in 
tudi predsednik Vlade je prisegel, pravijo: 
»Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da 
bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi 
močmi deloval za blaginjo Slovenije.« Prisegli 
so, da bodo spoštovali ustavni red, ki pa je samo 
okvir, znotraj tega okvira pa so zakoni, in nihče 
ni prisegel, da bo spoštoval zakone, da bo 
spoštoval tisto, kar je določil Državni zbor, zato 
je tudi tukaj marsikaj treba popraviti. Tudi Zakon 
o ustavnem sodišču je treba popraviti. Treba je 
določiti, kaj se sme, do kod se sme in kaj se 
mora narediti. To se ni naredilo in tega se ne 
dela. Cela vrsta ustavnih pritožb, bi rekel, je bila 
podana, pa se to kar nekako poriva iz kota v kot 
in se ne izvršuje. Človek se vpraša, ali smo v 
urejeni državi ali smo v državi stihije in 
nespoštovanja zakonov. Kaže vedno bolj na to. 
 Mislim, da bi bilo treba marsikaj 
narediti. In še enkrat povem, mi bomo to ustavno 
pritožbo podprli, navkljub temu da ne bo uspela. 
Vendar v Slovenski nacionalni stranki smo šli iz 
načelnih razlogov v to obtožbo in dali podpis, 
tudi zato da lahko tukaj pred kompletnim 
gremijem povem, da Ustavno sodišče ni izvršilo 
vsega tistega, kar mu določa 161. člen 
slovenske Ustave, in da je treba marsikaj 
narediti drugače. Predvsem pa, skrajni čas je 

tudi za to, da se preneha s selektivno obravnavo 
odločb ustavnega sodišča. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima mag. Branko Grims v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Spoštovani, 

vsem prav lep pozdrav v imenu Slovenske 
demokratske stranke! 
 Kadar odloča Ustavno sodišče, sledi 
seveda besedi ustave. Vendar samo bistvo 
ustavnega odločanja pa je tehtanje vrednot, 
tistih temeljnih vrednot, ki predstavljajo jedro te 
družbe in njenega pravnega sistema, ki so 
temelj države torej. Ko je Ustavno sodišče 
presojalo o obveznem šolstvu in njegovem 
financiranju, je v resnici v nasprotju s tem, kar 
ste trdili danes, in to vsi dobro veste, sledilo 
najbolj plemenitemu možnemu cilju. Hotelo je 
zagotoviti možnost, da bi tudi otroci iz najbolj 
revnih družin imeli dostop do najbolj kvalitetnega 
šolstva, se pravi zasebnega šolstva. Zato se je 
opredelilo za to, da bi imelo to šolstvo možnost 
100-odstotnega financiranja, in temu se 
izogibate že več let. Temu se je v tem mandatu 
izognila na najbolj sramoten način tudi ta vlada 
in njena koalicija, vi, ki tu sedite. Torej, za revne 
otroke iz revnih družin v resnici gre! Tiste, ki jih 
imate polna usta, kadarkoli greste na volitve. Ko 
pa jim je treba omogočiti dostop do kvalitetnega 
šolstva, pa naredite vse, da se to ja ne bi 
uresničilo. Sramota vseh sramot! To so levičarji! 
Kaj je rekel Havel? »Laž je nesmrtna duša 
levičarjev!« Dobrodošli v parlamentu! Kar ven 
pojdite, ja! Saj veste, resnica je za levičarje 
sovražni govor, in toliko resnice pač ne 
prenesete, saj to razumem. 
 Zdaj pa poglejmo, kaj je bistvo te 
zgodbe danes. To pomeni, da tisti, ki svoje 
otroke šolajo na zasebnih šolah, onemogočajo 
revnim nadarjenim otrokom dostop do najbolj 
kvalitetnega šolstva. Če kdo ne verjame, 
poglejte nekaj primerov. Igor Lukšič je bil 
predsednik SD in minister za šolstvo, ki je imel 
polna usta javnega šolstva: »Samo javno šolstvo 
je edino zveličavno, moramo ga braniti z vsemi 
sredstvi.« In svoje otroke je šolal na zasebnih 
šolah, gospe in gospodje. Milan Kučan, vaš 
starosta in siva eminenca, vedno poudarja: 
»Samo javno šolstvo, javno šolstvo moramo 
ohraniti za vsako ceno!« In seveda je svojo hčer 
poslal na zasebno univerzo, celo v ZDA. To je 
pa razlika med besedami in dejanji, gospe in 
gospodje. Zakaj? Zaradi tega ker vsi levičarji 
sami najbolje vedo, da je zasebno šolstvo tisto, 
ki daje najbolj kvalitetno izobrazbo. In s tem, ko 
to ovirate – kaj v resnici delate? Svojim otrokom 
dajete prednost na račun vseh ostalih. To je 
sramota vseh sramot, gospe in gospodje. Zdaj 
se pa spet smejte naprej, če si še upate. Sram 
vas je lahko in bi vas moralo biti, za to, kar 
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počnete že leta, in za to, kar počnete tudi v tem 
mandatu, na čelu s predsednikom Vlade.  
 Predsednik Vlade je prejle govoril o 
dveh odločbah Ustavnega sodišča in trdil, da sta 
v nasprotju, da gre za isto zadevo in da sta v 
očitnem nasprotju. Gospe in gospodje, ne gre za 
isto zadevo. Prva se nanaša na kompletno 
šolstvo v celoti, se pravi od najnižjega do 
najvišjega nivoja. Ta druga odločba, ki je 
predmet obravnave danes, se nanaša izključno 
na osnovno šolstvo, ki je obvezno. To se pravi, 
ne gre niti približno za isto zadevo, in to je treba 
vedeti. Pa tudi če bi bili ti dve odločbi kjerkoli v 
nasprotju – kaj uči pravo? V ustavnem pravu je 
stvar popolnoma jasna: dva enakovredna akta si 
pač sledita in velja tisti, ki je mlajši, kasnejši. 
Tudi če bi bilo kakšno nasprotje, pa trdim, da ga 
ni, samo pravilno je treba stvari brati. Kajti 
ustavni red je treba razumeti kot celoto, ustavo 
je treba brati kot celoto. In seveda tudi odločbe 
Ustavnega sodišča je treba razumeti in brati na 
pravi način, z nekim temeljnim znanjem. Ampak, 
seveda, take neumnosti, kot smo jih prej slišali 
od predsednika Vlade, se zgodijo – ali pa 
namerno zavajanje, kakor hočete – če v vladi 
sedi profesor ustavnega prava, ustavno pravo 
pa v parlamentu razlaga tip, ki je imel šest 
popravnih izpitov na lesarski srednji šoli. Potem 
se pa čudimo, če smo tam, kjer smo. To pa je 
problem. Pa zanimivo, da medijski izklop pri tem 
tako deluje, da profesorju ustavnega prava, ki 
sedi v vladi, kažejo ankete nula, temu drugemu 
pa, ne vem kaj že, do neba, pa že kmalu bo tam 
kot Milošević, na 110 %. To je res zanimivo. 
Tudi tisti, ki v vladi sedite, bi se morali precej 
zamisliti nad tem dejstvom, kam pravzaprav gre 
ta država.  
 Ko smo predlagali zakon, ki seveda ni 
edina možna rešitev, kot ste sami pravilno 
ugotovili, smo ga predlagali z najboljšimi nameni 
in smo verjeli, da boste spoštovali ustavni red in 
svoje lastne obljube, ki ste jih dali, da boste to 
uredili. Pa tega niste storili. Še več, zakon ste 
mrtvohladno zavrnili, svojega pa sploh predlagali 
nikoli niste. Danes pa pravite, ja, tisto ni bilo 
tako, kot smo si mi želeli. Pa koga imate za 
norca?! Zakon bi lahko amandmirali, če se vam 
kaj ni zdelo ustrezno, in bi bil zdajle že zdavnaj 
lahko sprejet. Vi pa ste to zavestno zavrnili. 
Gospe in gospodje, zavestno ste kršili ustavni 
red Republike Slovenije, na čelu s predsednikom 
Vlade. Zato je ta ustavna obtožba upravičena. In 
zato bomo v SDS glasovali zanjo.  
 Zakaj se pravzaprav tako vpije o 
javnem zdravstvu, javnem šolstvu in se to 
zveličuje, kot da je to edino dobra stvar? V 
praksi v resnici vsa zgodovina človeštva 
dokazuje samo to, da na dolgi rok na 
kateremkoli področju družbenega življenja, če 
hočete je to zdravstvo, šolstvo ali kjerkoli drugje, 
samo konkurenca garantira razvoj in kvaliteto. 
Ko pa gre v Sloveniji za zasebno šolstvo, gre za 
nekaj procentov. To je tako majhno, da je prav 
smešno, ampak se s tem ukvarjajo vsi, kot da 
gre za ne vem kakšen grozen denar in vse 

skupaj. 123 milijonov za ilegalne migrante v 
enem letu – ni problem. Nekaj stotisočakov, 
kolikor bi stalo vse to, o čemer danes govorimo, 
to je pa strašen problem. Ker je v ozadju vaša 
ideologija, ker je v ozadju v resnici, za tiste, ki 
razumejo, za kaj gre, temeljna želja levičarjev, ki 
govorijo eno in delajo točno nasprotno, da za 
svoje otroke zagotovijo najboljše možno šolanje, 
torej zasebno šolstvo, vse ostale pa posiljujejo z 
javnim šolstvom, ki lahko na nekaterih meritvah 
tudi dobro skozi pride, dejansko pa je okuženo z 
ideologijo, z ideologijo spola, s kulturnim 
marksizmom, z ideologijo LBTQP, po šolah 
hodijo kar nekateri in to predavajo v okviru 
šolskih ur. Ne vem, ali to plačuje ministrstvo ali 
kako se sploh lahko to zgodi. Ko sem izvedel, da 
je bilo to pri mojih otrocih, sem dal ovadbo, pa 
kolikor vem, se s to ovadbo ni nič zgodilo. Kajti 
trdim, da je to direktna kršitev ustavne norme, po 
kateri imam kot starš, kot oče pravico odločati o 
vrednotah, v okviru katerih bom šolal svojega 
otroka. In tudi to je danes v igri. Gre za 
vprašanje, ali spoštujemo ustavo kot celoto ali 
ne.  
 Kaj potem dobimo kot produkt javnega 
šolstva? To si lahko včasih ogledamo tudi v 
razpravah v tem državnem zboru, ko ti nekdo, ki 
celo življenje parazitira samo na davkih in 
prispevkih, ki jih plačujejo podjetniki in vse 
državljanke in državljani, reče, da bo podjetnike 
z bajoneti steral v morje. Ja, ja, tudi taki so v tem 
državnem zboru, saj to veste. In potem 
podjetniki začnejo pakirati kufre in odidejo v 
tujino in je zaradi tega deset- in stomilijonska 
škoda v evrih. Nepopravljiva razvojna škoda, ki 
jo tudi vi povzročate, s tem ko ste zavrnili, da bi 
se uredilo to možnost šolanja. Ko torej nekateri 
najbolj nadarjeni otroci iz revnejših družin nimajo 
dostopa do najbolj kvalitetnega šolanja in s tem 
direktno rušite tudi razvoj države Slovenije. Ne 
dovolite, da bi Slovenija razvila vse svoje 
razvojne potenciale. Zato, gospe in gospodje, ne 
samo, da vas je lahko sram, ampak bi vas 
moralo biti sram, in to fejst sram. In zato je ta 
ustavna obtožba še kako upravičena. Kajti za 
otroke gre. Gre za razvoj in gre seveda za 
ustavni red, za spoštovanje ustavnega reda, ker 
nobeden nima pravice reči, da nekega predloga, 
ki zgolj uresničuje enostavno odločbo, ne bo 
pogledal, zaradi tega ker bo nekoč on predlagal 
nekaj drugega. Naj predlaga takrat! Kot rečeno, 
če se danes sprenevedate, da zakon ni bil v 
redu – ja, zakaj ga pa niste amandmirali? Vlada 
ga je zavrnila, kratko in malo, in je s tem 
prevzela odgovornost. Vi ste pa potem slepo 
izvršili tisto, kar vam je predsednik Vlade rekel. 
In to je vsa zgodba, gospe in gospodje.  
 In ko govorimo o ideologizaciji šolstva – 
kaj se potem zgodi? Jaz bi si želel šolo, iz katere 
pridejo otroci, ki bodo kompetentni, ki bodo 
sposobni tekme v modernem svetu, takem, kot 
je, da se bo Slovenija razvijala, da bo vsak od 
otrok dosegel svoj maksimum, kajti vsak od 
otrok je dragocen, vsak ima neko prednost pred 
drugimi, in to je treba poiskati in to je treba 



                                                                                                                          

  107  

pospeševati. To je treba omogočati, da otroci 
razvijejo, z najbolj kvalitetnim šolstvom. In še 
enkrat poudarjam, kvalitetno šolstvo na dolgi rok 
zagotavlja samo ustrezna konkurenca, vse 
ostalo je bla bla, in to vsi zelo dobro veste. Vam 
gre pa za druge stvari. Ne samo za to, kar sem 
prej povedal, da ko pridejo iz s socializmom žal 
še vedno prežetega šolstva, otroci ne razumejo 
niti tega, kako je, da je podjetništvo vrednota, da 
so najuspešnejši podjetniki tisti, ki bi morali biti 
idol, ki bi morali biti zgled vsem drugim. Ampak 
mislijo, da je, ne vem, tukaj neka država, ki 
štanca denar, tako kot se jim je zdelo v 
socializmu, pozabili so pa, da jim je inflacija 
požrla na eni strani to, kar so na drugi dobili. In 
na koncu imamo državo tako, kot je. To je pa 
rezultat. Ko smo se osamosvojili, smo imeli 
velikansko prednost pred celotnim vzhodnim 
delom, danes nas države Višegrajske skupine 
prehitevajo po vseh straneh, po vseh kriterijih 
že. Kje je Češka? Nekoč je bila daleč daleč 
daleč za nami. Poljaki nas že prehitevajo. 
Seveda, mi se ukvarjamo pa s socializmom, ki 
ga ohranjate tudi skozi sistem javnega šolstva, 
kajti to je vse zgodba.  
 Zakaj se vpije o javnem zdravstvu in o 
javnem šolstvu? Javno zdravstvo je največja 
pralnica denarja. Tisti, ki imajo polna usta 
javnega zdravstva, ko jih recimo zaboli hrbtenica 
kot gospoda Kučana, gredo pa na operacijo na 
zasebno kliniko v Švico, na račun 
davkoplačevalcev najbrž. In isto je pri šolstvu. 
Tisti, ki najbolj vpijete, javno šolstvo je edino 
pravo, edino, to moramo braniti kot vrednoto – 
svoje otroke pa potem šolajo na zasebnih šolah. 
Povedal sem primer gospoda Lukšiča, gospoda 
Kučana, lahko naštejem še kakšne sindikaliste 
pa lahko naštejem še kakšnih 50 najbolj znanih 
imen iz levice, če hočete, ampak najbrž nimate 
vsi toliko ne volje ne časa, da bi to poslušali, 
vam pa lahko kdaj objavim, če želite. In to zelo 
dobro veste. To je tisto, kar je ta sramota, ko se 
sprenevedate, delate eno, govorite pa čisto 
nasprotno. To je pa problem. Zaradi tega 
Slovenija v razvoju zaostaja in zaradi tega 
potem pride iz takega sistema javnega šolstva 
produkt, ki skače okoli tudi po Državnem zboru s 
sliko kakšnega masovnega zločinca. Pa sem se 
potrudil, pa da mu pomagam, namesto tiste 
majice – prav zdajle je šel sicer ven, ampak 
upam, da me gospod Kordiš vidi – tole je prava 
slika Cheja Guevara, veste. Tukajle on strelja na 
dve mladoletni dekleti, najbrž sta poslušali 
zahodno glasbo, kajti to je bil razlog, da je on 
pobijal mlada dekleta, bil je, mimogrede, 
psihopat, on je užival pri tem, jih je od blizu 
gledal, ko so umirala. To je Che Guevara, gospe 
in gospodje. Pa bil je drugače rasist, delal se je 
norca iz črncev, bil je homofob, če ne veste 
tega, tudi geje je pobijal. To, gospe in gospodje, 
skače, potem ko pride iz tega sistema javnega 
šolstva, ker pojma nima, o čem sploh govorijo 
tam in kakšen je svet v resnici. 
 In potem se recimo zgodi tudi to, kar se 
je ravno zdajle dogajalo, v minulih dneh, ko 

obujamo spomin na grozljivosti holokavsta. 
Ampak, ljudje božji, a vi veste, da je prvi, ki je 
uporabil besedo holokavst, Karl Marx? Tisti, ki 
ga tudi nosijo nekateri tukajle po parlamentu na 
svojih majicah. On je bil rasist, on je rekel, tisti 
manjvredni narodi morajo izginiti, rase morajo 
izginiti. Rasist! To je bil Karl Marx. A se tega ne 
učite v sistemu javnega šolstva? Tega se pa ne 
naučite, ali ne? Tam vam čisto ene druge 
kozlarije dajejo kot vrednote. To pa je problem. 
A ne veste, da je bil Karl Marx s svojim 
rasizmom temelj in nacizma, se pravi 
nacionalnega socializma, in internacionalnega 
socializma, se pravi socializma kot takega? A se 
to v osnovni šoli učite? Veste, kaj je najbolj 
noro? V tem sistemu javnega šolstva, kot danes 
obstaja, se včasih učijo hujše laži, kot smo se v 
nekdanjem socializmu. Takrat smo se še učili, 
da je bila tamle v Mačkovi vili ustanovljena 
združba za boj proti Angliji, Franciji in Ameriki, 
danes pa rečejo samo, da je bila to osvobodilna 
fronta. Ja seveda, no. Za borbo z roko v roki z 
nacisti, to je spomenik kolaboraciji v resnici. Pa 
vas tega uči javno šolstvo? Da bi imeli pravi 
odnos, da bi razumeli sploh družbo, v kateri 
živite. In potem seveda, če si tak produkt 
javnega šolstva, v tem parlamentu razlagaš, da 
je Venezuela zgled za ves svet. A je res 
Venezuela zgled? Gospe in gospodje, 
socializem še nikoli nikjer ni uspel.  
 No, vidite, zdaj pa smo tam, zakaj se 
vztraja pri sistemu javnega šolstva za vsako 
ceno. Kajti v resnici, če bi šli iz tega, koliko stane 
in kaj dobimo kot družba, kot celota, je seveda 
jasno, da je popolnoma vseeno v principu, ali isti 
znesek namenimo za šolstvo v javnem šolstvu 
ali v zasebnem šolstvu. Važno je, da ven pride z 
vrednotami, ampak pravimi vrednotami, 
primerno izobražen otrok s čim več znanja, ki bo 
čim bolj kompetenten in sposoben prispevati k 
razvoju svoj maksimum, celotne družbe in vseh. 
Samo to je kriterij in samo temu kriteriju je tudi 
sledilo Ustavno sodišče. Ker razvoj bi moral biti 
edini kriterij, ob spoštovanju ustavnih norm. 
Ustavna norma pa je, da imajo vsi v principu 
enake pravice. In kaj je hotelo Ustavno sodišče, 
gospe in gospodje? Tistim iz najrevnejših družin, 
nadarjenim otrokom je hotelo omogočiti najbolj 
kvalitetno šolstvo, vi pa to ovirate in 
preprečujete!  
 Zato, gospe in gospodje, smo v SDS 
predlagali in bomo podprli ustavno obtožbo 
zoper predsednika Vlade. Ker je ne samo 
primerna in utemeljena, ampak z vidika 
spoštovanja ustavnega reda in ustavnih norm ter 
temeljnih vrednot te družbe tudi nujna. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec. 
 Gospod Brane Golubović, imate 
stališče v imenu Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca.  
 Izvolite. 
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BRANE GOLUBOVIĆ (PS LMŠ): Lep pozdrav 

vsem skupaj, spoštovani predsednik Državnega 
zbora, predsednik Vlade, ministrska ekipa, 
kolegice in kolegi! 
 Problem stališča je to, da ne moreš 
polemizirati s svojimi predhodniki, ampak bo še 
čas v sami debati. Bi pa na začetku vseeno 
povedal, da se ustavna obtožba ozirom 
impeachment po svetu uporablja predvsem za 
neposredno izvoljene funkcije, se pravi 
predsednike držav. Le težko najdete državo, kjer 
se ustavna obtožba oziroma impeachment 
uporablja proti predsedniku Vlade ali ministrski 
ekipi. Da se ustavna obtožba uporablja proti 
predsedniku republike, je logično, saj je izvoljen 
neposredno s strani volivcev in za svoje delo ni 
odgovoren Državnemu zboru, se pravi, za neke 
hude kršitve zakona ali ustave Državni zbor 
nima orodja, da bi razrešil predsednika 
republike, in to orodje mu daje ustava preko 
ustavne obtožbe, dvostopenjsko. Najprej o tem 
odloča parlament s 46 glasovi in nato Ustavno 
sodišče z dvotretjinsko večino, kar pomeni, da je 
ustavna obtožba izredno močen inštrument, na 
nek način, za zagotavljanje delovanja države. Pri 
predsedniku Vlade, pri ministrih ima parlament 
orodja, da jih razreši ali, predvsem če želi neko 
vprašanje rešiti, predlaga tudi sklepe, da se to 
vprašanje reši. Interpelacija je tak primer. 
Interpelacija ne pomeni vedno, da je treba 
glasovati o razrešitvi funkcionarjev. Lahko se 
predlaga tudi sklepe, ki napotujejo funkcionarja k 
reševanju. Se pravi, če že kaj, je to gradivo, ki 
smo ga dobili na 5, 6 straneh, in zraven je bilo 
polno nekih fotokopij, mogoče za interpelacijo, 
pa še to dvomim. Za mene in za našo Poslansko 
skupino LMŠ je zelo zaskrbljujoče, da se v 
Sloveniji ta institut ustavne obtožbe jemlje dokaj 
lahkotno. Kot sem že rekel, v državah po svetu 
se ustavna obtožba obravnava še kako resno. 
Obtožbe proti nosilcem funkcije se pišejo s 
tresočo roko. Z obtožbo se praviloma strinjajo 
tako opozicija kot koalicija ter pravna stroka, o 
tem potekajo debate. Tisti, ki spremljate tudi 
svetovno politiko, veste, da trenutno poteka 
debata o impeachmentu proti predsedniku 
Trumpu glede njegovega trmarjenja o gradnji 
zidu na meji z Mehiko in blokadi države. Se 
pravi, potekajo razprave, ker je to tako močno 
orodje. Pri nas je pa to že četrta ustavna 
obtožba v samostojni Sloveniji. Četrta. Ko smo 
iskali po spletu, koliko ustavnih obtožb je bilo 
sproženih po svetu, smo ugotovili, da smo 
svetovni rekorderji po številu ustavnih obtožb. 
Vse je vložila SDS, tri so bile neuspešne.  
 Naj vam samo navedem nekaj 
primerov, kako druge države gledajo na ustavno 
obtožbo. V Veliki Britaniji je bila zadnja ustavna 
obtožba vložena v 19. stoletju. ZDA so imele 
samo dve, mislim, da eno v 19. in drugo v 20. 
stoletju. Bilo je sicer predlagano, da se bo 
sprožila ustavna obtožba oziroma impeachment 
proti nekdanjemu predsedniku Nixonu. Ampak 
kaj je Nixon naredil? Afera Watergate. To niso 
bile enostavne stvari. V Evropi, ko smo brskali, 

kje je v Evropi uspela ustavna obtožba, je bil leta 
2004 odstavljen predsednik Litve na podlagi 
očitka, da je njegova stranka v času kampanje s 
strani vplivnega ruskega poslovneža prejela 
podkupnino, zato da se mu podaljša 
državljanstvo in pa da pridobi določene tajne 
podatke. Da ne omenjam, da je moral nekdanji 
predsednik Ukrajine leta 2014 pred ustavno 
obtožbo pobegniti v Rusijo. Obtoževali so ga, če 
se ne motim, veleizdaje. Ena zadnjih, če ne celo 
zadnja uspešna ustavna obtožba je bila marca 
2017, ko je južnokorejsko ustavno sodišče 
potrdilo odločitev parlamenta, da mora 
predsednica države odstopiti oziroma zapustiti 
položaj. Zakaj? Zaradi velike korupcijske afere, 
ki ji je bila dokazana. Še bi lahko našteval 
razloge, zakaj so bile ustavne obtožbe sprožene, 
zaradi hujših kršitev zakona in ustave, korupcija, 
veleizdaja, delo za lastno korist ali korist svoje 
politične stranke in še in še in še. In kaj očitajo 
predsedniku Vlade gospodu Marjanu Šarcu? 
Očitajo mu, da vlada, ki jo vodi, vlada, ne on, 
predsednik Vlade, ni podprla zakonske rešitve 
SDS glede polnega financiranja zasebnih 
osnovnih šol. Očitajo mu, kar je za mene 
nepredstavljivo, da je predsednik Vlade Marjan 
Šarec napisal mnenje in ga poslal Državnemu 
zboru. Ne, Vlada je potrdila mnenje, ki je bilo 
poslano Državnemu zboru – da daje negativno 
mnenje na predlog SDS. In še nekaj je 
pomembno, državni zbor je glasoval proti temu 
predlogu. 
 Pa da nadaljujem. Poleg tega je bila 
ustavna obtožba vložena, kljub temu da je 
predlagatelj vedel – vedel je – da je predsednik 
Vlade ministru naložil, da je treba začeti z 
izvrševanjem še nerealiziranih ustavnih odločb. 
Med njimi je tudi ustavna odločba o financiranju 
zasebnega šolstva iz leta 2014. Ampak saj SDS 
vseeno očita predsedniku Vlade, da je opustil 
dolžno ravnanje. Ni ga. Predlagatelja, se pravi 
SDS, ni prepričalo niti, da je minister Pikalo 
decembra lansko leto v tem državnem zboru dal 
zavezo, da bo ministrstvo pripravilo ustrezno 
zakonsko rešitev, ki bo upoštevala ustavno 
odločbo in o kateri bo odločal Državni zbor še 
pred parlamentarnimi poletnimi počitnicami 
oziroma do 15. julija, in bo ta zakon stopil v 
veljavo še pred 1. septembrom. Tudi to jih ni 
prepričalo. Naj povem še, da je v normativnem 
programu Vlade za leto 2019 zapisano, da bo 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja sprejet na Vladi najkasneje 
28. 3. 2019 in nato takoj poslan v Državni zbor. 
Se pravi Vlada, ki jo vodi predsednik Vlade 
Marjan Šarec, bo ta zakon pripravila, Državni 
zbor pa bo potem o njem razpravljal in seveda 
odločal. Ni avtomatizma, da če Vlada pošlje nek 
zakon, bo tudi ta zakon sprejet. Ampak ne, kljub 
temu dejstvu, zgornjima dvema, da je minister 
Pikalo dal zavezo, da se bo zakon pripravil, da je 
v normativnem programu Vlade zapisano, kdaj 
ga bo Vlada sprejela, SDS predsedniku Vlade 
očita nevestno delo v službi, ravno to – da se 
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zakon ne pripravlja in pa da ga Vlada ne misli 
sprejeti. 
 Torej, celovite rešitve se pripravljajo. V 
LMŠ pa se tudi zavedamo, da je treba ne glede 
na to, kakšno je naše mnenje o financiranju 
zasebnega šolstva, ustavne odločbe spoštovati. 
Treba jih je spoštovati, to je naša dolžnost in je 
naša odgovornost. V poslanski skupini smo 
ustavno obtožbo kljub njeni nesmiselnosti vzeli 
nadvse resno. Resnično smo želeli pripraviti 
dosledne odgovore na dokumente SDS, vendar 
se nam je pri tem hitro zataknilo, saj predlagatelji 
obtožbe niso navedli jasnih in utemeljenih 
dejstev, kako naj bi predsednik Vlade konkretno 
kršil zakon in ustavo. Skozi dokument so 
nanizani zgolj pavšalni očitki o kršitvah, ki so 
politične narave in nimajo prav nobene zveze s 
pravno naravo instituta ustavne obtožbe. 
Mogoče z interpelacijo. Ustavna obtožba, ki je 
pred nami, je nekoherentna, mestoma 
nasprotujoča sama sebi, pravno neutemeljena in 
brez dokazov, ki jih pravilno terja tovrstni 
postopek. 
 Naj zaključim. V Poslanski skupini Liste 
Marjana Šarca smo trdno prepričani, da je 
obtožba zoper predsednika Vlade neutemeljena 
in nesmiselna ter ne bo dobila zadostne podpore 
v Državnem zboru, saj predsednik Vlade 
opravlja svoje delo zakonito in v skladu z ustavo. 
Financiranje zasebnih osnovnih šol ureja zakon, 
ki je bil sprejet že leta 1996, torej 23 let nazaj. 
Res je, da je bilo v teh letih nekaj poskusov 
spremembe tega zakona predvsem v delih 
financiranja zasebnih šol, osnovnih šol, tudi ta 
poskus na Ustavno sodišče, ko je Ustavno 
sodišče leta 2001 ugotovilo, da je financiranje 
zasebnih osnovnih šol ustrezno, in to soglasno. 
Spomnimo se, da je imela tudi 2004–2008 
priložnost za spremembo tega zakona, če je 
menila, da ni primeren, da ni ustrezen, vlada 
Janeza Janše. 2004–2008. Če se spomnite, 
mislim, da je bilo leta 2007, je takratni minister 
gospod Zver poskušal to izpeljati, pa ni bilo 
podpore niti znotraj takrat vladajoče koalicije, da 
ne govorim o stroki in javnosti. Govorilo se je 
celo, če se ne motim, o referendumu glede tega. 
Omenil sem že, da je Ustavno sodišče leta 2001 
obravnavalo in ugotovilo, da s financiranjem 
zasebnih osnovnih šol ni nič narobe. 2014 je 
spet ugotovilo, da je nekaj narobe. Povedali smo 
tudi, da si bomo v LMŠ prizadevali, da se ta 
ustavna odločba uresniči. Predsednik Vlade je v 
svojem nagovoru tudi povedal, katere ukrepe je 
Vlada potegnila, da se bo ta odločba tudi 
uresničila.  
 Zaradi vsega povedanega, nekako 
logično, bomo v LMŠ podprli predsednika Vlade 
in našega predsednika ter glasovali proti. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Matjaž Han, ki bo 
predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov.  

 Izvolite.  
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Podpredsednik, hvala 

lepa. Spoštovani predsednik, saj bo. Dragi 
ministri in ministrice, kolegice in kolegi! 
 Najprej en okvir glede te ustavne 
obtožbe, zaradi javnosti. Predlog obtožbe pred 
Ustavnim sodiščem, gospodje in gospe ali 
obratno, je orodje, ki je v demokratičnih državah 
rezervirano za zelo zelo hude kršitve ustave in 
zakona pri opravljanju funkcije predvsem 
predsednika države in pa seveda tudi 
predsednika Vlade. Primerov, poizkusov takih 
obtožb je ne v Evropi, v svetovnem merilu, dragi 
moji, v vsej zgodovini moderne demokracije zelo 
malo – Brane se je pred mano že malo poigral s 
statistiko – ker pri ustavni obtožbi ne gre več 
zgolj za prerivanje v nekem političnem prostoru. 
Zakonodajna veja oblasti, se pravi parlament, s 
predlogom ustavne obtožbe pozove sodno 
oblast, v tem primeru Ustavno sodišče, da 
presodi, ali je predsednik države oziroma Vlade 
osebno in neposredno odgovoren za hujšo 
kršitev ustave ali zakona, s katero je naklepno 
ali pa vsaj iz malomarnosti zlorabil svojo 
funkcijo. Dragi moji iz SDS, tukaj bi lahko naredil 
piko pa bi šel domov. Nič od tega, kar sem rekel, 
ni gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade, 
storil.  
 Čeprav o predlogu ustavne obtožbe 
odloča politika, mora Ustavnemu sodišču v 
presojo predložiti pravno – pravno – utemeljen 
predlog, ki ga Ustavno sodišče presoja po 
najvišjih pravnih, gospodje in gospe, pravnih in 
ne po precej bolj raztegljivih političnih 
standardih. Predlog ustavne obtožbe je v 
političnem smislu – ne zameriti – gumb do 
jedrskega orožja, za katerega pa si Socialni 
demokrati želimo, da ga ne bi bilo treba nikoli 
sprožiti. Ne le zato, ker predpostavlja, da je bilo 
storjeno zelo hudo dejanje obtoženega 
političnega funkcionarja, ampak ker že sam 
predlog ustavne obtožbe pomeni glasen alarm 
domači in tudi tuji javnosti. Logično je, da 
predloga ustavne obtožbe ni možno niti 
omenjati, kaj šele povezovati v istem stavku s 
politično stabilnostjo. Ampak saj poznamo 
dejanja neke politične opcije. Za to v resnici gre. 
Predlog ustavne obtožbe predsednika Vlade 
Marjana Šarca je načrtovan politični dogodek, 
režira ga pa nam dobro znana politična opcija, 
tista politična opcija, ki ji ustreza, da se v državi 
pogovarjamo o izrednih razmerah, o 
negotovosti, o kaosu, o strahu in še bi lahko 
našteval.  
 Neutemeljena ustavna obtožba je 
mehanizem za ustvarjanje, dragi moji, takega 
stanja, zato se z zlorabami tega demokratičnega 
inštituta nadaljuje, čeprav so bili prav vsi 
predlogi obtožb predsednikov republike in vlade 
v žal kratki zgodovini samostojne Slovenije 
neuspešni. Zadnjemu takemu polomu istih 
predlagateljev smo bili priče januarja lani, ko 
smo obravnavali predlog ustavne obtožbe zoper 
takratnega predsednika Vlade gospoda Cerarja. 
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Ampak v manj kot letu dni in manj kot sto dneh 
po nastopu nove vlade, ne morete verjeti, je bil 
vložen nov predlog ustavne obtožbe z 
utemeljitvijo, ki kriči po zlorabi. Glavni argument 
ustavne obtožbe, pod katerega sta se podpisali 
seveda SDS in SNS, je neizvršena odločba 
Ustavnega sodišča iz leta 2014 v zvezi s 
financiranjem zasebnih osnovnih šol. 
Predlagatelji so si za svoj politični in tudi 
ideološki boj izmed številnih ustavnih odločb – 
vemo, da jih je dvanajst, ki še čakajo na izvršitev 
– izbrali odločbo, ki ustreza njihovi politični 
agendi. Še bolj dvoličen pa je očitek 
predlagateljev, da se nahajamo v nekem 
protiustavnem stanju, ker od decembra 2014 ni 
bil opravljen poskus, da bi se odpravilo 
ugotovljeno neskladje enega stavka 86. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja z ustavo. To seveda ne drži.  
 Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora, na katero se vsi radi sklicujemo, kadar 
nam seveda paše, malo manj, kadar nam ne 
paše, je prav zaradi različnih predlogov, na 
katerih se je intenzivno delalo v preteklem 
mandatu, zelo jasno zapisala, da je odločbo 
Ustavnega sodišča možno izvršiti na različne 
načine. Eden izmed poskusov je bil predlog 
ministrstva za izobraževanje in znanost, da ne 
bom našteval, ki je govoril o Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, to je bilo v prejšnjem mandatu. 
Socialni demokrati smo februarja 2015 ponudili 
predlog za ustrezno spremembo 57. člena 
Ustave z jasno razmejitvijo med javnim in 
zasebnim šolstvom, kar bi seveda po našem 
mnenju dokončno zaprlo prostor različnim 
interpretacijam, kaj je javno in kaj je zasebno, in 
h kateremu je prispevalo tudi samo Ustavno 
sodišče z nasprotujočimi si odločitvami glede 
obsega obveznosti države pri financiranju 
zasebnega šolstva – dve odločbi, ena 2001, 
druga 2014. Noben predlog, dragi moji, do zdaj 
ni uspel zbrati zadostnega števila glasov, da bi 
bil sprejet, kar pa še zdaleč ne pomeni, da so 
bile izčrpane vse možnosti in da ne obstaja 
rešitev, ki bi bila skladna tudi z ustavo in glede 
katere bi se lahko v tem državnem zboru 
dogovorili.  
 V naši stranki, Socialni demokrati, ne 
želimo na tej točki s prstom kazati na nikogar, pa 
vendar moramo pošteno povedati, da je velik 
delež odgovornosti za neizvršitev odločbe 
Ustavnega sodišča tudi na tako imenovanem 
desnem delu opozicije in pri vztrajanju pri 
popolni izenačitvi financiranja javnih in zasebnih 
šol kot edini možni rešitvi. Tega ne bi omenjal, 
če se krivda s predlogom ustavne obtožbe ne bi 
venomer in venomer skušala prevaliti samo na 
koalicijo, aktualnemu predsedniku gospodu 
Šarcu pa naprtiti celo kazenska odgovornost. Pa 
saj rejtingi se mu bodo dvignili zaradi 
današnjega nastopa spet za 10 %. 
 Dragi moji, spoštovani in spoštovane, v 
Državnem zboru smo predstavniki različnih 
političnih opcij, ki imamo zelo zelo različne 

poglede na urejanje družbe in tudi te naše 
prelepe domovine. Poslanke in poslanci iz 
skupine Socialnih demokratov smo in bomo 
vedno branik koncepta javnega šolstva. Brane 
meša osnovno šolstvo z visokimi šolami in tako 
naprej, in študijem in tako naprej. Mi vemo, dragi 
moji, kaj je obvezno in kaj ni obvezno. Ta 
koncept javnega šolstva je naša država izbrala 
kot model za uresničevanje pravice do 
izobraževanja. Socialni demokrati ne moremo 
pristati na to, da bi mrežo javnih šol narušil 
ekonomski, ampak bogvaruj še kakšen drug 
interes ustanoviteljev zasebnih šol. Samo javno 
šolstvo z mrežo javnih šol, v katere se otroci 
vključujejo glede na svoje prebivališče, namreč 
zagotavlja enako dostopnost in enako možnost 
vseh otrok v tej naši državi. Na to, vsi dobro 
veste, če ste brali, opozarja tudi Konvencija o 
otrokovih pravicah. Vključno javne šole ne 
postavljajo dodatnih kriterijev, ne smejo 
zaračunavati šolnin in nimajo pravice, nimajo 
pravice odkloniti nobenega otroka – zasebne 
šole delajo to z lahkoto. Prav nasprotno so 
dolžne vključevati in enako obravnavati otroke iz 
socialno manj spodbudnih okolij, otroke, dragi 
moji, s posebnimi razvojnimi potrebami ter 
zagotavljati pravico do izobraževanja tudi 
otrokom v odročnejših krajih.  
 V javni šoli, ki jo vodi načelo 
zagotavljanja enakih možnosti, predvsem pa 
priložnosti, nam je bolj kot kadarkoli kasneje v 
življenju dano spoznati, razumeti in se naučiti 
sprejemati ljudi, ki so drugačni od nas in izhajajo 
iz drugačne socialne, ekonomske, in če želite, 
tudi kulturne pozicije. Šola ni le mesto znanja, 
ampak je tudi prostor, v katerem se gradi in naj 
bi se krepila tudi družbena kohezija, to pa je 
spoštovanje do drugih, odgovornost do drugih in 
do skupnosti ter medsebojna povezanost članov 
družbe, kar je še posebno v tem času 
pomembno, ko so družbene vezi podvržene 
pritiskom sil, ki težijo k čimprejšnjemu prehodu v 
družbo individualizma in tudi v družbo egoizma. 
Uresničevanje odločb ustavnega sodišča glede 
financiranja zasebnih šol za Socialne demokrate 
ne bo nikoli, ampak res nikoli, niti pod grožnjo 
interpelacij ali ustavnih obtožb, samo neko 
računovodsko vprašanje, ali bomo dali 300 tisoč 
evrov gor ali bomo dali 300 tisoč evrov manj. 
Zaradi še neizvršene odločbe ustavnega sodišča 
iz leta 2014 nismo v stanju izrednih razmer, ne 
vlada nam kaos in imamo politično stabilnost. 
Vsi postopki tečejo normalno, koalicija nadaljuje 
z delom, minister Pikalo pa pripravlja strokovne 
podlage za razpravo v zvezi z možnimi načini za 
uresničitev ustavne odločbe.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo seveda glasovali proti 
predlogu ustavne obtožbe predsednika Vlade 
Marjana Šarca. S tem ko bo pa seveda ta 
predlog zavrnjen, to že vi sami napovedujete, se 
bomo lahko razbremenjeni, razbremenjeni 
predvsem politične histerije, posvetili veliko bolj 
pomembni nalogi, to pa je krepitev javnega 
šolstva, ki skuša izenačiti ali vsaj omiliti neka 
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neenaka socialna izhodišča, daje prav vsem 
otrokom enake možnosti za kakovostno 
izobrazbo ter priložnost, da razvijejo svoje 
sposobnosti v skladu s svojimi možnostmi in pa 
tudi v skladu s svojimi željami. In to, dragi moji iz 
opozicije, je tudi največja in najboljša investicija 
v našo skupno prihodnost. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra nam bo predstavil Igor Zorčič.  
 Izvolite.  
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani 
predsednik Vlade, ministrski zbor, kolegice in 
kolegi! 
 Današnji zgodovinsko gledano že peti 
poskus ustavne obtožbe v Sloveniji kaže, da 
SDS po neki svoji stari, da ne rečem prežvečeni 
maniri zlorablja institute, ki jih ponuja naša 
ustava, naša zakonodaja. Glede na to, da smo 
bili v preteklosti priča že propadlim poskusom 
ustavnih obtožb zoper dr. Danila Türka, dr. 
Janeza Drnovška, dr. Mira Cerarja, in glede na 
današnje napovedi, da je več kot očitno, da tudi 
te obtožbe ne čaka nič drugačna usoda, se je 
morda strinjati s tem, da vsi ti pretekli 
predsedniki vlad, vključno z aktualnim, zasedajo 
skorajda nekakšno častno mesto, nekoč v 
prihodnosti bo morda celo to neko dobro 
znamenje za vsakega predsednika Vlade, če je 
dobil eno od obtožb SDS. Skratka, statistika vam 
ne gre v prid. Verjamem, da tudi današnji izid 
ne. Problematično se nam pa zdi to, da skušate 
s tem dejanjem ne samo nekako omalovaževati 
delo aktualnega predsednika Vlade, ampak tudi 
sebe predstaviti kot tiste, ki se borite za neke 
ustavne vrednote, za ustavni red. Pa vam bom 
morda kasneje še kaj več povedal v zvezi s tem, 
nastavil ogledalo. Bi pa morda uvodoma začel s 
samo ustavno obtožbo oziroma predlogom 
sklepa, ki ga imamo danes na mizi.  
 119. člen Ustave Republike Slovenije 
pravi: »Predsednika vlade ali ministre lahko 
državni zbor pred ustavnim sodiščem obtoži 
kršitve ustave in zakonov, storjene pri 
opravljanju njihovih funkcij.« Predsednika Vlade 
obtožujete, da je s svojim ravnanjem oziroma 
njegovo opustitvijo odgovoren za nadaljevanje 
neustavnega stanja, ki je posledica neizvršitve 
odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2014, ki se 
tiče financiranja zasebnih šol. Vprašanje, ki se 
nam kot prvo zastavlja, je, če je predsednik 
Vlade odgovoren za nadaljevanje neustavnega 
stanja, neustavno stanje pa se nanaša na 
vsebino nekega zakona, kako pa naj bi ga 
potem prekinil, če predsednik Vlade ni 
zakonodajalec. Zakone namreč, spoštovane 
kolegice in kolegi, sprejemamo mi v Državnem 
zboru. V preteklosti smo že obravnavali zakone 
s področja, ki se dotika ustavne obtožbe, in 
moram reči, da se takrat nismo najbolj izkazali, 

pa s tem ciljam na vse poslance vseh političnih 
skupin, od levice do desnice. 
 V svojem predlogu sklepa v zvezi z 
obtožbo predsednika Vlade opozarjate na 
predsednico ustavnega sodišča, bivšo 
predsednico, ki je nekoč dejala: »Treba je 
posebej opozoriti na neodzivnost zakonodajalca 
v zvezi s tistimi odločitvami iz preteklih let, glede 
katerih bi se že zdavnaj moral odzvati in 
odpraviti ugotovljene protiustavnosti.« Torej 
zakonodajalca. Nadalje se v svojem sklepu 
sklicujete na poročilo Ustavnega sodišča 
republike Slovenije za leto 2017, kjer piše, da 
sta leta 2016 potekla roka za odpravo 
protiustavnosti, ki sta bili ugotovljeni v dveh 
odločbah Ustavnega sodišča, na kateri se 
zakonodajalec še ni odzval. Torej ponovno 
govorimo o očitku Ustavnega sodišča 
zakonodajalcu in ne Vladi ali predsedniku Vlade. 
Ne nazadnje se sklicujete tudi na 
Zakonodajno-pravno službo Državnega zbora, ki 
je pri obravnavi predloga novele zakona, ki naj bi 
odpravil to protiustavnost, z dne 20. 4. 2016 
opozorila, da mora Državni zbor kot 
zakonodajalec čim prej realizirati ustavno 
odločbo. Torej, ponovno govorimo o tem, da je 
Državni zbor tisti, ki mora realizirati ustavno 
odločbo. Torej že če bi si samo prebrali lasten 
tekst in vse citate, ki ste jih noter dali, bi 
ugotovili, da danes tožite povsem napačno 
institucijo, če se smem tako izraziti, oziroma 
napačno funkcijo, saj glede na naš ustavni red 
zakonodajna funkcija, vse, kar je treba popraviti 
z zakonom, pritiče Državnemu zobru in nikakor 
Vladi, še manj predsedniku Vlade. Tudi če so 
legitimirani, da vložijo posamezne predloge, na 
koncu o zakonih odločamo mi kot poslanci. 
 Ustavni sodniki so z odločbo, ki se 
danes velikokrat citira, odločili, da pravica do 
brezplačnega obiskovanja obveznega 
javnoveljavnega 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. Obvezni in razširjeni 
program seveda nista neka raztegljiva pojma v 
Državnem zboru, imata svojo vsebino v Zakonu 
o osnovni šoli, tako da v zvezi s tem ni potrebna 
neka posebna diskusija. Bi pa izpostavil to: 
omenja se delo tudi prejšnjega predsednik 
Vlade, pa vendar se ne omenja nekega 
pomembnega dejstva, ki ga moramo upoštevati 
ob presoji današnjega predloga sklepa o ustavni 
obtožbi, in sicer niste nikjer omenili, da smo mi v 
prejšnjem mandatu obravnavali ta zakon, ki naj 
bi odpravil ustavno neskladje, da je bil predlagan 
s strani prejšnje vlade in da se je, ko smo ga 
imeli na mizi, tako kot ga bomo predvidoma imeli 
v tem letu, našlo cel kup izgovorov, zakaj ta 
zakon ni dober. Čeprav je ob obravnavi zakona 
Zakonodajno-pravna služba rekla takole: 
»Predlog zakona,« torej govorim o zakonu v 
prejšnjem mandatu, »odpravlja različen obseg 
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financiranja obveznega dela javnoveljavnih 
programov osnovnošolskega izobraževanja na 
javnih in zasebnih šolah, zato s tega vidika tudi 
po mnenju Zakonodajno-pravne službe 
uresničuje odločbo Ustavnega sodišča.« Torej, 
imeli smo predlog zakona, predlagala ga je 
takratna vlada, vendar se je potem odprla 
diskusija v zvezi s tem, koliko naj bo financiran 
obvezni del, še posebej pa, koliko naj bo 
financiran razširjeni del, ali naj bo to 
100-odstotno ali naj bo 85-odstotno, 
65-odstotno, 0-odstotno. Skratka, razvila se je 
pestra ideološka debata o tem, kdo se bolj 
zavzema za javno šolstvo in kdo ne.  
 Če v tem državnem zboru dejansko 
obstaja neka iskrena želja po ureditvi tega 
področja, pa s tem ciljam na vse stranke, od 
povsem leve do povsem desne, potem 
verjamem, da se bomo kaj hitro ob predlogu, ki 
ga bo predlagala Vlada ponovno, najsibo takšen 
ali drugačen, strinjali glede tega, kakšen naj bo 
obseg financiranja obveznega ali razširjenega 
programa, in da ne bomo polemizirali, vse z 
namenom, da tudi v tem mandatu ta ustavna 
odločba ne bo realizirana. Kot sem povedal 
uvodoma, so se predlagatelj in njegovi 
sopodpisniki spotaknili ob temo, ki je zanje 
ideološka, ki jim gre na njihov ideološki mlin. Pri 
tem se sklicuje na odločbe Ustavnega sodišča, 
čeprav je nam znano iz preteklosti, da nimajo 
vedno kolegi enakih stališč do dela Ustavnega 
sodišča in do njihovih odločb. Kadar gredo te na 
njihov ideološki mlin, potem so odločbe zelo 
dobre in se jim ploska, ko pa niso ali če jih ne 
vidijo v skladu s svojo interesno sfero, najsibo to 
ideološka tema najsibo tema, ki se tiče 
kakšnega od postopkov katerega izmed njihovih 
članov, potem dobi to naše Ustavno sodišče z 
njihove strani, z vaše strani, spoštovani kolegi, 
tudi kakšen drug status in se veliko manj 
sklicujete na ustavni red. Na primer vaš 
predsednik je v zvezi z odločitvami Ustavnega 
sodišča glede izbrisanih nekoč dejal, citiram: 
»Po mojem mnenju moramo odgovornost za 
zaplete v zvezi z urejanjem statusa izbrisanih in 
tudi za referendum v celoti pripisati 
spolitiziranemu Ustavnemu sodišču.« Ali pa: 
»Noben referendum ne bi bil potreben, če bi v 
Sloveniji imeli normalno Ustavno sodišče in 
normalno oblast, ki bi v skladu z ustavno prisego 
skrbela za blaginjo vseh svojih državljanov.« 
Danes se oklepate Ustavnega sodišča. Jaz ne 
vem, kaj se je tako spremenilo. Ali pa gre morda 
res za to, kar sem omenil uvodoma, da takrat, ko 
vam to paše, takrat je Ustavno sodišče dobro, ko 
se vam pa zdi, da gredo odločbe nekako v 
nasprotju z vašimi strankarskimi partikularnimi 
interesi, takrat je pa naenkrat Ustavno sodišče 
spolitizirano, da ne rečem celo nenormalno, ker 
ste pač rekli, da bi si želeli imeti normalno 
Ustavno sodišče. Ne nazadnje tudi delo v 
preteklih mandatih – ne bom ponavljal 
predsednika Vlade, čeprav sem si tudi pripravil – 
vaše delo kaže na to, da imate odnos do 
neizvršenih ustavnih odločb in do pravnega 

reda, ki naj bo kolikor toliko spoštovan, zelo 
spragmatiziran in ga pravzaprav popravljate po 
svojih potrebah. Če ste na oblasti pa če vam kaj 
ni po godu, potem se to prestavi, če vam pa je 
po godu, pa se pač postavite za nekakšno 
realizacijo ustavne odločbe, čeprav moram reči, 
da mi na pamet zdajle nobena ne pride, ampak 
želim izpostaviti vaš modus operandi, kot sem 
ga opisal v predhodnih navedbah.  
 Kar se tiče vašega predloga, mislim, da 
je iz moje razprave več kot očitno, da mi tega 
predloga ne bomo podprli. Ocenjujemo, da bi 
bilo to, če primerjamo to ustavno obtožbo recimo 
s kazenskim postopkom, blizu neki krivi ovadbi, 
skratka nepotrebni, neutemeljeni obtožbi, ki je 
zgrešena v svojih temeljih, niti pravega ne 
obtožujete. Tisti, ki je za obtožiti, je ta državni 
zbor z vami vred in z nami, in to je eden izmed 
razlogov, da se še posebej, bom rekel, z nekim 
žolčem odzivamo na takšne poskuse, ne 
nazadnje tudi nam in državljankam in 
državljanom ne vlivajo takšni poskusi zaupanja v 
naš pravni sistem, občutek dobivajo, da so – 
vsaj del, ki vam verjame – te obtožbe 
utemeljene, na koncu so razočarani, ker padejo. 
Mislim, da to ni dobro. Tako ocenjujemo tudi v 
Poslanski skupini Stranke Modernega centra za 
zaupanje državljank in državljanov do institucij in 
institutov te države. 
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra bomo glasovali proti sklepu, 
ki ste ga predlagali, bomo pa, tako kot smo bili v 
prejšnjem mandatu, konstruktivni pri realizaciji 
ustavne odločbe, ki se tiče zasebnega 
osnovnega šolstva. Ocenjujemo, za razliko od 
nekaterih drugih, da zasebno osnovno šolstvo 
lahko krepi in bogati šolski prostor, seveda ne 
more nikakor nadomestiti neke javne mreže, pa 
vendarle nimamo tako odklonilnega mnenja, kot 
ga imajo nekateri v tem prostoru. V tej luči bomo 
karseda konstruktivni s tem namenom, da bomo 
to odločbo realizirali v tem mandatu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in 
poslancev o predlogu obtožbe, še pred tem pa 
ima besedo predstavnik predlagatelja Tomaž 
Lisec. 
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Bom začel kar na koncu. SMC si bodo 
prizadevali, da bo v tem mandatu uresničena 
odločba Ustavnega sodišča, torej, spoštovani 
predsednik Vlade, spoštovani minister za 
izobraževanje, ne v enem letu, ne v tem letu, 
ampak v tem mandatu boste poskušali rešiti 
tisto, kar mi imenujemo neustavno stanje. Toliko 
o resnih namenih in intencah te vlade o 
reševanju zadevne tematike. Dejstvo pa je – ki 
je očitno nek modus operandi te vlade – 
predsednik Vlade dobi napisan govor, pošlje 
vodjam poslanskih skupin, no, oni potem malo 
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preoblikujejo in izhajajo iz istih stališč. Ampak 
problem je, če ima ta govor nekaj napak 
oziroma, si bom drznil reči, laži. Prva. Danes je 
bilo kar nekajkrat rečeno o tem, kako obstajata 
dve isti odločbi Ustavnega sodišča, in če 
predsednik Vlade nima pojma o pravnih 
zadevah, bi si vsaj tisti, ki ste pravniki in ste 
izvajali stališča poslanskih skupin, vzeli 5 minut 
časa in obe odločbi prebrali, morda samo v 
izreku, kaj šele celi, pa bi videli, da je to 
govoričenje o dveh popolnoma istih odločbah 
popolna laž.  
 Poglejte, odločba iz leta 2001: Ustavno 
sodišče je odločilo, da četrti odstavek 72. člena 
ZOFVI ni v neskladju z ustavo. In kaj so 
pobudniki govorili? Zelo malo oziroma skoraj nič 
oziroma le posredno o financiranju zasebnih 
osnovnih šol. Intenca te odločbe Ustavnega 
sodišča je šla v dve smeri. Vprašanje 
konfesionalne dejavnosti v vrtcih in šolah s 
koncesijo in v obsegu, kot izhaja iz te odločbe, in 
pa financiranje zasebnih šol v celoti. In Ustavno 
sodišče je reklo glede konfesionalnosti, tako kot 
je, in je reklo, ja, da se pač zasebne šole od 
vrtcev pa horizontalno ne smejo financirati 
100-procentno oziroma da je Državni zbor tisti, 
ki naj to opredeli. In potem druga odločba 
Ustavnega sodišča, ki je bila pogoj za to, da smo 
se odločili za ustavno obtožbo, ki ne govori o 72. 
členu, torej o avtonomiji šolskega prostora, 
ampak govori o 86. členu, in to v delu, ki se 
nanaša na javnoveljavne programe, kar je prva 
ključna debata, in drugo, osnovnošolskega 
izobraževanja. In to je v neskladju z Ustavo. In 
zakaj sta ključna pojma javno veljavni programi 
in osnovne šole? 57. člen Ustave Republike 
Slovenije, drugi odstavek. Osnovne šole so 
obvezne in tu je Ustavno sodišče odločilo, da je 
treba urediti zadevo tako, kot je odločilo; ampak 
predsednik Vlade dobi napačno napisan govor 
in potem ga koalicijske poslanske skupine v neki 
mantri ponavljajo. Druga mantra, ki ne zdrži, je 
ta, da boste rešili to neustavno stanje še letos in 
bo začelo veljati. Naj bi do 1. septembra bila 
zadeva rešena. Spoštovani predsednik Vlade, 
spoštovani ministri, spoštovani poslanci, kdaj je 
potekal vpis v osnovne šole? Konec marca, 
začetek aprila ali 1. septembra? Ker ste se 
potihoma na podlagi te ustavne obtožbe odločili, 
da boste 1. septembra dali ZOFVI v normativni 
plan, do 1. septembra boste to rešili, boste po 
mojem prepričanju zavestno, vsaj do 1. 
septembra 2020, ponovno kršili to, kar je bilo 
zapisano v izreku odločbe Ustavnega sodišča. 
Zavestno, spoštovani predsednik Vlade, to vam 
povem sedaj, če vam vaši pravniki niso povedali, 
boste nadaljevali z neustavnim stanjem. Toliko o 
pravnem in ustavnem ravnanju te vlade. 
 Spoštovani predsednik Vlade, to, da si 
vi dovolite, češ, ena odločitev je bila 9 : 0, druga 
pa samo 5 : 4; in potem dajete pod vprašaj, če je 
ta odločitev 5 : 4 sploh sprejemljiva. Marsikdaj 
imamo glasovanje v Državnem zboru – 88 za, 
nihče proti. Torej po vašem so te odločitve 
super, kadar pa pride do glasovanja, na primer 

43 : 41, pa bi morali dvomiti o odločitvi 
zakonodajalca, nas poslancev, pri odločanju o 
posameznih sklepih, posameznih imenovanjih, o 
posameznih amandmajih ali celo o posameznih 
zakonih. Osebno mislim, da je ta besedna 
zveza, ki ste jo izrekli: razmerje 5 : 4 pa tako 
malo, ni čisto resno, bolj spominja na vašo vlogo 
v preteklem življenju kot pa resno vlogo 
predsednika vlade. Glede redkosti ustavnih 
obtožb; če ne damo, delamo probleme, če damo 
ustavne obtožbe, delamo probleme; in za vse v 
tem državnem zboru in tudi v Sloveniji je kriva 
Slovenska demokratska stranka. Kot je rekel 
kolega Zorčič, tudi če vlada ne sprejme svojega 
zakona, ki ste ga imeli v Državnem zboru, je 
kriva Slovenska demokratska stranka. 
Nepoznavanje pravne materije in nepoznavanje 
matematike, osnovne računske funkcije 
seštevanja, do 46 je treba priti, ali marsikdaj je 
dovolj tudi večina. 2 je več kot 1, da vam bo 
lažje to šlo v glavo, da si boste lahko z eno roko 
pomagali, ne pa s štetjem do številke 90.  
 Podpredsednik, dovolite, da se sedaj 
kot predlagatelj osredotočim še na nekaj stališč 
poslanskih skupin. O stališču Poslanske skupine 
Levica je brezpredmetno razpravljati. Njim je 
važna ideologija, ne pa ustavno reševanje 
neustavnega stanja, ampak od anarhistov kaj 
drugega tudi ni moč pričakovati. To, da nekateri 
problematizirajo institut ustavne obtožbe, je pač 
njihov problem in ne naš problem. Spoštovana 
Maša Kociper, rekli ste, da gre za siromašenje 
mreže javnih šol. Pa vas še enkrat, podobno kot 
pri zakonu, sprašujem, kako lahko 1 % siromaši 
ostalih 99 %; to je možno samo v neki fikciji ljudi, 
ki nimajo drugih argumentov, zakaj spoštovati 
odločbo Ustavnega sodišča. Gospod Jurša je 
rekel, 12 neizvršljivih odločb. Ja, spoštovani 
gospod Jurša, vse so problem, saj veste, vi bi 
morali verjetno vse poznati, ker ste bili v vseh 
vladah od leta 1998 ali 2000 naprej. Zato 
predlagam, da vi prevzamete pobudo, z vsem 
resnim spoštovanjem, da rečete predsedniku 
Vlade: spoštovani gospod Marjan Šarec, 
vzemite tisto torbo, ki vam jo je dala bivša 
predsednica Ustavnega sodišča, vrzite na 
koalicijsko usklajevanje vse odločbe Ustavnega 
sodišča in jih rešite. Pa da ne bo pomote, med 
temi dvanajstimi sta vsaj dve, ki sta resnično 
težko izvršljivi. Med dvanajstimi jih je pet, po 
mojem mnenju, ki jih lahko zakonodajalec, torej 
mi, reši na takšen ali drugačen način. Samo 
poglejte zadnjo odločbo glede volilnih okrajev, 
kjer Ustavno sodišče ni natančno reklo, kako 
moramo rešiti, reklo pa je, da moramo poiskati 
rešitve. In med temi dvanajstimi so vsaj štiri, ki 
so kršene, čeprav je, prvič, Ustavno sodišče 
točno reklo, kaj moramo narediti, in, drugič, do 
kdaj to narediti. Spoštovani predsednik Vlade, 
jaz pričakujem, čeprav izhajate iz neke 
arogance, podstati moči – češ, imamo večino, 
nič nam ne morete –, da se resno spoprimete s 
tem, morda tudi pokažete več spoštovanja do 
pravnih norm v državi, kot jih je izkazal vaš 
predhodnik, ki se je imel za ustavnega pravnika, 
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pa se je požvižgal na ustavno pravo. Morda pa 
ste vi, ker sva približno ista generacija, tisti 
model politika, ki se bo lahko za razliko od koga 
drugega pohvalil, da mlada generacija spoštuje 
odločitve Ustavnega sodišča.  
 Naslednja stvar, ki je bila danes večkrat 
povedana – imamo vrhunske javne šole in 
imamo tiste štiri nebodigatreba zasebne šole, ki 
izvajajo javno veljavne programe, in te se rušijo. 
Spoštovani predsednik Vlade, če boste dali 
befel, kako mora biti v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja urejena ta 
problematika glede uresničevanja odločbe 
Ustavnega sodišča, imejte pred sabo eno misel: 
prvič, da otroci ne smejo biti talci politike, drugič, 
da je treba v Sloveniji začeti razmišljati o tem, ali 
imamo dobre ali slabe šole; in ne o tem, ali 
imamo javne ali zasebne šole. Moram reči, da 
se je od vseh stališč poslanskih skupin, to je 
moje osebno mnenje, nekako najbolj vsebinsko 
približalo odgovoru na ustavno obtožbo ravno 
stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca 
in kolega Braneta, ki je sicer zašel v to, kako v 
tujini rešujejo in kako imajo rešen institut 
ustavne obtožbe. In sem presenečen, da je kar 
naenkrat Listi Marjana Šarca Amerika svetel 
vzor reševanja ustavnih obtožb, medtem ko z 
drugimi dejanji silite veliko bolj na vzhod. Ampak 
pričakovano, iz arogance, moči ste rekli, da je 
financiranje ustrezno. Spoštovani kolegi, še 
enkrat, preberite si odločbo iz 4. 12. 2013, kjer je 
Ustavno sodišče zapisalo, da financiranje ni v 
redu. 
 In kolega iz Liste Marjana Šarca je 
rekel, da je Slovenska demokratska stranka 
imela možnost spremeniti zakon; ampak mi tega 
nismo naredili do takrat, dokler ni Ustavno 
sodišče reklo, da je nekaj narobe. Še enkrat, 
danes ni ključna tema o tem, o katerem zakonu 
govorimo, ampak je ključna materija v tem, ali 
imamo neustavno stanje, ali imamo ustavno 
stanje. In odločba Ustavnega sodišča pravi, da 
imamo neustavno stanje, kar po vašem mnenju 
to ni problem, po našem pa je to velik problem. 
Kolega Han je nekako tako rekel: Mi bomo kršili 
Ustavo, če pa boste dali ustavno obtožbo ali kak 
drug instrument proti predsedniku Vlade ali 
ministru, pa vas bomo še naprej ozmerjali z 
nekimi netilci ustvarjanja strahu. Skratka, mi 
lahko počnemo karkoli. Če vi na to opozorite, ste 
vi del problema; in ne mi, ki kršimo v tem 
primeru ustavni red. Kolega Han je rekel: od 12 
odločb ste izbrali le tisto, ki ustreza vaši agendi. 
Še enkrat, zakaj smo ravno na tej odločbi 
osnovali ustavno obtožbo? Ker to je edina 
odločba, o kateri se je govorilo v času 
parlamentarnih volitev in v času od 
parlamentarnih volitev. Ampak s to odločbo 
imate probleme, glede druge odločbe, ki je iz 
tega mandata glede tako imenovanih izbrisanih, 
pa ste junija rekli – medresorska skupina, 
novembra ste rekli ministrom, da je to in to treba 
narediti, da bomo zadevo rešili v predvidenem 
časovnem obdobju. Zato, spoštovani predsednik 
Vlade, vas obtožujemo oziroma predlagamo, da 

Ustavno sodišče odloči, da zavestno kršite 
oziroma ignorirate odločbe Ustavnega sodišča, 
kajti medtem ko ste pri neki drugi odločbi 
Ustavnega sodišča nemudoma pozvali ministre, 
da naredijo, in poslance, da izglasujejo zakon v 
skladu z odločbo Ustavnega sodišča, tega v tem 
primeru niste naredili. Ko vam je šla ena odločba 
Ustavnega sodišča v prid oziroma v prid vašim 
novim volivcem, ste se odločili za hitro reakcijo; 
ko vam pa ena odločba Ustavnega sodišča ne 
pomeni nič, ker gre le za neke otroke, njihove 
starše v zasebnih osnovnih šolah, še enkrat, kjer 
se izvajajo javno veljavni programi, pa niste 
storili nič.  
 Gospod Han je rekel: »Mi se bomo 
zavzemali, da se bo zadeva rešila.« Isto je rekel 
tudi kolega Zorčič. Ampak vemo, kako se je izšel 
poskus zelo podobnih poslanskih skupin, LMŠ je 
tukaj izvzet, v prejšnjem mandatu. Jasna 
odločba Ustavnega sodišča, potem pa pride 
licitiranje poslanskih skupin koalicije, kdo da več 
in kdo da manj. In danes slišimo, da je za to 
nesposobnost uskladitve z odločbo Ustavnega 
sodišča kriva Slovenska demokratska stranka, 
ker nekdo iz koalicije nima pojma o pravni 
materiji in ne zna seštevati. Kolega Zorčič je 
rekel – Kako pa naj bi predsednik Vlade prekinil 
neustavno stanje? Še enkrat, kolega Zorčič, kot 
pravnik, pa ne bo prebral tista dva esemesa, ki 
sem jih dobil od pravnikov, ravno to bi morali 
narediti, kar ste naredili na primeru izbrisanih. Ali 
bi napisali mnenje Vlade, kjer bi napisali: 
Sprejmimo zakon Slovenske demokratske 
stranke, potem pa sistemsko rešujmo osnovni 
zakon; ali pa drugi način – hitro rešiti s svojim 
zakonom, ki se že toliko časa paca. Verjemite, 
spoštovani predsednik Vlade, stavim kosilo, če 
ga sprejmete, da rešitev ne bo sprejeta v 
doglednem času ali pa bo zopet v neskladju z 
Ustavo, kar so določeni nekdanji predsedniki 
Ustavnega sodišča že namignili, da se bo iskalo 
bližnjice, ki bodo odstopale od odločbe 
Ustavnega sodišča. Naj zaključim ta uvod, 
prosim vse razpravljavce, ki imate napisane 
listke z razpravami, da ne govorite, da sta 
odločbi iz leta 2001 in 2014 isti, ker nista. In če 
bom to še dvakrat slišal, bom proceduralno 
predlagal, da se razpravljavcem obe odločbi 
dasta na klopi in nato 45 minut odmora, da si 
tudi nepravniki pogledajo vsaj prvo stran teh 
odločb, da nista isti. Naj zaključim, spoštovani, 
odločba Ustavnega sodišča na tem področju ni 
uresničena in za to ste krivi vi, predsednik Vlade, 
ali zaradi zavestnega ustvarjanja pravne 
praznine ali pa zaradi česarkoli drugega; ampak 
vi ste predsednik Vlade in nihče drug. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Tina Heferle. Pripravi naj 
se mag. Marko Koprivc. / oglašanje iz dvorane/  
 Žal ni replike pri predstavitvah stališč.  
 Izvolite.  
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TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo.  
 Replika je samo na razpravo oziroma 
ko razpravljavec že razpravlja. Samo toliko za 
intermezzo.  
 Najprej gre moja zahvala predstavniku 
predlagatelja, ki je z mano in vsemi nami delil 
vse svoje znanje, ki ga je osvojil na FDV, in me 
podučil, kaj je Ustavno sodišče, kakšne so 
njegove pristojnosti in da v naši državi obstaja 
delitev oblasti. Skoraj v isti sapi ste nato, 
spoštovani predstavnik predlagatelja, citirali 
ustavno sodnico, ki je v svojem mnenju 
obrazložila oziroma navajala, da zakonodajna 
veja oblasti ni poskrbela za implementacijo 
ustavne odločbe. Nadalje ste dejali, da je 
predsednik Vlade sprejel mnenje, da poslanci 
kršijo ustavo. Spoštovani predlagatelj, naj vas na 
tem mestu jaz podučim, da smo poslanci 
samostojni pri izvajanju svoje funkcije in da nam 
nihče drug, še najmanj pa predsednik Vlade, ne 
daje nikakršnih navodil, kako naj svoje delo 
opravljamo. Meni osebno nihče ne piše stališč, 
tile listki so plod mojega dela in mojega 
razmišljanja, tako vas prosim, da ne sodite po 
sebi, spoštovani kolega. Upam, da se vsi tu 
zavedamo, da je institut ustavne obtožbe zelo 
resen institut, ki si zasluži neko posebno 
spoštovanje in tudi nek rešpekt, ter bi z njim 
morali ravnati zelo pazljivo; v nasprotnem se 
njegov status in ta ugled, ki naj bi ga ustavna 
obtožba vendarle imela, izgubita. Spoštovani 
kolega, ravno to se danes dogaja. Če se še tako 
trudim najti opravičljiv razlog vaše obtožbe in če 
se še tako trudim korektno pravno, vsebinsko in 
formalno ovrednotiti besedilo vaše obtožbe, v 
njej ne najdem ničesar drugega kot pavšalne 
navedbe obtožbe, nedosledno trditveno 
podlago, ki ni podkrepljena z nobenimi 
materialnimi dokazi. In kar me kot državljanko in 
pravnico najbolj prizadene, je to, da v politično-
populistične namene zlorabljate institut ustavne 
obtožbe, ki bi v resnici moral in mogel biti tisto 
najvišje orodje pri zagotavljanju sistema zavor in 
ravnovesja. In da bom jasna, prav je, da med 
različnimi vejami oblasti obstaja sistem zavor in 
ravnovesja ter nek nadzor; ni pa prav in to ostro 
obsojam, da se ta možnost nadzora zlorablja za 
izvrševanje oziroma zlorabo neke moči; in to vi 
danes delate. Vsi mi bi se mogli in morali 
zavedati, da je namen ustavne obtožbe varstvo 
ustavnosti in zakonitosti, ne pa izvajanje neke 
populistične politike in obračunavanja vedno ene 
in iste politične opcije. Takšni zlorabi smo bili 
priča že v preteklosti, danes ni prvič in kot sem 
rekla, vedno z vaše strani.  
 Rada bi poudarila, da je institut ustavne 
obtožbe mogoče razlagati in uporabljati samo za 
najtežje in očitne kršitve in zlorabe oblasti ter 
kršitve ustavnosti in zakonitosti. Pri tem, to 
moram poudariti, se ugotavlja osebna 
odgovornost obtožujočega, ne pa politično 
objektivna odgovornost. In na to dejstvo ste, 
spoštovani kolegi, ki ste podpisani pod to 
obtožbo, enostavno pozabili. Verjamem, da 

vsak, ki si je prebral besedilo vaše obtožbe, je 
lahko videl in spoznal, da samo navajanje 
oziroma politično vrednotenje ravnanj 
predsednika Vlade ne more in ne sme zadoščati 
za uspešnost take obtožbe. Neke vsebinsko 
kvalitetne obrambe danes niti ni mogoče razviti, 
ker na drugi strani niti nimamo vsebinskih in 
kvalitetnih obtožb. Natančno sem si sicer 
prebrala besedilo vaše obtožbe. Spoštovani 
kolegi, predstavnika predlagatelja smo prej lahko 
slišali, da bodo dokazali kršitve, in nato je naštel 
nekatere člene Ustave, potem pa dodal – in na 
drugi strani imamo ustavno odločbo. To je vse, 
kar zmorete? Ustavna obtožba vendarle je nek 
hibrid med političnim in kazenskim; in kot taka bi 
morala slediti tudi načelom kazenskega 
procesnega prava. Zgolj pavšalno navajanje 
nekih nedefiniranih obtožb … in še več, te 
obtožbe niti niso podkrepljene z nobenim 
vsebinskim neposrednim dokazom, in to moram 
poudariti, pri takem institutu je to nujno. Takšna 
obtožba ni niti sklepčna, pa upam, da se 
zavedate pomena sklepčnosti obtožbe, niti ni 
vsebinsko koherentna, kaj šele utemeljena. In da 
bo moj očitek današnje zlorabe in absurda še 
bolj jasen, naj še enkrat povem dve zanimivi 
dejstvi, ki smo ju danes sicer že slišali, ampak 
sta tako pomenljivi, da se mi ju zdi vredno 
ponoviti. V državah po svetu je bila ustavna 
obtožba uporabljena manj kot tridesetkrat, in to 
skupaj v treh stoletjih. Pri nas ste jo v 28 letih 
uporabili že štirikrat, seveda vse ena in ista 
politična opcija. In drugo dejstvo, ki smo ga tudi 
že slišali, obtoženci, pa ne naši, tisti iz držav po 
svetu, so jim bili v obtožbah očitani očitki, kot so 
prejemanje podkupnine v zameno za dostop do 
zaupnih državnih podatkov, obtožba za umor, 
ugrabitve, finančne zlorabe državnega denarja in 
tako naprej.  
 Mi pa se danes soočamo z ustavno 
obtožbo predsednika Vlade, ker Državni zbor ni 
sprejel določenega predloga novele zakona. 
Upam, da tudi ljudje vidijo ta absurd, in toliko o 
vašemu razumevanju delitve oblasti. Naj povem, 
ker to je vendarle bil povod za vložitev današnje 
obtožbe, se moram dotakniti in izpostaviti tudi 
dejstvo, da vaš predlog novele zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, prvič, ni primerno in, drugič, ni 
dosledno implementiral odločbe Ustavnega 
sodišča. In zato smo poslanci, in ponavljam, 
poslanci smo zavrnili vaš predlog z vso 
odgovornostjo. Seveda se v Poslanski skupini 
Liste Marjana Šarca, kot smo danes že slišali, 
zavedamo svoje odgovornosti pri uresničevanju 
in spoštovanju ustavnih odločb, zato smo tudi 
sprejeli zavezo, da bomo v koaliciji pripravili 
zakon, dobili smo tudi obljubo pristojnega 
ministrstva, da se bo to pripravilo do letošnje 
jeseni. Mislim, da v primerjavi z vsemi 
predhodnimi vladami časovni očitki pri reševanju 
tega problema vendarle niso na mestu.  
 Če vsebinsko, pravno pa tudi politično 
nekako kritično ocenim današnjo razpravo 
oziroma obrazložitev vaše ustavne obtožbe, pa 
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naj bi šlo za kateregakoli predsednika vlade. 
Ustavne obtožbe, ki temelji na očitkih, da 
Državni zbor nečesa ni sprejel, storil, in ustavne 
obtožbe, ki ni podkrepljena z niti enim samim 
vsebinskim dokazom, niti pod razno ne morem 
podpreti. In ves današnji cirkus je v posmeh žal 
prav vam, predlagateljem. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Marko Koprivc.  
 Pripravi naj se Jožef Horvat. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): 

Podpredsednik, hvala lepa za besedo. 
Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani 
ministrski zbor, spoštovani kolegice in kolegi 
poslanci! 
 Danes se soočamo s predlogom 
ustavne obtožbe predsednika Vlade. Ustavna 
obtožba je, kot smo že slišali, najradikalnejše 
orodje za sankcioniranje najhujših kršitev ustave 
in zakonov. Spoštovane in spoštovani, že ptički 
na vejah čivkajo, da gre v tem konkretnem 
primeru za veliko zlorabo tega radikalnega, 
vendar zelo pomembnega instituta v 
demokraciji. Kot je bilo že povedano, očitno pri 
nas desna opozicija ne razume, za kakšen 
institut gre, in ga zato tudi vsake toliko uporabi, 
pa najsibo to v skladu s pristojnostmi ali ne. V 
svetu pa se institut impeachmenta, ustavne 
obtožbe uporablja zelo redko in takrat, ko so za 
to res upravičeni razlogi. To je vsem jasno, a 
vendarle očitno gre karavana dalje. Naj 
dotaknem odločbe Ustavnega sodišča glede 
financiranja javnega oziroma zasebnega šolstva. 
Dejstvo je, da je odločbe ustavnih sodišč treba 
spoštovati, vse, ne zgolj te. Kolegi iz desnice to 
razumejo drugače. Kadar se z odločbami sodišč 
strinjajo, na veliko razlagajo, kako jih je treba 
upoštevati, kadar se pa ne, pa njihov vodja, ki 
ga trenutno ni, me čudi, in vsi ostali na veliko 
razlagajo, kako je v Sloveniji prisotno krivosodje, 
ki ga obvladujejo temne sile komunizma in ne 
vem česa, ne bom ponavljal, ker ni vredno.  
 Minister za izobraževanje je pred 
dobrim mesecem, ko smo nazadnje obravnavali 
primer financiranja zasebnega šolstva, dal zelo 
jasno zavezo, da bo v nekaj mesecih 
pripravljena dokončna rešitev, ki bo izpolnila 
zahteve ustavne odločbe. Teh rešitev je več, ni 
samo ena, ni samo tista, ki jo vi ponujate kot 
edino mogočo in ki je pogubna za slovenski javni 
šolski sistem. Teh rešitev je več, to je povedala 
tudi zakonodajno-pravna služba te inštitucije, 
hrama demokracije. In kot rečeno, vlada se je 
zavezala, da bo primerno rešitev tudi ponudila. 
Zakaj pa vi dejansko danes vlagate to ustavno 
obtožbo in zlorabljate za institut? Ali vam povem, 
zakaj? Zato, ker ta vlada s predsednikom 
Marjanom Šarcem na čelu dela odlično. V samo 
nekaj mesecih je bilo sprejetih ogromno 
ukrepov, ki so povečali kakovost življenja naših 
državljank in državljanov. Pa da ne naštevamo 

vseh: dvignila se je minimalna plača, kar je bilo 
nujno, se strinjate, sicer brez podpore desnice 
oziroma Slovenske demokratske stranke, dvignili 
smo številne javne transfere, financiranje 
znanosti se je dvignilo za 12,5 % in je prvič v 
zgodovini samostojne Slovenije nad 200 
milijonov evrov letno. To je zelo velik dosežek, to 
bo gotovo okrepilo razvojni preboj Slovenije, saj 
so raziskave in znanost tiste, ki rešujejo 
življenja, delavskemu in srednjemu razredu 
omogočajo dostojno bivanje. Vse to smo 
naredili. Dragi kolegi, to vas žal boli. Boli vas tudi 
to, da ste sicer relativni zmagovalci zadnjih 
volitev, pa žal niste mogli sestaviti vlade. Kar ste 
sejali zadnjih 30 let, danes žanjete. Sejali pa ste 
nestrpnost, nesprejemanje drugačnosti, 
šikaniranje vseh, ki drugače mislijo, in sovraštvo. 
To je dejstvo. In tudi v ostalih evropskih državah 
je normalno, da take radikalne desne stranke 
težko koalirajo s komerkoli. To dobro delo vlade 
se kaže tudi v podpori javnega mnenja. Vlada 
uživa eno največjih podpor v zgodovini 
samostojne Slovenije. Tako je, to so dejstva.  
 Kar se tiče vprašanja financiranja 
zasebnih šol in ustavne odločbe iz leta 2014, 
povezane s tem, pa naj ponovno rečem, ustavne 
odločbe je treba spoštovati, in tudi to bomo. 
Nikakor pa ne v smeri, ki jo ponujate vi, da bi 
izenačili financiranje javnih in zasebnih šol. 
Javne šole so za socialdemokracijo svete in ne 
bomo pristali na rešitve, ki bi jih začele 
izpodkopavati. Ne gre zgolj za teh nekaj šol, ki 
so trenutno ustanovljene kot zasebne šole; gre 
za to, da bi z izenačenjem odprli vrata na široko 
in izenačili financiranje javnih šol ter zasebnih 
šol. Na to ne pristajamo. Javne šole so tiste, ki 
so dostopne vsem državljankam in državljanom, 
ne glede na to, ali gre za nekoga, ki je 
katoliškega ali pa islamskega prepričanja, ne 
glede na to, ali je s severa ali juga države. 
Mreža javnih šol je razporejena po celotni državi 
in je dostopna vsem, je brezplačna. Žal je tudi 
nekaj stroškov, ki jih trenutno morajo kriti še 
starši, a delali bomo na tem, da se bo tudi to 
odpravilo. Naša javna šola je v skladu z 
ustavnimi vrednotami in je ideološko ter 
predvsem versko nevtralna. Gradili smo jo dolga 
desetletja in, spoštovani kolegice in kolegi, ne 
bomo je kar tako dali. Naj še enkrat za konec 
ponovim, ustavna obtožba je neutemeljena, 
zlorabljate ta institut, kar je za moje pojme 
nesprejemljivo. Kako bomo glasovali, ne bi želel 
ponavljati. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jožef Horvat.  
 Pripravi naj se Jelka Godec.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovani predsednik Vlade, 
ministrski zbor, dragi kolegice in kolegi! 
 Boli me, da se je današnja razprava, 
predvsem s strani vas, dragi kolegice in kolegi 
koalicije, začela na ravni osebne diskreditacije. 
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Boli me. In vse to, kar smo do tega trenutka že 
slišali, ponavljam, v tem mandatu sem to ponovil 
že nekajkrat; če želimo to državo potegniti 
naprej, če želimo biti najboljši na svetu, za kar 
imamo vse možnosti, potem moramo doseči 
tretji veliki nacionalni, družbeni konsenz. Če je 
bil prvi samostojna Slovenija in če je bil drugi na 
referendumu sprejeta odločitev državljank in 
državljanov, da Slovenija postane članica 
Evropske unije in zveze Nato. V tem konsenzu 
se moramo najprej dogovoriti o definicijah 
nekaterih pojmov: kaj je javno, kaj je državno in 
kaj je zasebno. Tukaj mešamo pojme in jih 
mešamo že cel prejšnji mandat, ko mrcvarimo 
rešitve oziroma nerešitve odločbe Ustavnega 
sodišča, za katero sta – sem pa zelo ponosen, 
pred petimi leti, čez dva dni bo 5 let, odkar sta 
dva naša člana, eden je bil celo poslanec – 
vložila pobudo za oceno ustavnosti 86. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. 5 let. In sta uspela. Javno je po 
našem razumevanju tisto, kar se financira z 
javnim denarjem, iz proračuna Republike 
Slovenije. In mi smo za javno šolstvo. Mi, Nova 
Slovenija, smo za javno šolstvo. Mi, Nova 
Slovenija, smo za javno zdravstvo. Ampak tukaj 
pa se, včasih sem tudi s te strani slišal, da so 
zasebne šole ali zasebni zdravniki, zasebne 
klinike, zasebne ambulante tiste, ki bogatijo na 
eni strani javno šolstvo oziroma javno zdravstvo. 
Ali imamo tu konsenz ali ga nimamo? Če ga 
nimamo, potem pač moramo iti narazen. Sedaj 
vas bom razdražil, ker analize kažejo, da so 
zasebne šole v svetu, v zahodnem svetu ali pa v 
Evropi, vedno bolj priljubljene. Bom kasneje 
podal tudi nekaj konkretnih primerjav z 
državami, na katere se velikokrat radi 
sklicujemo.  
 Mi smo ministru, ki je pristojen za 
šolstvo, ponudili roko. V imenu poslanske 
skupine sem mu pisal, da želimo sodelovati pri 
iskanju zahodnoevropske rešitve, kako 
financirati javno veljavni program tudi v zasebnih 
šolah. Mi smo v preteklem mandatu – upam, da 
tega nikoli, res nikoli ne bomo več doživeli – 
doživeli en brutalni marš na Ustavo Republike 
Slovenije in brutalni marš na Ustavno sodišče, 
ko je želela takratna dvotretjinska večina s 
spremembo Ustave zaobiti odločbo Ustavnega 
sodišča. To je neverjetno. Pravzaprav je 
verjetno, ker smo to doživeli. In danes smo 
slišali o krivični odločbi Ustavnega sodišča ali 
nekaj takšnega, s strani Levice smo to zelo 
jasno slišali in to magnetogram pomni. Ko 
začnemo takšne razprave, predsedujoči bi jo 
moral dejansko takoj ustaviti, ker potem mi 
nimamo več Ustavnega sodišča, ga ne 
spoštujemo, potem je konec, potem je konec 
pravne države, potem je konec z našo ustavo. In 
takšne razprave bi moral predsedujoči ustaviti. 
Ja, svoboda govora, seveda ampak vsak mora 
biti gospodar svoje besede. 460 osnovnih šol 
imamo v Sloveniji, ki so del javnega 
osnovnošolskega sistema, od teh je 6 zasebnih. 
Naj ponovimo: Waldorfska šola Ljubljana; 

Osnovna šola Alojzija Šuštarja, Ljubljana, 
Montessori inštitut, zavod za pomoč staršem pri 
razvoju otrok; Zasebni vzgojno-izobraževalni 
zavod Waldorfska šola Maribor; vzgojno-
izobraževalni zavod Antona Martina Slomška, 
Maribor; Inštitut za celostno vzgojo in 
izobraževanje otrok Lila. 6 od 460 je 1,3 %. Pa 
da številko malo povečam, to je 13 promilov. Če 
k temu dodam še 28 šol za otroke s posebnimi 
potrebami oziroma prilagojenim programom, 
smo na številki 488 vseh. Teh zasebnih, ki 
danes mnogim gredo na živce in bi jih radi, ne 
vem kako že, nacionalizirali, zbrisali z obličja 
zemlje, je potem samo 1,2 % oziroma 12 
promilov. To je sedaj problem, ki ga ta država 
rešuje že štiri leta. Moram priznati, da sem si 
želel na nek način, da se ne bi toliko mrcvarili, 
osebno diskreditirali, da bi Ustavno sodišče, kar 
smo že neke signale že slišali, samo odpravilo 
neustavnost. Ta praksa že obstaja, mi ji ne 
nasprotujemo, ker ne morem nasprotovati 
odločitvam Ustavnega sodišča. Te prakse 
obstajajo, ko politika dejansko ni hotela sprejeti, 
zanimivo, tudi predloga Nove Slovenije o 
ustanovitvi Občine Ankaran; pa jo je ustanovilo 
Ustavno sodišče. Te zadeve tako delujejo in 
hvala bogu, da delujejo.  
 Veliko materiala se mi je že nabralo v 
teh štiri letih, veliko sem prebral. Prebral sem 
tudi tisto odločbo Ustavnega sodišča iz leta 
2001. Prosim, ne drži, da je Ustavno sodišče v 
dveh enakih primerih odločalo različno. Tukaj se 
bomo kar prepričevali, namesto da bi prebrali. 
2001, tista odločba se sklicuje na 72. člen 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, četrti in tretji odstavek, ne bom 
tukaj imel bralnih vaj. Ta odločba izpred štiri letih 
pa na 86. člen istega zakona. Nekateri pravijo, 
da je to tisto. Čakajte malo, to ni isto! Ko je ta 
država nastajala in tudi kasneje, je ta državni 
zbor ratificiral tudi nekatere mednarodne 
pogodbe, torej imamo neke zaveze. Veliko 
govorimo o človekovih pravicah, polna usta so 
nas otrokovih pravic in tukaj bom nadaljeval. 
Kdo je v središču teh razprav, ko govorimo o 
izobraževanju? Ja, otrok je v središču, naš otrok. 
Splošna deklaracija človekovih pravic Združenih 
narodov, 26. člen, 2. točka: »Izobraževanje mora 
biti usmerjeno k polnemu razvoju človekove 
osebnosti in utrjevanju spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.« 3. točka: »Starši 
imajo prednostno pravico pri izbiri vrste 
izobraževanja svojih otrok.« Tukaj se s 
premierjem strinjam, sem pozorno poslušal, ko 
je povedal nekako takole: Vzgoja je prvenstvena 
naloga in odgovornost staršev. Jasno, 
podpišem. Druga diagnoza predsednika Vlade 
pa je zaskrbljujoča, ampak z njo se tudi strinjam. 
Sedaj bo marsikdo rekel, da mu delam krivico, 
ko je rekel nekako takole, da je pa ta vzgoja 
izginila iz slovenskih šol. Ali nimamo mi vzgojno-
izobraževalnega programa, ki smo ga uvedli v 
mandatu 2004–2008? Vzgojno-izobraževalni 
program. Ampak to je sedaj tema za neko drugo 
sejo.  
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 Torej otrok, naš otrok. Deklaracija o 
otrokovih pravicah, 2. načelo: »Otrok mora 
uživati posebno varstvo. Z zakonom ali na drug 
način mu je treba omogočiti, da se bo v svobodi 
in dostojanstvu razvijal fizično, psihično, 
moralno, versko in družbeno zdravo in 
normalno. V zakonih, sprejetih za varstvo otroka, 
naj bo otrokova korist poglavitno vodilo.« 
Otrokova korist. 7. načelo: »Koristi otroka naj 
bodo vodilo tistim, ki so odgovorni za njegovo 
vzgojo in izobraževanje; na prvem mestu pa 
morajo biti za to odgovorni starši.« Lahko bi 
citiral še naprej. Ko smo delali analizo, kje vse 
Ustava določa varstvo otrok, svobodo vzgoje, 
naloge staršev; in katere vse konvencije, 
deklaracije. Evropska socialna listina in tako 
dalje govorijo o tem, kar mi zagovarjamo. Zakaj 
so zasebne šole vse bolj priljubljene? Jaz za to 
nimam odgovora, ampak bom povedal nekaj 
primerov. Kot rečeno, v Sloveniji je približno 1,2 
% vseh osnovnih šol zasebnih, 1,2 %. Na drugi 
strani Karavank, v Avstriji – 10 % zasebnih šol. 
Hm, še čudno, da tam kaj znajo, ko imajo toliko 
zasebnih šol. In čeprav v Sloveniji vpis v 
zasebne šole iz leta v leto narašča, se v 
zasebnih šolah, ki imajo javno veljavni 
izobraževalni program, šola manj kot odstotek 
osnovnošolcev. Na Švedskem, ki je znana kot 
zelo socialna država, je v zasebni šoli skoraj 
vsak sedmi osnovnošolec, vsak sedmi. V državi, 
ki je torej zgled socialne države, se 14 % 
osnovnošolcev šola v tovrstnih, torej zasebnih 
ustanovah. Podobno je v Franciji, Nemčiji in tako 
naprej. Predlagam ta primerjalni pregled.  
 In ko to gledam, moram tudi nekaj 
povedati, kar morda mnogi ne veste. Tisti, ki 
živimo v Pomurju, torej v Prekmurju ali Prlekiji, 
vemo in gledamo zraven, kako avstrijske šole 
organizirajo avtobusne prevoze in tja vozijo naše 
otroke. Seveda, smo v Evropi, prost pretok. Ja, 
starši so se odločili, da je tam najbrž boljša šola. 
In kaj zdaj, ali bomo nad te starše pošiljali 
policijo?! Gospe in gospodje, gre za organizirane 
prevoze, naši otroci se šolajo v Avstriji. In ko se 
pogovarjam, kaj pravijo starši? Da je tam in bo 
tudi večja možnost zaposlitve. In tukaj se 
spomnim Boba leta 2018, prof. dr. Verice 
Trstenjak. »Politikom sporočam,« Verica 
Trstenjak namreč, za katero ste rekli, da ni 
dobra za ustavno sodnico, »ne govorite, da 
podpirate strokovnjake. Podpirate jih le, če so 
slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da 
podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker 
jim vračanje preprečujete.« In še beseda o 
elitizmu. Tisti, ki govorite, da bo zasebna šola 
vzpostavila nek elitizem; oprostite, kolegice in 
kolegi, tukaj je pa pomanjkanje računstva, 
oprostite. Ravno v primeru, da javno veljavni 
program v zasebnih šolah ne bo enako 
financiran kot v državnih šolah, ravno v tem 
primeru, torej v primeru trenutne neustavnosti, 
se ustvarja elitizem. Zakaj? Ker lahko 
premožnejši starši pošiljajo tja svoje otroke; ker 
je šolnina, imam kopijo računa, lahko tudi 206 
evrov na mesec. Strogo za osnovno šolo recimo 

60 evrov, za glasbeno še 68, za prispevek za 
nadstandard, kar seveda ni problem; kar je 
nadstandard, je treba plačati. Sam sem imel, 
čeprav prihajam iz Prekmurja, v Ljubljani kar dva 
otroka na gimnaziji. Seveda sem plačeval 
nadstandard, ker smo se tako odločili. Tukaj se 
moram strinjati s kolegom Liscem, čeprav je 
minister dr. Pikalo povedal, da bo neustavnost 
odpravljena v Državnem zboru do naslednjega 
šolskega leta. Moram reči, da se naslednje 
šolsko leto začne z vpisnim rokom se mi zdi, da 
marca starši otroke vpisujejo. Se pravi, da 
imamo dober mesec časa. Me prav zanima, 
kakšna bo ta vnema, da na kulturen, 
civilizacijski, upoštevajoč vse te konvencije 
otrokovih pravic, zahodnoevropski način rešimo 
to sramotno neustavnost. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Jelka Godec.  
 Izvolite.  
 
JELKA GODEC (PS SDS): Hvala lepa.  

 Danes sem pričakovala s strani 
predsednika Vlade pa tudi koalicije ravno 
razpravo o ustavni obtožbi, ne pa arogantnega 
ideološkega nastopa na začetku govora in 
potem arogantnega nasmihanja ob nastopu 
opozicijskih poslancev. Kaj takšnega od 
premierja nisem pričakovala. Ideološko razpravo 
je odprl sam premier, ki se ni dotikal v svojem 
stališču te ustavne obtožbe, navajal je kar nekaj 
neresnic, o katerih bom kasneje tudi govorila, 
ampak se v svojem govoru, po katerem ste 
ploskali, dotikal ideoloških tem. In temu ste 
ploskali, ne odgovoru na ustavno obtožbo, kajti 
odgovora niti ni bilo. Hkrati sem pričakovala 
danes od premierja, da bo udaril po mizi in dejal 
– ustavno odločbo, ta problem bomo rešili do 
marca, takoj zdaj in ne bomo odlašali. To bi bilo 
nekako za pričakovati, čeprav pravite, da je 
potreben, vsaj v medijih smo zasledili, politični 
konsenz, politična razprava, da je več možnih 
rešitev. Navajate, da je vaša rešitev, torej 
koalicije, ki je sedanja in tudi prejšnja, predlog 
prejšnje ministrice po različnih procentih 
financiranja zasebnega šolstva v bistvu edina 
prava. Ozirate se na mnenje ZPS, na tiste 
predloge, ki so bili v prejšnjem mandatu pa bodo 
verjetno tudi v sedanjem, ne želite pa prebrati 
mnenja ZPS na naš predlog, kjer piše – Menimo, 
da predlog zakona odpravlja z odločbo 
Ustavnega sodišča ugotovljeno neskladje z 
drugim odstavkom 57. člena Ustave. Torej ZPS 
je dala pozitivno mnenje enim in drugim, ampak 
vi spet slišite eno in samo svojo resnico 
poudarjate.  
 To je ena stvar, ki danes zmoti, če 
začnem samo pri premierju. S takšnimi 
ideološkim, arogantnim nastopom ste sprožili 
razpravo, ki danes v Državnem zboru definitivno 
ne bi smela biti, ampak bi se morali pogovarjati o 
ustavni obtožbi, ustavnih odločitvah Ustavnega 
sodišča. Hkrati pravite, da premier ni za to 
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odgovoren, da mora to rešiti zakonodajalec, to je 
Državni zbor; a hkrati v naslednjem stavku 
govorite, da od ministra pričakujete, da bo podal 
predlog spremembe zakona. Če je 
zakonodajalec tisti, ki bi moral odločbo 
Ustavnega sodišča že rešiti v roku enega leta, 
torej v letu 2015, potem je krivda na poslancih, 
če tako pravite. Potem ne kličite ministra na 
pomoč. Torej ste kontradiktorni tako ali drugače. 
Mi smo kot poslanci v SDS predlagali, petič je bil 
zdaj zadnji poizkus, da se to protiustavnost 
odpravi. Mnenje Zakonodajno-pravne službe 
sem vam prebrala. Naš predlog se ne spreminja, 
ves čas je isti, ves čas je isti, medtem ko se 
predlog koalicije nenehno spreminja. In potem 
nas obtožujete, da mi v SDS nismo sposobni 
rešiti tega problema, da ga ne želimo rešiti, da 
vas ne želimo poslušati. Zdaj imate dovolj 
glasov, prej ste imeli dovolj glasov, pa niste tega 
uspeli rešiti. In za vaše neuspehe kriviti v 
Državnem zboru, kjer ste glasovalni stroj 
oziroma lahko preglasujete opozicijo kadarkoli 
želite, je res smešna zadeva. Od premierja 
danes očitno, mogoče kasneje; potem pravilni 
oziroma nepravilni odgovori, ki bodo pomirili tako 
ene in druge, glede odločbe Ustavnega sodišča. 
Naj pa na nekaj zadev opozorim, s katerimi je 
danes premier zavestno, ne vem, ali se je 
zavedal, torej hote ali nehote zavajal poslance in 
javnost. Bilo je kar nekaj izrečenih besed, ki ne 
držijo.  
 V drugem odstavku 57. člena Ustave 
Republike Slovenije piše, da je osnovnošolsko 
izobraževanje obvezno in se financira iz javnih 
sredstev. Dolžnost države je v tem primeru 
jasna: država je dolžna spoštovati ustavo, 
ustavno ureditev, dolžna je spoštovati svobodno 
izbiro izobraževanja in mora ali pa naj bi 
ustvarila pogoje za pridobitev ustrezne 
izobrazbe, ne glede na okoliščine posameznika. 
Osnovnošolsko izobraževanje je ustavno 
obvezno in iz tega sledi tudi, da ustava 
zapoveduje, torej je zapovedano, da se takšno 
izobraževanje financira iz javnih sredstev in je 
po odločbi Ustavnega sodišča stoodstotno. 
Financira se izobraževanje, financira se 
izobraževalni program, ne financira se izvajalca. 
Nihče nikjer ne govori o financiranju 
izobraževalca, ampak o financiranju 
izobraževalnih programov, in sicer govori o 
javno veljavnih programih. Zakonodajalec, 
država ni poklicana, da namesto staršev otrok 
izbira šolo, ni poklicana; je pa poklicana za to, 
da financira javno veljavni program, kajti 
izbiranje šolstva je po ustavi svobodno, vsak se 
lahko sam odloči, kam bo šel. Vendar pa še 
enkrat poudarjam, da je po ustavi 
osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se 
javno veljavni programi financirajo iz javnih 
sredstev.  
 Ko se govori o dveh odločbah 
Ustavnega sodišča iz let 2001 in 2014. Že 
kolega je povedal, če ste si prebrali odločbo 
Ustavnega sodišča iz leta 2001, da so tisti, ki so 
vložili zahtevo za ustavno presojo, presojali o 

četrtem odstavku 72. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, kar se nanaša na izvajanje, po 
domače povedano, da bodo vsi vedeli, verskih 
vsebin v javnih šolah. In v ničemer ne govori o 
financiranju; le v delu, ko pravi, da se vsebine, ki 
zasledujejo interese zasebnih šol, ne financirajo 
oziroma niso vključene v javno veljavne 
programe, ne smejo biti vključene. In takrat je 
Ustavno sodišče ugotovilo, da četrti odstavek 
72. člena ni v neskladju z Ustavo, torej ne 
posega v svobodno izbiro posameznikov glede 
vere in tako naprej. Leta 2014 pa Ustavno 
sodišče odloča o financiranju, kajti pobudniki 
ustavne presoje so v pobudi zapisali, da menijo, 
da prvi stavek drugega odstavka 86. člena 
ZOFVI ni v skladu z Ustavo, ta pa govori o 
financiranju javno veljavnih programov osnovnih 
šol. In premier je danes dejal, da se predlagatelji 
nanašamo samo na javno veljavne programe, da 
pa ne želimo slišati o obveznih programih in 
razširjenem programu, da ne želimo slišati o 
obveznem programu javne šole. Spoštovani, 
têrmin obvezni program javne šole sploh ne 
obstaja, nikjer, v nobenem zakonu; obstaja 
samo têrmin obvezni program osnovne šole. Ko 
pravi premier, da govorimo samo o javno 
veljavnem programu, namreč odločba 
Ustavnega sodišča pravi: Prvi stavek drugega 
odstavka 86. člena ZOFVI je v delu, ki se 
nanaša na javno veljavne programe 
osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z 
Ustavo. In ta odločba nikjer v tem delu ne govori 
o obveznem in razširjenem programu, razen v 
25. točki, kjer piše: Pravica do brezplačnega 
obiskovanja obveznega javno veljavnega 
programa osnovnošolskega izobraževanja od 
države namreč ne zahteva, naj se financira tudi 
izvajanje nadstandardnih ali razširjenih 
programov, s katerimi zasebne šole zasledujejo 
svoje partikularne interese.  
 In temu nihče ne oporeka, tudi v SDS 
že v vseh svojih predlogih o tem govorimo, da se 
del razširjenega programa oziroma 
nadstandarda, ki zasleduje partikularne interese 
zasebne šole, ne financira. To naj starši 
financirajo sami. Govorimo pa, da se naj 
stoprocentno financira javno veljavni program 
osnovne šole, ki pa zajema obvezni in razširjeni. 
V razširjenem imate podaljšano bivanje, jutranje 
varstvo, dodatni pouk in tako naprej. Premier, ki 
pravi, da moramo ločevati med obveznim 
programom javne šole; ne vem, kateri program 
to je, to je prvič. Če je mislil obvezni program 
javno veljavnega programa osnovne šole in 
ločitev na razširjeni program, je treba povedati 
še enkrat, javno veljavni programi v osnovni šoli 
so deljeni na obvezni in razširjeni. In oba dela, 
torej obveznega in razširjenega, mora osnovna 
šola obvezno razpisati, obvezno. Šola mora 
obvezno razpisati dopolnilni in dodatni pouk, 
jutranje varstvo, potem pa se otrok oziroma 
starši odločijo, ali bodo otroka v ta program 
vpisali oziroma bo hodil v jutranje varstvo ali k 
dodatnemu oziroma dopolnilnemu pouku in tako 
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naprej. V razširjenem programu so celo 
interesne dejavnosti, ki pa so obvezne, kamor 
morajo hoditi, jih morajo obiskovati. Verjamem, 
da premier ne more vsega področja poznati. Bi 
bilo pa dobro, da pred takšnimi izjavami, da 
odločba Ustavnega sodišča govori, da se naj 
financira samo obvezni program 
osnovnošolskega javno veljavnega 
izobraževanja; je pa res zavajajoče. In da 
odločba Ustavnega sodišča iz 2001 in 2013 
vsebinsko govorita o istih stvareh; ni res. Ni res. 
In tisti, ki to ponavljate kot papagaji, preberite si 
obe odločbi. In zadnja dva iz 2014 se sicer 
naslanja na tisto iz 2001, ampak ravno v tem 
delu, da se ne financira tistih vsebin, ki 
zasledujejo partikularne interese zasebnih šol.  
 Govorite, da gre za ideologijo z naše 
strani, da zagovarjamo šole, ker nam to paše, 
torej te šole, ki so nam nekako ideološko bliže. 
Waldorfska šola. Kaj je tu ideologija? Kakšna 
ideologija? Ali mi lahko to kdo razloži, katero 
ideologijo tukaj zagovarjamo? Šole, ki delajo po 
montessori programu. Kakšno ideologijo? Vam 
preberem cilje vzgoje in izobraževalnega 
programa v montessori šolah: krepiti 
samozavest in pozitivne samopodobe, urjenje v 
spretnosti (samo)organizacije, dobro načrtovanje 
in uporaba časa, samostojno izbiranje nalog in 
vsebin, ki so otroku v izziv, lastno reševanje 
problemov in tako naprej. Na koncu – spoštljiv 
odnos do okolja, oblikovanje pozitivnega odnosa 
do domovine. To je ideološko? Mogoče je pa za 
vas tole ideološko: Program osnovne šole 
montessori temelji na krščanstvu, zato k ciljem, 
ki so navedeni v 2. členu Zakona o osnovni šoli, 
dodajamo še dva cilja: seznaniti učence s 
krščansko vero, njeno tradicijo in njenimi 
vrednotami ter jih naučiti spoštovati drugače 
misleče. Je to za vas ideologija – spoštovati 
drugače misleče? Danes smo slišali: ne 
pristajamo na to, da bodo zasebne šole ali 
krščanske ali islamske, in to s strani Socialnih 
demokratov, ki zagovarjajo multikulturnost in 
spoštovanje do drugo mislečih oziroma tistih, ki 
so druge vere. A vas je strah teh islamskih šol? 
Te šole že imamo v Sloveniji, nimajo javno 
veljavnih programov, so čiste zasebne šole. Vsi, 
ki dobro te zadeve poznate, javno veljavni 
program se pridobi na Ministrstvu za šolstvo, 
izpolnjevati je treba določene pogoje. Takšna 
nestrpnost se širi s strani SD. Danes je bilo 
dobro povedano – nismo se za to borili. Torej 
nismo se borili za to, da bi imeli šolo, v kateri 
učitelji učijo učence spoštovati drugače misleče; 
in zato postaja takšna stvar ideološka in zato je 
premier danes nastopil ideološko. 
 Saj pravim, jaz sem danes pričakovala 
ravno obratno. Pravi premier: Jaz se s tem ne 
ukvarjam. Se že ukvarja, s takšnim govorom se 
ukvarja s takšnimi stvarmi, torej z ideologijo. 
Temeljni cilj montessori šole je tudi vključiti 
razsežnosti slovenske in evropske verske in 
kulturne tradicije v zavest lastne identitete. Dejali 
ste, da boste to ustavno odločbo Ustavnega 
sodišča iz 2014, to je tudi premier dejal danes, 

izpolnili. Očitno ne vi kot koalicijski poslanci, ker 
vi imate to moč, ampak očitno pričakujete to od 
ministra, kar je spet v nasprotju s tem, kar 
pravite, da bi moral to zakonodajalec urediti, pa 
to nalagate konec koncev ministru. Da boste to 
uredili v tem mandatu, slišati je tudi, da se boste 
pogajali z nekimi. Kolega je celo dejal, da se v 
prejšnjem mandatu v Slovenski demokratski 
stranki nismo želeli pogajati. V Slovenski 
demokratski stranki smo jasno in glasno že s 
petimi predlogi zakonov povedali, da ostajamo in 
vztrajamo pri stoodstotnem financiranju. In še 
enkrat, ne govorimo o tem, da se izvajalci 
financirajo stoodstotno, ker se ne in se ne 
smejo. Po ZOFVI materialne stroške in 
investicijske stroške financira zasebnik sam, 
torej tisti, ki je ustanovitelj. V javnih šolah, torej 
šolah, ki jih financira država zdaj že stoodstotno, 
se tudi to financira iz državnih sredstev. Torej ne 
govorimo o popolni izenačitvi, ne govorimo o 
financiranju izvajalca, govorimo o financiranju 
izobraževalnega programa.  
 V stališču ene poslanske skupine je bilo 
rečeno, da zasebne šole nimajo otrok s 
posebnimi potrebami. Prepričajte se prej o 
takšnih stvareh. V zasebnih šolah imajo otroke s 
posebnimi potrebami. Waldorfska šola je cela na 
tem, da so to otroci s posebnimi potrebami, ne v 
smislu hendikepa, ampak tega, da želijo 
drugačen pristop v izobraževanju. Torej imajo 
neke posebne potrebe, mogoče eni so bolj 
likovniki, na tem gradijo. Takšne izjave, imajo 
slabovidne otroke, imajo otroke z odločbami, 
tako da delujejo popolnoma enako kot te, ki jih vi 
imenujete, opevane javne šole. Pa potem še to, 
da v zasebnih šolah ne morajo biti otroci iz 
socialno ogroženih družin. Če bi jih pa financirali 
stoodstotno, bi imeli ti otroci večje možnost, da 
se v takšno šolo vključijo; tako pa ne, ker vi 
pravite: ne bomo jim financirali, morajo starši 
sami. To, da ni teh šol na periferiji, poglejte si 
zakon, takšna šola ne more biti tam, kjer je 
ogrožena javna šola; in to definitivno na periferiji 
seveda je. In premier je danes dejal, da ne želi 
imeti elitnih šol, elitizma se ne želi iti; da noče, 
da bi bili boljši učitelji, delali v zasebnih šolah, da 
noče, da bi bile zasebne šole boljše, noče 
elitizma. O čem premier govori? O čem premier 
govori? In to je človek, ki naj bi vodil državo, 
tako kot pravi kolega, z nekimi liberalnimi 
idejami. A nima učitelj svobodne izbire, kam bo 
šel, na katero delovno mesto? In učitelji v 
zasebnih in javnih šolah delajo pod istimi 
plačilnimi razredi, istimi pogoji plačila in tako 
naprej, nič kaj več nimajo plačano. Kakšne 
izjave premierja so to: Nočem, da bi bili boljši 
učitelji, da bi delali v zasebnih šolah. Ali jih boste 
priklenili v osnovno šolo? Se bojite konkurence? 
Ja, konkurenca boli, sploh takšna, če ugotavljaš, 
da na zasebne šole želijo boljši učitelji. Ne vem, 
kakšen je zdaj rang boljšega učitelja, to verjetno 
premier ve. Nočem, da bi bile zasebne šole 
boljše. Jaz hočem, da bi bile vse šole boljše, ali 
je to zasebna ali javna šola, saj je vseeno. To je 
čisto vseeno. In še enkrat, danes je ideološko 



                                                                                                                          

  121  

razpravo sprožil sam premier. Očitati opoziciji, 
da zlorablja institute, kot so ustavna obtožba, 
interpelacija, saj samo to nam ostane, drugega 
ne želite slišati. In kako lahko zlorabiš nekaj, kar 
ti je dano kot opoziciji, da lahko uporabiš. 
Razložite prosim, kakšna je to zloraba. 
 In še enkrat, če stojite na stališču, da 
zakonodajalec mora odpraviti odločbo 
Ustavnega sodišča, kar je tudi napisalo Ustavno 
sodišče, potem se pričakuje od vas, koalicijskih 
poslancev, da podate predlog za spremembo 
ZOFVI, ki bo sledil odločbi Ustavnega sodišča, 
da bomo to zadevo odpravili. In ne govoriti, da 
bo to naredil minister. Minister je na hearingu 
povedal, da to ni prioriteta vlade. Na moje 
vprašanje, kako bodo reševali, je rekel: To ni 
prioriteta vlade, bomo pa naredili vse, ne vem, 
kakorkoli. Mislim, da je tudi ta naša polemika 
oziroma ta naša ustavna obtožba in vse okoli 
tega, tudi predlog zakona, sprožilo to, da se je 
zadeva sploh mogoče zdaj začela urejati. Me pa 
zanima, če bomo 1. septembra spet v Slovenski 
demokratski stranki krivi, da vi tega niste bili 
spodobni narediti. Koalicija ima dovolj glasov, da 
rešite to zadevo zdajle, če hočete, če bi imeli 
voljo. Odločbo Ustavnega sodišča, še enkrat, je 
treba spoštovati, ne glede na glasovanje 9 : 0, 5 
: 4, zmaga je zmaga, pravijo. Tudi v nogometu, 
to tisti veste, še nekaj časa se debatira o tem, je 
bilo 3 : 0 ali 3 : 2, ampak na koncu dobiš tri točke 
v ligi. Isto je pri odločbi Ustavnega sodišče; 
gledati pod prste, odločba je, rešite jo čim prej v 
dobro slovenskega šolstva. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Lidija Divjak Mirnik.  
 Pripravi naj se dr. Milan Brglez. 
 Izvolite. 
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa 

za besedo, gospod predsedujoči. Lepo 
pozdravljeni predstavniki Vlade, kolegice in 
kolegi! Bom skušala biti zelo kratka in zelo 
nazorna.  
 V obrazložitvi predlagatelja smo slišali 
naslednje stvari: predsednik Vlade je kršil 
Ustavo, opustil je dolžno ravnanje, zgodila se je 
nepopravljiva škoda, kršil je človekove pravice, 
pozval je poslance, naj ne spoštujejo zakona 
zaradi ideologije; in še več takšnih cvetk je bilo, 
pa jih ne bom ponavljala. A naj na tem mestu še 
enkrat poudarim, da so bile v samostojni 
Sloveniji vložene 4 ustavne obtožbe, vse je 
vložila Slovenska demokratska stranka. Ustavno 
sodišče pa je zapisalo v zvezi s tem, da ni treba 
financirati izvajanja nadstandardnih ali 
razširjenih programov, s katerim zasebne šole 
zasledujejo svoje partikularne interese. Ne 
razumem, kaj je potem problem. Kar se mene 
tiče, ga ni. Polno financiranje celotnega 
programa, kjer se izvajajo tudi verske in druge 
vsebine, pač ni sprejemljivo. Tudi to, kar počnejo 
v Waldorfski šoli, vsaj kar se mene tiče, nekatere 
stvari niso sprejemljive. Simpel kot pikica. Če 

starši želijo svoje otroke vpisati v privatne šole, 
imajo za to vso pravico, vendar se ob tem 
morajo zavedati, da bodo pač en del sami 
sofinancirali. Tako preprosto je to. In tisti, ki si to 
lahko privoščijo, si to pač privoščijo. Marsikdo si 
ne more. Sama sem se kot mama dveh sinov 
odločila, da jih vpišem v javno šolstvo, ne v 
zasebno. Tudi pred tem sta oba moja sinova 
obiskovala javne vrtce. Zakaj? Ker menim, da je 
javno šolstvo relativno dobro. Poudarjam, 
relativno dobro. Ima sicer svoje pomanjkljivosti. 
Marsikaj bo verjetno treba spremeniti. O tem v 
tem trenutku, kolikor vem, tudi poteka javna 
razprava in nekatere stvari bo treba spremeniti. 
Definitivno pa je relativno dobro. V osnovi 
omogoča vsem otrokom, da imajo enake 
možnosti, tudi tistim iz socialno manj spodbudnih 
okolij. 

V ta namen imamo v javnem šolstvu 
tudi tako imenovane šolske sklade, kjer starši 
zbiramo sredstva, ki jih namenimo reševanju 
socialnih stisk družin učencev ter tudi za 
zvišanje kakovosti izobraževanja in življenja. In 
kot veste, marsikateri otrok gre zato lahko tudi v 
šolo v naravi ali še kam drugam. In tudi sama 
vsako leto doniram v šolski sklad prav s tem 
namenom, da omogočamo enake možnosti za 
vse. In to je bistvo javnega šolstva – enake 
možnosti za vse. Nedavno sem v svoji poslanski 
pisarni imela obisk enega od ravnateljev 
zasebne osnovne šole, ki želi, da bi mu občina 
kupila stavbo. Torej šolo, stavbo, kjer izvajajo 
pouk po njihovi agendi, kakršnakoli pač ta je, ker 
sami nimajo denarja za ta nakup, čeprav v 
zakonu jasno piše, da zasebne šole morajo 
same poskrbeti za svojo infrastrukturo, tudi za 
svoje obnove in IVD-dela in še vse ostalo. Jaz 
sem seveda gospoda ravnatelja poslušala, se v 
nekem delu z njim lahko strinjala, čeprav 
dvomim, da mu bo uspela ideja, da bi mu občina 
kupila stavbo. Ob vsem tem se lahko vprašamo, 
če zasebne šole nimajo niti za osnovne pogoje 
za delovanje, kako pravzaprav delujejo. Pa ne bi 
želela soditi o kvaliteti. Če ustanoviš zasebno 
šolo, je fino, da imaš vsaj v osnovi za stavbo, v 
kateri boš izvajal svoj program. Danes smo tudi 
slišali, da zasebno pomeni kvaliteta. Moram 
povedati, da se s tem ne strinjam, ker to ne drži. 
Kvalitetno je lahko zasebno, kvalitetno je lahko 
tudi javno. Kar nekaj mojih prijateljev, ki so imeli 
otroke v zasebnih šolah, so jih prepisali v javne 
šole, pa ne bom konkretno, o katerih zasebnih 
šolah govorim. Pa veste, zakaj? Ker v zasebni 
šoli niso uspeli predelati snovi, ki je predpisana 
za nek razred; in ker se ti starši, moji prijatelji, 
bojijo, kako bodo njihovi otroci potem 
funkcionirali v javnih gimnazijah. Zato so jih 
prepisali v javne osnovne šole, to je bil edini 
razlog. Zato zasebno ne pomeni nujno kvalitete. 
 Sama ne morem podpirati krepitve 
zasebnega šolstva na račun javnega; nimam pa 
nobene težave, če se iz javnih sredstev financira 
obvezni program, ki je enotno določen, je enak 
za vse izvajalce in se ga tudi enako kvalitetno 
izvaja. Zato naj še enkrat poudarim za zaključek, 
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iz vsega povedanega ustavne obtožbe seveda 
ne bom podprla. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec dr. Milan Brglez.  
 Pripravi naj se Janja Sluga.  
 Izvolite.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Najlepša hvala, 

gospod podpredsednik.  
 Seveda se ve, kako bom sam glasoval, 
ampak bi hotel spregovoriti o nekaj stvareh, ki so 
bile danes tako ali drugače izpostavljene. Prva in 
osnovna je, da se sam nikoli nisem imel in tudi 
nikoli ne bom pristal, da sem glasovalni stroj. 
Druga stvar, ki sem jo že večkrat ponovil in se 
mi je danes zopet porodila ob poslušanju vsega, 
ideja je, da je najprej vsakdo odgovoren za tisto, 
kar pove. In največ pove o sebi, mogoče o svojih 
frustracijah, mogoče o svoji neumnosti, ki jo 
skuša prodajati kot vednost. Vsekakor pa na nek 
način pove tudi to, da želi pozornosti. To lahko 
razumem, vendar ne prispeva k razpravi. Kot 
zelo pomembno zadevo pa bi vseeno hotel 
izpostaviti, da se kot politik vedno zavedam 
tega, da se ideologiji ne morem izogniti. 
Ideologija je zadaj za obrambo, ideologija je 
zadaj, normalno, z napadom, začelo se je z 
napadom, ni se začelo z obrambo, vsaj glede te 
točke ne, glede razumevanje tega, kaj ustavnost 
dejansko povem. Nadalje je dejstvo, da je več 
rešitev, za katere je Zakonodajno-pravna služba 
potrdila, da so skladne z odločitvijo Ustavnega 
sodišča. Na drugi strani je res, da v nobeno od 
teh rešitev nobenega poslanca nihče ne more 
prisiliti in da vedno iščemo pot, kako priti do 
primerne zadeve. Pomeni pa tudi, da koalicija ne 
bo pristala na izsiljevanje zgolj z eno rešitvijo, 
ker ničesar drugega s tem predlogom ustavne 
obtožbe niti ni bilo povedanega. Če ne 
pristanete na našo odločitev, gremo v ustavno 
obtožbo.  
 Lahko rečemo, da se zlorablja institut, 
na drugi strani pa glede na to, kar sem prej 
povedal, vemo, da se dobesedno poskuša 
narediti eno ali pa majhno zarezo v mogoče še 
edini sistem, ki v pogojih globalizacije našim 
državljanom lahko kaj prispeva k temu, da bodo 
uspešnejši; in to je javno šolstvo in za to 
pravzaprav gre. Izsiliti na kakršenkoli že možen 
način rešitev, ki bo temeljne koncepte, ki so 
sestavni del našega razumevanja socialne 
države, pravzaprav poslušala zamajati. Da vse 
to zavrnem, mi ni treba polemizirati z Ustavnim 
sodiščem in v tem trenutku tudi ne želim 
polemizirati. Spoštovanje institucij je namreč 
nekaj, kar je potrebno. Pretirana polemika lahko 
privede tudi do občasno nespametnih rešitev ali 
pa poskušanja dokazovanja svojega prav. To ni 
dobro med različnimi vejami oblastmi in ni dobro 
pri tako odpri temi, kot je ta, ideološko odprti. 
Prej sem rekel, da se ideologije ni možno 
izogniti, in tudi v primeru tovrstnega reševanja 
se ideologiji na koncu ne bomo mogli izogniti. Ko 
smo razpravljali o samem zakonu, sem povedal, 

da obstajajo določeni pogoji, ki utemeljujejo tudi 
moj glas. Seveda je tukaj spoštovanje Ustave, 
seveda je tukaj tudi spoštovanje mednarodnih 
pravil, ki nas zavezujejo; hkrati pa vemo, da na 
področju človekovih pravic prevlada višji 
standard. V tem primeru bi lahko rekli, da so 
zahteve naše ustave strožje od mednarodnih 
standardov. Zavedanje tudi tega, da je določene 
zadeve nujno treba reševati zakonsko, in 
končno, da je treba to odločitev Ustavnega 
sodišča spoštovati na način, da starši ne bodo 
na slabšem. Vse to sem že povedal. Mislim, da 
so to osnovni parametri, znotraj katerih bo treba 
poiskati rešitev in to rešitev dejansko tudi 
uzakoniti. Zakaj se meni zdi javno šolstvo toliko 
pomembno, sem tudi že izpostavil. Govori pa 
tudi o neki dolžnosti ali odgovornosti, ki jo sam 
čutim.  
 To je tisto področje, ki lahko in mora 
ponuditi enake možnosti vsem. Enake možnosti 
vsem, vključno s tistim, kar je danes pomembno, 
razumevanje podjetnosti, ampak ne kakršnekoli. 
Podjetnosti, ki ne bo na račun drugih, 
podjetnosti, ki ne bo izkoriščala drugih. To je del 
moje ideologije, priznam. Po eni strani vrniti 
državi tisto, kar je tudi tebi dala, to se mi zdi 
prav, in mene tudi tukaj ne bi bilo, če ne bi živel 
v takšnih pogojih, ki so to omogočili. In zdi se mi 
prav, da skušamo na tem področju narediti 
najboljše, kar je možno. Za konec bi skušal 
povedati še dve stvari. Prvo je, na nek način se 
skozi to razpravo, ali kot podmena ali pa v bistvu 
kar odkrito, poskuša manipulirati ali 
instrumentalno uporabljati otroke. Ampak 
moramo se zavedati nekega dejstva, otrok si 
nihče ne more lastiti, tudi starši ne. Za roditeljski 
odnos, torej odnos staršev do otrok, imamo v 
pravni teoriji izraz – dolžnostno upravičenje. 
Starta se z dolžnostmi, da si upravičen do česa. 
In šele ko izvajaš svojo skrb na ustrezen način, 
imaš pravice znotraj tega odnosa. Država lahko 
in mora regulirati te zadeve, ampak nič bolj 
pametna na koncu koncev ne more biti, zato je 
svobodna izbira na tem področju tisto, kar je 
pomembno in zakaj mora država zagotavljati 
pogoje, torej ne instrumentalizirati otrok. Ne 
instrumentalizirati. Lahko je naš cilj dobrobit 
otrok, ne pa tega instrumentalizirati toliko v 
ideoloških bojih. In drugo, s čemer bi skušal 
zaključiti, je razumevanje ustavnosti, ki prihaja iz 
predlagateljevih prejšnjih praks, dajmo temu 
tako reči. Razumevanje, ki bi nas tokrat sililo v 
eno rešitev, enkrat prej pa je zanikalo pravico 
vsakemu poslancu, da izvaja ustavo, ker pač 
drugi predpisi, ki so nižji od nje, ne bi bili skladni 
na takšen ali drugačen način z njo. Ustavno 
sodišče je zadnji arbiter pri razumevanju 
ustavnosti. Spoštovanje ustave ter njegovih 
odločitev je nekaj, kar mora biti dolgoročni cilj 
vsakega, ki je v tem parlamentu, tako tistih 
ustavnih odločitev, s katerimi se sam intimno 
strinja, kot tistih, s katerimi se pa morda ne. Brez 
spoštovanja naše ustave, tudi takrat ko nam ni 
všeč, ne bo ne človekovih pravic ne te države. In 
s tem bi hotel končati. Še enkrat ponovim, 
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glasoval bom proti nesmiselni ustavni obtožbi in 
upam, da v tem mandatu ne bomo imeli še 
kakšne tovrstne, ker potem bo zadeva počasi že 
izgubila vsako mero zdravega razuma. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanka Janja Sluga. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Zagotovo bomo imeli še kakšno, kolega 
Milan, v to sva po moje prepričana oba. Nekateri 
pravijo, da danes niso pričakovali takšne 
razprave, jaz pa moram reči, da sem pričakovala 
točno to. Točno to, kar se zdaj dogaja, kar zdaj 
gledamo, in še bolj to, kar poslušamo. To je kup 
ene nevsebine, kup ene razprave o vsem in 
vsakomer, samo o tem ne, kar imamo danes na 
dnevnem redu. Kup enih zavajanj, da ne bom 
rekla laži, in kup tega, čemur se ne moremo 
izogniti, ideologije, ki pa ste jo v resnici 
predlagatelji ponudili na pladnju že s tem, ko ste 
od 13 neuresničenih odločb Ustavnega sodišča 
izbrali eno samo. Točno to, ki ste jo izbrali. In od 
teh trinajstih prva sega že v leto 1998 in bilo je 
nič koliko možnosti tudi v vašem mandatu ali pa 
v vaših mandatih vsaj tiste popraviti, vsaj tiste 
uresničiti; pa jih niste. In se danes predstavljate 
kot varuhi Ustave, varuhi pravnega reda te 
države, ampak če se prav spomnim, ste v 
preteklosti interpelirali kar dva ministra, ki sta pa 
želela uresničiti 2 ustavni odločbi sodišča. Pa 
me popravite, če se motim; ampak mislim, da se 
ne. Zato je današnja razprava takšna, kot je. In 
ne dvomim, da bo do konca takšna ali pa zgolj in 
samo še slabša, čeprav že na začetku ne 
morem ravno pohvaliti današnjega izvajanja. Ko 
so kolegi opozarjali na otrokove pravice, na 
človekove pravice, na enako dostopnost, 
povejmo si tudi nekaj drugega. Ne glede na to, v 
kakšni meri država sofinancira ali ne sofinancira 
neko zasebno šolo, to ne pomeni, da ta zasebna 
šola staršem otroka, ki bo pri njih vpisan, ne bo 
zaračunavala šolnine. Tisti del debate o teh 
pravicah danes ni na mestu, ker v ničemer ni 
povezan z uresničitvijo te odločbe Ustavnega 
sodišča, in tudi nimamo vzvodov v tem trenutku 
s to odločitvijo, da bi preprečili kakršnekoli 
ukrepe, ki bi jih posamezne šole izvajale 
oziroma zaračunavale staršem svojih učencev.  
 Mnogo je bilo slišati o tem, kako tudi mi 
zavajamo, kako razpravljamo, kako so 
pričakovali drugačno razpravo. Ves čas je pa 
eno samo zavajanje v tem, da se nikjer, nikoli in 
niti enkrat v tem predlogu ne omenja, da pa je v 
prejšnjem mandatu ta zakon, ki bi uresničil to 
ustavno odločbo, bil na naših klopeh, bil; pa ga 
niste podprli, tudi predlagatelji ne, ne na seji 
odbora in ne na seji Državnega zbora. Pa je šlo 
na knap, povejmo si, 31 : 33 je bilo na tej seji v 
tej dvorani, tudi zaradi vaše nepodpore. Zato 
kazati s prstom na kogarkoli v tem mandatu ali v 
preteklem, pokažite s prstom tudi nase in 
povejte, ko govorite o tem, kako je Zakonodajno-
pravna služba Državnega zbora imela pozitivno 

mnenje o vašem predlogu. Tudi o predlogu, ki 
ga je dr. Maja Makovec Brenčič prinesla na 
mizo, je bilo pozitivno mnenje, je bilo. Ampak 
tisti predlog so na odboru izglasovali poslanci 
Stranke modernega centra in poslanci Desusa, 
nihče drug. Povejmo si to! In tisti predlog je že 
takrat uresničeval odločbo Ustavnega sodišča in 
bi bila uresničena že leto in pol nazaj. Ampak 
ne, tega seveda na šestih straneh te ustavne 
obtožbe niti na eni strani ne omenjate, niti na eni 
strani. Stranka modernega centra je že v 
preteklem mandatu naredila vse, kar je bilo v 
njeni moči, da se ta odločba uresniči. Šli smo 
nasproti vsem predlogom, ki so jih predlagali v 
koaliciji, naj bo to Desus, naj bo to SD, vse smo 
podprli, samo zato, da bi se zadeva uredila. Pa 
nam kljub temu ni uspelo, ker ni bilo politične 
volje nekje drugje, ne pri SMC.  
 Zato danes vztrajno ponavljanje, kako 
že prejšnji predsednik Vlade tega ni uresničil, ne 
zdrži, ker vsi vemo, kaj točno se je tu dogajalo, 
vsi. Še danes v Stranki modernega centra 
podpiramo uresničitev te odločbe. In kakorkoli 
bomo prišli do tega, bomo zagotovo to 
konstruktivno podprli. Se pa malo bojim in me 
skrbi, glede na to, kaj se je dogajalo v preteklem 
mandatu in kdo je bil v resnici tisti, ki predloga 
esemcejeve ministrice ni podprl in je imel druge 
predloge; in glede na to, kaj je zdaj trenutni 
minister v preteklosti vse izjavljal in kako je 
komuniciral, kar se te teme tiče. Ker je že takrat, 
v letu 2017, verjetno iz nekega drugega fotelja 
ali pa svojega domačega, komuniciral zelo 
aktivno proti temu, kar smo imeli na mizah, proti 
uresničitvi te odločbe. In ta preobrazba se je 
dogajala zdaj, od hearinga dalje, kar je bilo 
danes tudi že povedano, da smo tudi na 
hearingu še vedno poslušali o tem, kot da to ni 
prioriteta; pa so se potem zadeve malo 
spremenile. Upam, da se niso spremenile samo 
v retoriki, upam, da so se spremenile tudi v 
razmišljanju. Ker če se v razmišljanju niso 
spremenile, potem res ne vem, kako bomo prišli 
do tega konsenza. Ampak še enkrat ponavljam, 
SMC je za to, da se ta ustavna odločba uresniči, 
je za to, da se zadeva izpelje kar se da hitro, ne 
glede na to, kakšna so naša intimna mnenja. 
Odločbo je treba spoštovati, zato vas tu 
pozivam, predvsem koalicijo, seveda tudi 
opozicijo, ko bo na mizah, da boste prispevali 
svoje glasove, da to skupaj res tudi storimo. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima predlagatelj Tomaž Lisec. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Spet komaj čakamo, da koalicija vloži v 
Državni zbor novelo zakona, naša podpora pa 
bo odvisna od tega, ali bo ta novela spoštovala 
odločbo Ustavnega sodišča ali ne. In zakaj 
nismo podprli tistega zakona? Ker bi podaljšal 
neustavnost. Spoštovana gospa Sluga, niso bili 
vsi takrat v tem zboru, ko ste poslanci koalicije 
medstrankarsko obračunavali, predvsem pa 
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licitirali: 100 – 100, 185 – 160, 100 – 0. Koalicija 
se ni znala zmeniti zaradi malenkost različne 
ideologije znotraj poslanskih skupin. In danes 
poslanka takrat največje vladne stranke, mislim, 
da so takrat imeli 34 poslancev, reče: SDS je 
kriv, ker ni podprl zakona, ki ne bi stoodstotno 
sledil odločbi Ustavnega sodišča. Čim prej 
zakon, ampak podpora SDS samo pod enim 
pogojem – uresničitev odločbe Ustavnega 
sodišča in ne licitiranje kot na kakšnem sejmu. 
Dovolite, še nekaj zadev se je nabralo. Jaz 
podpiram, če ste poslanci koalicije samostojni pri 
svojem delu, ampak ne morem se znebiti vtisa, 
da isti plonklistek še vedno kroži med 
poslanskimi klopmi in govori o zadevah, kot so: 
ista odločba iz leta 2001 in 2013 in kako je to že 
peta ustavna obtožba ter da gre za zlorabo 
instituta. Kdo smo mi, da bomo govorili, ali gre 
za zlorabo instituta ali ne? Če stoprocentno 
trdite, da gre za zlorabo instituta, potem 
predlagam sprejetje sklepa: Državni zbor 
Republike Slovenije predlaga Ustavnemu 
sodišču, da ugotovi, da je Marjan Šarec, 
predsednik Vlade Republike Slovenije, kršil 2., 
3., 14., 15., 25., 57. in 153. člen Ustave. In naj 
Ustavno sodišče reče: SDS si je privoščil 
zlorabo instituta ustavna obtožba, ki je v Ustavi 
zapisan takole: »Predsednika vlade ali ministra 
lahko Državni zbor pred ustavnim sodiščem 
obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri 
opravljanju njihovih funkcij.« Imate pogum 
potrditi sklep, pa naj Ustavno sodišče odloči, ali 
blefiramo, ali zlorabljamo ali pa počnemo to, kar 
bi morali početi predsednik Vlade in poslanci 
koalicije? Izpolnjevati odločbe Ustavnega 
sodišča. Zato me je zmotila izjava ene od 
poslank, ki je rekla: Predsedniku Vlade bi morali 
dokazati osebno odgovornost in ne politične. Jaz 
se opravičujem, lahko dobim terminski plan 
predsednika Vlade za mesec februar, kdaj bo 
izvajal politično funkcijo, kdaj pa se bo kje 
pojavljal kot državljan Republike Slovenije, da 
takrat ne bo odgovarjal za politične zadeve, 
ampak le osebnostno. Ustavna obtožba zaradi 
kršitev, storjenih pri opravljanju njihovih funkcij. 
Poslanka, ki je pravnica, pa reče, da bi morali 
poiskati osebno in ne politične odgovornosti. Pa 
smo spet pri napačnem branju Ustave Republike 
Slovenije.  
 Še več, moram reči, da sem malo 
presenečen, kako daleč greste poslanci 
koalicije, predvsem tisti iz prejšnjega mandata, ki 
trdite – Mi smo zavestno kršili ustavo, 
predsednik Vlade pa ni nič kriv pri tem, ko nismo 
izglasovali zakona, predlaganega na predlog 
SDS, kjer je Zakonodajno-pravna služba 
ugotovila: Menimo, da predlog zakona odpravlja 
ugotovljeno neskladje z drugim odstavkom 57. 
člena. Zato, spoštovani, ni res, da je možnih več 
rešitev. Možna je samo ena – uresničevanje 
odločbe Ustavnega sodišča. In medtem ko 
nekateri govorite o tem tudi, kako je na 
Waldorfski šoli marsikaj slabega, sem dobil 
dopis ene od mamic, naj še enkrat opozorim 
predsednika Vlade, ministre, predvsem pa vas, 

poslanke in poslanci, da ste sami namenoma, s 
tem, ko niste podprli zakona in ker niste 
predložili zakona, da bo sprejet do vpisa, 
ponovno podaljšali neustavno stanje. Gospa mi 
je napisala: Vpis v šolsko leto 2019/2020 bo 
potekal 12. in 13. februarja 2019, kar pomeni za 
otroke in predvsem za starše, da bi morali biti 
pogoji kristalno jasni že danes. Se pravi, da spet 
razpravljate in odlagate enoletni zamik 
financiranja javno veljavnih programov osnovnih 
šol. Smo vas opozarjali takrat pri ZOFVI, da je 
šolsko leto malo drugačno kot koledarsko leto, 
kjer se s 1. 1. zadnja številka premakne, da je 
nekaj vpis, nekaj pa začetek šolskega leta, ki sta 
drugačna kot koledarsko leto. Še več, ko 
poslanci pravite: Ja, zavestno smo kršili ustavo, 
mi smo krivi; se vam zahvaljujem za to iskrenost, 
ampak se tem ne boste ubranili mnenja Vlade, 
kjer je predsednik Vlade rekel, da on spoštuje 
Ustavo, ne bo pa je spoštoval. Medtem ko vi isto 
trdite – češ, nismo krivi, predsednik Vlade ni nič 
kriv, poslanci Liste Marjana Šarca govorijo, da 
naj minister za izobraževanje takoj naredi 
domačo nalogo. Tipično, nihče ne bi bil za nič 
kriv. No, saj vemo, kdo je kriv – SDS; namesto 
vseh teh ljudi, ki bi morali oziroma niso nečesa 
naredili. Za zaključek tega uvoda pa mi je ena 
gospa napisala, če lahko gospod Koprivc javno 
pove svoj naslov, da mu pošlje položnice za 
brezplačno šolstvo. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Franc Breznik. 
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala, 

spoštovani gospod podpredsednik.  
 Na žalost predsednika Vlade ni več v 
dvorani. Sem človek, če karkoli govorim o 
nekomu, želim, da je prisoten, da se gledava v 
oči in da na pošten človeški način nekomu 
povem, kaj je v bistvu bil moj namen, mojih 
kolegov v Slovenski demokratski stranki in zakaj 
se nam zdi pomembno spoštovanje odločbe 
Ustavnega sodišča in tistega, kar odločba 
Ustavnega sodišča očita; kot najhitrejša 
implementacija v neko novelo zakona, ki bi rešila 
nastali problem. Naj se vrnem k bistvu današnje 
obtožbe, impeachment, kot ga imenujemo. Prva 
zadeva, odločba je nastala 4. decembra 2014. 
Če znamo vsaj malo šteti, smo v petem letu ali 
pa v dobrih štirih letih od te odločbe Ustavnega 
sodišča, kjer ugotavlja to neustavnost. Štiri leta. 
V prejšnjem mandatu očitati opoziciji, ki ima 
manjšino, še posebej v prejšnjem mandatu, ko je 
Stranka modernega centra vsaj na začetku 
imela 35 poslancev in je tvorila koalicijo treh 
strank, očitati opoziciji, da so mi krivi, da do 
implementacije ni prišlo, to je absurd, to je 
norost. To lahko razumejo samo maloumski 
veleposestniki in tega ne morete več prodati. Ker 
je pač prišlo tudi po teh volitvah, po nenavadno 
čudnem volilnem sistemu, kjer je SDS zmagal v 
75 volilnih okrajih od 88; in je edina skupna 
točka nove koalicije bila – proti spremembam in 
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proti Janši, je pač logično razmišljanje. In ko 
vidim tam sedeti ministra, katerega doktrino 
spremljam že nekaj let, vem, da do tega ne bo 
prišlo. Iskali bodo neke rešitev, ki so 
nesprejemljive, čeprav ta odločba govori o 
stoprocentnem financiranju javnega in 
zasebnega ter da do te diskriminacije ne more 
prihajati. To je dejstvo in zelo enostavna zadeva. 
 Naslednja zadeve je, da danes v bistvu 
mi tukaj glasujemo samo o sklepu. Če tako 
verjamete svojim navedbam, v svoj prav, potem 
glasujte za ta sklep, zadeva gre na Ustavno 
sodišče in ta grdi SDS bo tako ali tako dobil po 
nosu s strani Ustavnega sodišča, ki bo ugotovilo, 
da ta sklep v bistvu ne gre in da je v tem primeru 
predsednik Vlade oproščen tega impeachmenta. 
Zelo enostavno. Gospod Šarec zdaj že ima 90-
odstotno, potem bo imel 130-odstotno javno 
podporo, recimo po Ninamedii, po vsej 
verjetnosti. To je možno v tej Šentflorjanski dolini 
Slovenije, ker pač še obstaja. Druga pomembna 
stvar moje razprave, ni bistvo tega 
impeachmenta samo v tem, ampak bistvo je, da 
ugotovimo, kdo je predsednik Vlade. A je to res 
nekdo, ki pravi, da je njegova stranka del Alde, 
del skupnih liberalnih pogledov na Evropo, na 
njen razvoj; ali je to nekdo, ki je bil tudi produkt 
nekega monopola v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu in danes govori nekaj, kar se ne sklada 
s tistim, kar so govorili pred nekaj dnevi v 
Davosu, pri gospodu Klausu Schwabu; o četrti 
industrijski revoluciji, o globalni kompetitivnosti, 
globalnih tekmah in tako naprej. Danes želim 
povedati, spoštovani kolegice in kolegi, da 
govorimo, ali imajo slovenski otroci možnosti 
izbire. Ali smo ravno tam, z nekaj spremembami, 
kot je bil kolega Šarec in kot sem jaz bil v 1. 
razredu osnovne šole, ker govorite, da mi 
zahajamo v neko indoktrinacijo; in ravno tam, 
kjer smo dobili v 1. razredu pionirsko kapico, 
samo monopol ene politični stranke, čeprav niso 
staršev seveda nič vprašali; in kasneje, v 7. 
razredu sem že bil del socialistične mladine in 
tako naprej. Ravno ta tako imenovani javni šolski 
sistem, ki nikoli ni šel skozi eno veliko 
spremembo, ravno o tem govorite, da druga 
stran, ta konkurenca, ki nastopa, ki je tako ali 
tako v manjšini, v nekaj odstotkih, da je veliko 
groženj in tega monopola na vzgojno-
izobraževalnem sistemu. Seveda gre za 
ideologijo, ampak gre za tisto ideologijo, ki izhaja 
iz preteklosti; in gre za monopol, ki pada in ki bo 
slej ko prej padel, tudi takrat, ko bo Marjan 
Šarec mogoče že bil del zgodovine, mogoče še 
štirje poslanci še en mandat kasneje, o tem ne 
bo govoril ničesar. Ampak problem je, kaj mi 
ustvarjamo v naslednjih letih. Na tej globalni 
tekmi, na tekmi, kjer mora država v vsakem 
posamezniku najti njegov kapital, ki ga je 
prinesel na svet, njegove možnosti, da se razvije 
na kateremkoli področju. In če želimo zmagati v 
tej globalni tekmi, spoštovani kolegice in kolegi, 
potem moramo dati mladim ljudem možnosti 
izbire, vsaj večje, ki smo jo sami imeli nekoč, ko 
nismo imeli nobene izbire. Imeli ste eno lučko pa 

eno sladoled Planica, dva ponudnika goriv, kar 
je še danes isto, ko ste imeli en Telekom, na 
katerega so bili priklopljeni udbovci, ko ste imeli 
vse po eno in popolni monopol na vseh 
področjih. In z osamosvojitvijo Slovenije, 
spoštovani kolegi, je na žalost padel samo en 
monopol ene politične stranke, ki se je razbil na 
številne manjše stranke, ki še danes, ko gre za 
branjenje teh monopolov, stopijo skupaj. Ampak 
ravno zaradi tega, ker danes Slovenija ni zaprta 
država, ker je na globalnem trgu, delate izredno 
škodo mladim ljudem. Kažete na neko luč in 
kažete na popolnoma nerazumevanje 
današnjega delovanja sveta in globalne tekme. 
Govoriti v času četrte industrijske revolucije, v 
času silnega razvoja, tehnoloških sprememb in 
ustvarjanja, da bodo naši ljudje konkurenčni s 
popolnim monopolom vzgojno-izobraževalnega 
sistema, s popolnoma istim pristopom, 
pristopom razmišljanja v eni škatli, v eni doktrini, 
in da bojo reševali globalne probleme, to je 
totalna utopija, je popolnoma zavajanje in je 
življenje za maloumske posestnike. Zaradi 
česa? Kot ugotavljam kot poslanec, zaradi še 
vedno popolnih monopolov.  
 Včeraj sem tukaj postavljal poslansko 
vprašanje glede utekočinjenega naftnega plina. 
V Nemčiji je povprečna cena približno 50 centov, 
v Sloveniji je 1 evro. Imamo Agencijo za varstvo 
konkurence, ne vem kaj vse, tega niso ugotovili, 
niso ugotovili, da plačujejo naši ljudje 
stoodstotno dražji utekočinjen naftni plin za 
ogrevanje. Tega niso ugotovili; da ne razlagam, 
kaj se dogaja na vseh ostalih področjih. In prav 
za to gre, gre za razbijanje monopola na 
vzgojno-izobraževalnem sistemu, ki je nujno 
potreben, da bo ti otroci jutri lahko zmagovali na 
globalnih trgih, da bodo podjetniki, da se ne 
bodo izseljevali iz Slovenije, da bomo imeli 
dodano vrednost v naših produktih in izdelkih, da 
bomo iz te dodane vrednosti lahko financirali to 
socialno državo, o kateri radi govorimo. To je ta 
sistem in brez resne konkurence na tem 
področju ni ničesar. Ljudje si zaslužijo – tudi tisti, 
ki so iz Prekmurja, Goričkega, Bele krajine, pa 
starši nimajo denarja –, da lahko grejo v tisti 
vzgojno-izobraževalni sistem, tudi zasebni, ki 
morda odkriva in razkriva njihove talente. Nikoli 
se nisem norčeval iz predsednika Vlade in 
mislim, da je marsikdo tukaj imel kakšen 
popravni izpit. Ravno ta samokritičnost se mi zdi 
primerna, zdi se mi človeška, mogoče ravno 
zaradi tega, ker je bil v lesarski šoli, mu nekaj 
logike vsaj dela; in ga moram pohvaliti v nekih 
zadevah. Ampak mogoče ravno ta lesarska šola 
ni mogla ali pa ni hotela odkriti njegovega 
talenta, ki ga pa ima na področju igralstva, kar 
mu ne očitam.  
 Spoštovani gospod predsednik Vlade, 
osnovna filozofija vsakega človeka bo, po čem 
se nas bodo ljudje spominjali – kdo sem bil, kaj 
sem bil, kako sem deloval, ko sem imel moč, ko 
mi je usoda namenila nekaj, da spremenim. 
Držanje teh monopolov, ustvarjanje dodatnih 
monopolov in to, da mladi ljudje nimajo možnosti 
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izbire, je pa nekaj, kar bo vplivalo silovito na 
razvoj te države. Jaz govorim ves čas o eni 
rakrani vzgojno-izobraževalnega sistema. 
Gospodarstvo vam to govori. 30 tisoč delovnih 
mest je odprtih za poklice, ki jih nujno 
potrebujemo. Ali je to naša rešitev, da mi dajemo 
milijardo v javni šolski sistem, da je naš končni 
produkt, da se tukaj pogovarja večina levega 
dela, socialno podjetništvo? Vsi bomo šli v 
revščino, vsi skupaj, vaši otroci in vsi ostali. In 
vse, kar bo hotelo konkurenco, se bo izselilo, kot 
se danes to dogaja. Otroci s Štajerskega hodijo 
v srednje in osnovne šole v Avstrijo, ker čutijo, 
da bodo tam bolj konkurenčni na globalnih trgih. 
Tudi to se dogaja, da ne razlagam naprej, bom 
predolg. Naj zaključim, če verjamete v svoj prav, 
predsednik Vlade, spoštovani kolegice in kolegi, 
potem ta sklep potrdite. Zadeva gre na Ustavno 
sodišče in Ustavno sodišče bo odločilo. To je 
zelo enostavno, čakamo na vaš pogum in ta 
pogum boste dokazali danes z glasovanjem. 
Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Aljaž Kovačič.  
 Izvolite. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, hvala za besedo. Spoštovani 
predsednik Vlade, ministrski zbor, kolegice in 
kolegi poslanci, lep pozdrav! 
 Ker je za to točko predvidenih več kot 9 
ur naprave in čeprav mi ni nihče napisal govora, 
bom izkoristil svoje minute, ker vseeno mislim, 
da je dobro, da ne bomo poslušali le 
predlagatelja. Na začetku je gospod Lisec 
govoril o ustavi, FDV in delitvi oblasti, kako so jih 
učili samo ustavo. V Sloveniji kroži kar nekaj šal 
glede študentov, ki hodijo na FDV, sam jih 
spoštujem in predlagam, da mogoče ne dajete 
novih priložnosti, da bodo lahko delali nove šale 
na to temo. Prav tako mi ni bil všeč pokroviteljski 
odnos do novih poslancev, da ne poznamo 
Ustavnega sodišča. Mislim, da vsi, ki smo se 
nekako zanimali za politiko, se izobraževali, nam 
je javni šolski sistem dal snov, kjer smo spoznali 
delovanje in naloge Ustavnega sodišča. Ne 
strinjam se oziroma ne vem, da bi kje v Ustavi 
pisalo, če ne sprejemaš zakona v SDS, da s tem 
kršiš Ustavo. Mogoče je to v kakšni vaši ustavi, 
knjigi Noriškega kraljestva, mislim pa, da v 
slovenski ustavi, omenjenega ni. Prav tako ste, 
gospod Lisec, rekli, da naj razprava gre v smeri 
ustavne obtožbe. Gospod Breznik je govoril o 
četrti industrijski revoluciji, o ceni bencina. Tudi 
gospod Grims ni ravno govoril o ustavni obtožbi 
proti predsedniku Vlade. Gospod Breznik je tudi 
rekel, da je zelo enostavno, da naj danes 
potrdimo ta sklep in bo Ustavno sodišče o tem 
odločilo. Potem mislim, da moramo spremeniti 
Ustavo in naj gre takoj na Ustavno sodišče. Ali 
se lahko po svoji volji odločim, kako bom danes 
glasoval? 
 Sam bom prvi del razprave namenil 
inštitutu ustavne obtožbe. Čeprav ste veliko o 

tem govorili, nekako mislim, da vam ni ta zadeva 
najbolj poznana. Ustavna obtožba oziroma 
impeachment, ki je predvidena za predsednika 
republike, predsednika Vlade ali za ministre, je 
namenjena ugotavljanju njihove individualne 
odgovornosti za določena protipravna dejanja, 
se pravi, da odgovarjajo zgolj za svoja lastna 
dejanja. Da poznamo impeachment, je mogoče 
dobro, da se vrnemo nekoliko v preteklost, od 
kod sploh to izhaja. Izhaja iz angleške oziroma 
britanske pravne ureditve iz 14. stoletja. In prva 
taka obtožba je bila proti enemu kraljevemu 
svetovalcu, ki je bil obtožen, da je svoje posesti 
predal Franciji, da je od trgovcev jemal 
podkupnine za zasežene ladje, da je od krone 
zahteval vračilo neobstoječih posojil. Da nekako 
vidite, kaj bi naj impeachment pomenil, kaj je to 
lastna krivda. Kot zanimivost, kot je bilo danes 
že omenjeno, v 20. in 21. stoletju v Veliki Britaniji 
ni niti en poslanec angleškega parlamenta 
sprožil impeachmenta, nazadnje je bil uporabljen 
leta 1806. Sem po eni strani vesel, da sem član 
slovenskega parlamenta, da sem lahko prisoten 
ob taki zgodovinski priložnosti, sicer za 
slovenske razmere ne tako zgodovinski. 
Ustavna obtožba je resen pravni instrument, bi 
naj vsaj bila v nekih civiliziranih državah, ki ima 
ustavnopravni značaj in s katero se predsedniku 
Vlade očita protipravno ravnanje, se pravi kršitev 
ustave ali zakona pri opravljanju svojega dela ali 
funkcije. Njen namen je varstvo zakonitosti in 
ustavnosti, izhaja pa iz načela, da so vsi najvišji 
funkcionarji odstavljivi. Za tovrstne kršitve je 
obtoženi individualno odgovoren, pri čemer se v 
postopku ustavne obtožbe lahko ugotavlja zgolj 
njegova subjektivna in ne objektivna 
odgovornost. Za obstoj odgovornosti mora biti 
podana neposredna in objektivna vzročna zveza 
med predsednikovimi pristojnostmi in 
protipravnim ravnanjem ter nastalimi škodljivimi 
posledicami. Poleg tega mora biti kršitev ustave 
ali zakona storjena naklepno ali vsaj z veliko 
malomarnostjo.  
 Zaradi resnosti tega instrumenta v 
svetu, so danes že omenili, je bilo vloženih manj 
kot 30 teh obtožb in le dvanajst predsednikov je 
bilo obtoženih. Nekdanji predsednik Litve je bil 
obtožen, da je od ruskega poslovneža prejel 400 
tisoč dolarjev, nekdanji filipinski predsednik je bil 
obtožen večmilijonske podkupnine, nekdanji 
predsednik Peruja pa je bil obtožen umora, 
ugrabitve, podkupnine in finančne zlorabe. Tudi 
vsi nekako poznamo primer nekdanjega 
ameriškega predsednika Nixona in afere 
Watergate. Če še enkrat povem, ustavna 
obtožba ni inštrument političnega ocenjevanja, 
politične razprave ali ocene različnih politik, 
nenazadnje tudi vrednostnih sodb; ampak 
pravno sredstvo za ugotavljanje individualne 
odgovornosti za konkretne in dokazane hujše 
kršitve ustave in zakona. Slovenska ustava in 
parlament pozna za ugotavljanje objektivne 
odgovornosti druge inštrumente, s katerimi lahko 
odstavimo predsednika Vlade ali ministre. To je 
lahko interpelacija, nezaupnica ali razrešitev. 
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Ustavno obtožbo bi smeli uporabljati zgolj v 
skrajnih primerih, kadar gre za očitno zlorabo 
oblasti, Slovenska demokratska stranka pa jo že 
vrsto let neupravičeno zlorablja za lastne 
promocije, tokrat pa ni nič drugače. Če se 
vrnemo v Združene države Amerike, če 
spremljate debate, ali bi odstavili ameriškega 
predsednika, kdo o tem debatira; razni 
strokovnjaki na tem področju, tudi politični. In 
sama teža o tem govori, da tudi v kongresu 
zastopajo najvišji predstavniki neke oblasti, vi pa 
ste, pa nočem biti žaljiv do kolega Grimsa, 
govorili o temah, ko so migranti, Che Guevara, 
Marx in da je zasebna šola za revne. Prihajam iz 
Ormoža, s Prlekije, tam je veliko revnega 
prebivalstva in še nisem nikjer v okolici videl 
nobene zasebne šole, tako da ne vem, o čem 
točno vi govorite.  
 Naj povem še nekaj dejstev. Sam sem 
prepričan, da predsednik Vlade ni kršil zakonov 
ali ustave, prav tako predsednik Vlade po mojem 
ni sprejel neustavnih členov v zakonu, o katerem 
govori ustavna obtožba. Bo pa to težavo vlada v 
prvi polovici leta 2019 rešila, kar je tudi zaveza 
ministrstva dr. Pikala. Strinjam pa se, da je 
Ustavno sodišče tretja veja oblasti in da imamo 
še veliko neuresničenih odločb, ki pa jih je treba 
spoštovati. Sama ustavna obtožba temelji na 
očitkih, da vlada ni podprla, Državni zbor pa ni 
sprejel predloga novele Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. Glede 
predloga ZOFVI, ki ga je vložila Poslanska 
skupina SDS, sem sam glasoval proti, ker ni 
ponujal nekih celostnih rešitev, prav tako pa ga 
ne bi mogli popraviti, saj se je z amandmaji 
odpiral le en člen. Oprostite, mene so v javni 
osnovni šoli učili, da ko sošolec govori, sem sam 
tiho. Ne vem, v katero šolo ste vi hodili, tako da 
vas prosim, da me spoštujete, ko govorim. Če 
smem nadaljevati, država ni dolžna financirati 
razširjenega programa v višini 100 %, kot je to 
predvidela SDS. Tudi sodna praksa Evropskega 
sodišča za človekove pravice je izpostavila, da 
države niso dolžne na svoje stroške zagotoviti 
šole, katerih učne vsebine so v skladu z 
določenimi verskimi ali filozofskimi prepričanji 
staršev. Pri problematiki financiranja zasebnega 
šolstva bi bilo treba urediti tudi druge elemente v 
zvezi z delovanjem novoustanovljenih zasebnih 
šol, kot so sprejemanje programov, izpolnjevanje 
in zagotavljanje kakovosti pri izvajanju 
programov, vpis v razvid ter zagotavljanje 
kadrovskih in materialnih pogojev. Zato vložitev 
novele, ki spreminja en člen, ni bila dovolj in 
zaradi tega sem tudi glasoval proti. Če smem 
povedati, sem velik zagovornik javnega šolstva, 
saj temelji na solidarnostnih predpostavkah. 
Želim si, da bi vsi otroci v Sloveniji imeli enake 
možnosti za pridobitev kakovostne izobrazbe in 
se jih pri tem ne bi delilo ali omejevalo glede na 
njihov finančni položaj ali kakšno drugo osebno 
okoliščino. Ne pozabimo, da imajo zasebne šole 
možnost izbirati, koga bodo vpisale. Eden od 
pravilnikov ene od zasebnih šol pravi, da kadar 
imata učenca enako število točk, citiram: »Če za 

omejitev vpisa ne zadoščajo vpisni kriteriji, se o 
vpisu otrok izreče ravnatelj šole oziroma njegov 
pooblaščenec na podlagi razgovora z družinami 
otrok.« Če imata dva učenca enako število točk, 
se potem ravnatelj sam lahko odloči, katerega 
bo šola sprejela. Če smem citirati še nekaj glede 
enega predmeta na tej zasebni šoli: »Cilj 
predmeta vera in kultura v tretjem triletju: sprejeti 
resničnost iskanja in različne podobe boga, 
soočiti se drug z drugim, z osebnim 
sprejemanjem boga in vse to povezati v 
krščansko sporočilo Očetu, Sinu in Svetemu 
Duhu.« In še: »Zavedati se prisotnosti občutka 
krivde, trpljenja in smrti v osebnem življenju in v 
družbi; spoznati različne poskuse obvladovanja 
in dajanja pomena trpljenju in smrt ter reflektirati 
krščanski pogled na Jezusovo delo odrešenja – 
smrt in vstajenje.« Mislim, da država ni dolžna 
financirati takih učnih programov. Menim, da 
smo danes največ škode javnemu šolstvu 
naredili vsi skupaj, da smo sploh razpravljali o tej 
temi. Na koncu pa, če smem predvidevati, 
upam, da naslednja ustavna obtožba proti 
predsedniku Vlade ne bo na temo ukradenih 
volitev. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Najprej ima besedo predlagatelj.  
 Izvolite, gospod Lisec. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, gospod 

Kovačič, za to zelo nekonsistentno razpravo, 
kjer ste skakali levo in desno pa trikrat sami 
sebe negirali.  
 Če začnem malo bolj hudomušno; brez 
skrbi, šale o FDV so že pred petimi leti 
zamenjale šale o pravnikih, na žalost pa 
temeljijo na resničnih dejstvih in dogodkih. Rekli 
ste, zakon Slovenske demokratske stranke ni 
reševal ničesar. »Menimo, da predlog zakona 
odpravlja v odločbi ugotovljeno neskladje z 
drugim odstavkom 57. člena.« Skratka, želite 
povedati tisto, kar ste rekli – če ne sprejmeš 
zakona SDS, kršiš ustavo; kajne, spoštovani 
gospod Kovačič. Če ne sprejmeš zakona, ki 
uresničuje odločbo Ustavnega sodišča, kršiš 
ustavo; to ste naredili poslanci na zahtevo vlade, 
ki ji poveljuje gospod Marjan Šarec. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Repliko ima poslanka Jelka Godec. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Kolega, ki je pred 

mano lepo bral, kaj se pri veri in kulturi učijo, tudi 
vi pravite, da je bog od vseh, nimamo takšnega 
in drugačnega boga; pa pustimo zdaj to. Ampak 
ta predmet vera in kultura je program 
razširjenega dela, ki se ne financira iz javnih 
sredstev in zasleduje partikularne interese 
zasebne šole. In o tem govori odločba 
Ustavnega sodišča iz leta 2013 v 25. točki, kjer 
pravi, da se to ne financira; in temu nihče ne 
oporeka. Govorimo o financiranju javno 
veljavnega programa osnovne šole, ki zajema 
obvezni in razširjeni program po Zakonu o 
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osnovni šoli. Vere in kulture ni noter, to je 
dodatek, to financirajo starši posebej, poglejte si 
učne načrte zasebnih šol. Če pa ste to vtaknili v 
obvezni program, potem imate pa vi problem, 
ker želite obvezni program financirati 
stoodstotno; in se boste tu zaciklali. In mene 
zanima, kakšen bo vaš sistemski zakon, ki bo to 
rešil. Toliko za repliko. Če boste pa še enkrat 
ponovili, da se vera in kultura ter partikularni 
interesi zasebnih šol financirajo iz javnih 
sredstev že danes ali pa da bi se, da mi to 
želimo; potem pa bom zahtevala proceduralni, 
da se prekine seja in se vse nas poduči o 
programih v zasebnih in teh šolah, ki so 
stoodstotno financirane. Rešite te zadeve, 
preden poveste.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Robert Polnar.  
 Za njim bo na vrsti poslanec Samo 
Bevk. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospod podpredsednik Državnega zbora, hvala 
za besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci, 
gospod predsednik Vlade in vsi predstavniki 
Vlade! 
 Obtožba pred Ustavnim sodiščem je 
odrekanje sposobnosti predsedniku Vlade, da 
lahko vlada. Bistveni problem dojemanja vsebine 
ustavnega besedila je, da je tema dolgočasna 
za tiste, ki niso zanesenjaki. Argumentacija je v 
glavnem abstraktna in ne deluje dovolj 
znanstveno za tiste, ki predpostavljajo 
izkustvena raziskovanja, in tudi ne dovolj 
angažirano za tiste, ki predpostavljajo temeljito 
razmišljanje o svetu, v katerem živimo. Če 
vzamemo recimo literarne umetnine; kadar o njih 
govorimo, si lahko sami izbiramo, kaj bomo brali. 
Ravno tako lahko sami zase razlagamo smisel in 
pomen književnosti, ki jo beremo. Nazadnje smo 
mi sami tisti, ki ocenimo njeno vrednost, pri tem 
pa si lahko pomagamo tudi z mnenji onih, ki so 
na tem področju opremljeni z avtoriteto znanja. 
Osebno lahko vedno rečem, da mi nikoli ni bilo 
všeč to, kar je denimo Fréron pisal o Voltairu. 
Omenjena svoboda izbire pa ne obstaja, kadar 
govorimo o ustavi. Ustava je obvezno branje 
zavoljo dveh njenih lastnosti, in sicer specifične 
vsebine in pravne obveznosti. Kot državljan si 
zasebno lahko mislite, kako je katero ustavno 
določilo slabo za vas, da je neposredno 
zoperstavljeno vašim interesom, da žali vašo 
moralno intuicijo, vaš občutek za dobro in za 
prav, da je na kakšen drug način napačno, da je 
preprosto neumno ali pa da je celotna ustava 
obupno slaba. Toda navkljub temu se morate 
obnašati v skladu s to normo oziroma s to 
ustavo. Vaš položaj bralca ustave vas postavlja 
v bistveno pasivno pozicijo, pozicijo prejemnika 
obveznih inštrukcij. Vedno pa je zelo prisotno 
tveganje napačne razlage tistega, kar ste 
prebrali. Gospe in gospodje, ko sem bil junija 
lansko leto izvoljen v Državni zbor, sem prejel 

številne čestitke. Je pa bila ena med njimi, nad 
katero sem bil resnično vesel in ki me je 
presenetila. Prispela je po pošti v klasični papirni 
obliki iz Ljubljane, z naslova Trstenjakova 8, 
sedež Slovenske demokratske stranke. Ni bila 
samo vljudnost geste tisto, kar me je razveselilo. 
Kar mi je dalo misliti, je bila predvsem pomenska 
ekstrahiranost vsebine. Tam je bila namreč 
ubesedena misel, ki je zlepa ne bom pozabil. 
Takole se glasi: »Če bo naš cilj združiti 
najboljše, kar kot narod premoremo, verjamem, 
da bomo kot demokratično izvoljeni 
zakonodajalci v ključnih trenutkih sprejeli prave 
in pravične odločitve za Slovenijo in vse njene 
ljudi, ki jih v parlamentu skupaj zastopamo.« 
Poudarjam pravilnost in pravičnost odločitev. 
Odveč je pa tudi poudariti, da je sporočevalec 
sporočila nedolgo za tem dokazal, da ima odnos 
do lastnega sporočila približno tak, kot je odnos 
do lanskega snega.  
 Predlagatelji z ustavno obtožbo 
odrekajo predsedniku Vlade sposobnost 
vladanja. Pod sposobnostjo vladanja razumem 
opravljanje javnih poslov, ki jih je Ustava 
poverila vladi in njenemu predsedniku. Mislim, 
da to zgolj 3 mesece po tem, ko je predsednik 
Vlade nastopil mandat, ni niti prav in niti 
pravično. Če hočemo braniti ustavno 
demokracijo kot dober režim, se moramo najprej 
vprašati, o čem govori in kaj hočemo. To velja 
tudi za kritiko. Pa da ne bo zmede, to sta 
metodološki vprašanji, ki bi morali biti 
predhodnica mišljenju in dejanju kot njuna 
možnostna pogoja. Tisti, ki se o tem ne 
vprašujejo, zapadajo v napako, ki je najbolj 
zgoščeno povzeta v sloganu: Oni ne vedo, kaj 
delajo, pa kljub temu to počnejo. Ustavno 
sodišče je inštitucija, ki se navidezno zelo slabo 
vklaplja v demokratični okvir; hkrati pa se zdi, da 
je to inštitucija, ki je neizogibno potrebna 
demokraciji. Ustavno sodišče je, kot se navadno 
pravi, varuh Ustave. Ustavnosodno branje 
Ustave in njena interpretacija zavezujeta vse 
državljane in državne organe. Ustavno sodišče 
je tista inštitucija, ki ima pooblastilo, da opravlja 
to delo. Vzporedno branje večjega števila 
ustavnih besedil bi nam pokazalo, da so njihove 
določbe pogosto tako načelne ali široke, da ne 
razumete, za kaj pri tem gre. Ali pa še 
pogosteje, mislite, da razumete, potem pa se 
pojavi praktični problem, ki pokaže, da stvari 
niso tako zelo jasne. Moč Ustavnega sodišča je 
zelo velika. Mnogi ga imenujejo četrta veja 
oblasti. Ni jih malo, ki pravijo, da je to prikriti 
ustavodajalec. Tole, kar sedaj govorim, samo 
omenjam in prepuščam v vprašalni obliki. 
Položaj Ustavnega sodišča vodi v resna 
protislovja s stališča demokracije in s stališča 
vladavine prava. S stališča demokracije je 
paradoks, da lahko Ustavno sodišče razveljavi 
vsako odločitev ali akt demokratično izvoljenih 
oblasti. Kako je mogoče upravičiti, da lahko 
skupina ljudi, v našem primeru 9, ki nima tako 
široke demokratične legitimitete, podira odločitve 
in akte predstavnikov ljudstva?! In drugo, če 
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Ustavno sodišče razlaga Ustavo in pri tem 
kontrolira vse in vsakogar, od navadnega 
državljana do predsednika Vlade ali države, kdo 
je tisti, ki kontrolira Ustavno sodišče? Če je 
Ustavno sodišče varuh Ustave, kdo je tisti, ki 
kontrolira varuha? Odgovor je na dlani. Nihče. 
Čisto slogovno gledano, je predlog ustavne 
obtožbe tako patetičen, da ne bi zmogel prenesti 
nikakršne presoje, saj bi bil zavržen kot 
znamenje pretiravanja in slabega stila. 
Predlagatelji so tiste sorte ljudje, ki poskušajo 
vse družbene strukture – politične, socialne, 
miselne in ekonomske – zreducirati na raven 
najbolj preproste primitivnosti; na tisto skrčeno 
celovitost, ki jo oni sami edino razumejo in ki je 
pogoj, da lahko dosegajo relativne zmage na 
volitvah. Gospe in gospodje, to danes ni volilna 
kampanja, zato je treba predlog ustavne 
obtožbe zavrniti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Najprej ima postopkovno gospod 
poslanec Branko Grims.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala, 

gospod predsedujoči.  
 Imam občutek, da se že od nastopa 
predsednika Vlade pa vse do zadnjega 
govornika sedajle vleče en nesporazum. Ministri 
so prisegli, prisegel je tudi predsednik Vlade. Ni 
prisegel samo Ustavi, kot bi morda lahko sklepali 
napačno iz tega, kar ste povedali. Prisegli so 
ustavnemu redu. Spoštoval bom ustavni red, se 
glasi prisega. Ustavni red, gospe in gospodje, je 
pa sestavljen iz Ustave, ustavnih temeljev ter 
odločb Ustavnega sodišča. Odločba Ustavnega 
sodišča bi se lahko uresničila. Rok za njeno 
uveljavitev je že zdavnaj pretekel, to vsi veste. 
Možnost je bila dana. Zaradi odločitve in 
nasprotovanja predsednika Vlade je bila v 
parlamentu izgubljena. Ne govoriti o tem, ali se 
strinjate z vsakim členom, kar je bilo predlagano 
z rešitvijo, to je brezpredmetno. Lahko bi 
amandmirali, lahko bi preoblikovali, vse bi lahko 
bilo že zdavnaj uveljavljeno, a tega zavestno 
niste storili. Torej je šlo za zavestno, naklepno 
kršitev pravnega reda. Za naklepno kršitev 
ustavnega reda Republike Slovenije, ki mu je 
prisegel gospod Marjan Šarec, ki se zdaj stalno 
posmehuje v tej dvorani. Gospe in gospodje, 
zato je ta ustavna obtožba upravičena in 
utemeljena; pravno in dejansko.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod Grims, to ni bilo postopkovno, 
to je bila replika. Prosim, da drugič pravilno 
naslovite ali pa se pravilno odzovete. 
 Besedo ima poslanec Samo Bevk. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Naprtiti odgovornost za neuresničitev 
odločitve Ustavnega sodišča iz leta 2014 v zvezi 

s financiranjem javnih programov v zasebnih 
osnovnih šolah iz javnih sredstev predsedniku 
Vlade Marjanu Šarcu, ki je operativno vodenje 
vlade prevzel 13. septembra 2018, je povsem 
nerazumljivo. Ustavno sodišče je sicer naložilo 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da mora 
ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku 
enega leta. Ob tem je treba vseeno izpostaviti, 
da je v tem primeru šlo za zelo kompleksno 
zadevo, zato Ustavno sodišče svoje odločitve ni 
sprejelo soglasno, temveč s petimi glasovi za in 
štirimi proti. Eden od sodnikov je podal pritrdilno 
ločeno mnenje, dve sodnici pa odklonilni ločeni 
mnenji. Državni zbor je že v prejšnjem mandatu 
žal neuspešno skušal odpraviti ugotovljeno 
neustavnost zakona. Prav tako smo imeli 
razpravo tudi v tem mandatu, ko zakonski 
predlog Slovenske demokratske stranke ni 
doživel dovolj podpore; zakon, ki je sicer šel 
preko ustavne odločbe in bi financiral prav vse 
stroške zasebnih šol. Poizkusi reševanja 
nastalega problema so torej bili neuspešni. Ne 
samo to, minister za izobraževanje dr. Jernej 
Pikalo je napovedal, da bo Vlada Republike 
Slovenije v Državni zbor v nekaj tednih poslala 
zakonsko rešitev, ki bo očitno protiustavnost 1. 
stavka drugega odstavka 86. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja odpravila do pričetka novega 
šolskega leta. Če ministru dr. Pikalu verjamejo 
poslanke in poslanci Nove Slovenije, ki niso 
sopodpisali ustavne obtožbe, zakaj ministru ne 
bi zaupal in verjel tudi jaz?! 
 Prav zato je napad na predsednika 
Vlade Marjana Šarca, ki to funkcijo opravlja šele 
nekaj mesecev, z najmočnejšim orožjem, ki ga 
omogoča Ustava Republike Slovenije, z obtožbo 
pred Ustavnim sodiščem zaradi domnevne 
kršitve Ustave in hujših kršitev zakona, vsaj za 
mene izven razumskih okvirjev. Celo sam 
predsednik Vlade je danes dejal, da je z ustavno 
obtožbo dobil svojevrstno darilo. S tem se lahko 
samo strinjamo. Ustavna obtožba je v tem 
trenutku še toliko bolj absurdna, ko vse 
javnomnenjske ankete kažejo vladi že drugi 
mesec zapored rekordno podporo – neverjetnih 
62,8 %. Zgolj četrtina vprašanih pa je z njo 
nezadovoljnih. Prav zanima me, kakšni bodo 
rezultati naslednje ankete. Spoštovani, da ne bo 
pomote, ne nasprotujem zasebnim šolam, saj 
imamo zgolj 6 takšnih šol. Na njih se je leta 2016 
šolalo zgolj 0,2 % otrok, za kar je država na letni 
ravni prispevala 3,6 milijona evrov. Je pa kljub 
temu treba upoštevati mnenje naše zakonodajo-
pravne službe, kjer je jasno zapisano, da iz 
odločbe Ustavnega sodišča ne izhaja, da jo je 
mogoče izvršiti le na način, da se zagotovi polno 
financiranje celotnega javno veljavnega 
osnovnošolskega izobraževanja. Naj povzamem 
tudi mnenje znanstvenega svetnika na 
Pedagoškem inštitutu dr. Zdenka Kodeljo, da 
država sicer lahko v celoti financira delovanje 
zasebnih osnovnih šol, ni pa to nujno. Po razlagi 
Evropskega sodišča za človekove pravice 
država ni obvezna financirati zasebnih šol. To je 
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razsodilo leta 1981 v enem od belgijskih 
primerov in pozneje še v dveh podobnih 
primerih. Kot rečeno, verjamem in zaupam, da 
bo minister dr. Pikalo skupaj s sodelavci pripravil 
zakon, ki bo dobil dovolj široko podporo v 
Državnem zboru in odpravil njegovo 
neustavnost. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Sedaj pa je za besedo zaprosil 
predsednik Vlade gospod Marjan Šarec. 
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa. Samo na kratko. 

 Opazil sem, zato sem se moral oglasiti, 
da so tukaj samo trije predstavniki Slovenske 
demokratske stranke, na vladni strani nas je 
polno. Sprašujem se, komu je zdaj ta obtožba 
namenjena, ker dejansko nam kratite dragoceni 
čas, ki bi ga lahko porabili za kaj pametnega 
narediti, pa tukaj poslušamo neke obtožbe, neke 
zadeve, ki jim niti sami ne verjamete, saj vas ni. 
Gospod Lisec, vi ste omenjali tudi ustavno 
odločbo. Res je, naj pojasnim, jaz res nisem 
hodil na FDV, imam srednjo lesarsko šolo, tudi z 
gospo Godec se verjetno ne bi dobro razumela, 
ker uči fiziko, jaz sem imel pa ravno tam 
popravne. Imel sem pa tudi angleščino in 
slovenščino 5 pa še kaj. Nisem bil čista ničla, 
četudi mi fizika ni šla ali pa me niti ni zanimala. 
Vem pa, da bralna značka ni obvezna. Gospod 
Lisec, vem tudi, da se reče vrh ledene gore, ne 
vrh ledene dobe. To je slovenski frazem, ki ga je 
dobro poznati, če se že toliko zavzemamo za 
slovenske vrednote in vse. To je slovenščina in 
tako naprej, ker ste me iz vaše stranke velikokrat 
podcenjevali oziroma ste se norčevali iz mene 
na osebni ravni, češ da nič ne vem, da nič ne 
znam, da sem nesposoben. Sem pa sestavil 
vlado, vi je pač niste. Pa tudi če bom »padel« ta 
hip, sem jo sestavil, sem lahko ponosen na to, 
mi ne more tega nihče vzeti.  
 Kot rečeno, če ne bi bil sprejet na 
AGRFT, bi kot drugo varianto vpisal FDV, tako 
kot vi. Danes sem vesel, da nisem. Omenjali ste 
tudi ustavno odločbo glede odškodnin 
izbrisanim. Ja, mi smo jo uresničili zato, da ne bi 
podaljšali seznama odločb, pri katerih bi 
zamudili rok. Sklicevali ste se na mnenje 
parlamentarne zakonodajno-pravne službe, lepo 
ste prebrali, ampak spet ne do konca. Niste 
prebrali tega, da iz odločbe Ustavnega sodišča 
ne izhaja, da jo je moč izvršiti le na način, da se 
zagotovi polno financiranje celotnega javno 
veljavnega programa osnovnošolskega 
izobraževanja. Slišal sem tudi, da primerjamo 
dve ustavni odločbi, ki nista primerljivi. Tukaj 
imam dve ločeni mnenji, odklonilno mnenje 
sodnice dr. Etelke Korpič Horvat in temu mnenju 
se pridružuje tudi nekdanja predsednica dr. 
Jadranka Sovdat. Tam navajata točno stvari, ki 
jih seveda vi niste prebrali, ker vam ne pridejo 
prav. Zdaj bom zaključil in se naprej prepustil tej 
čudoviti razpravi, ki jo vaši poslanci spremljajo 

od drugje. Če nas že obtožujete, potem vsaj 
tukaj bodite. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod predsednik, poslanci imamo 
tudi televizijo, imamo snemano sejo, tako da to 
ni noben problem. 
 Zdaj pa ima postopkovno gospod 
Željko Cigler. 
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. 

 Lepo prosim, predsednik Vlade, če 
vseh FDV-jevcev oziroma FSPN-jevcev po 
enem primeru ali dveh ne primerjate. Smo 
različni, hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 To ni bil postopkovni predlog. 
Opozarjam tudi vse ostale poslance, tudi za 
naprej, da se držijo poslovniških pravil. 
 Postopkovno ima Branko Grims. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Gospod 

podpredsednik, jaz vam predlagam, da pridobite 
mnenje pravne službe in da za ta čas prekinete 
to sejo. Bom tokrat precizen, da ne boste spet 
rekli, da ni bilo postopkovnega predloga. Za 
gospoda predsednika Vlade zagotovite pravno 
mnenje, iz katerega bo jasno sledilo, da ločeno 
mnenje enega ustavnega ali dveh ustavnih 
sodnikov v ničemer ne spreminja tistega, kar je 
bilo sprejeto. In da je popolnoma irelevantno, ali 
je nekaj sprejeto na Ustavnem sodišču soglasno 
ali pa v razmerju recimo 5 : 4 ali katerimkoli že; 
kajti tisto, kar je sprejeto, velja in je sestavni del 
ustavnega reda, ki zavezuje predsednika Vlade, 
tudi tistega, ki se iz ustavnega reda dela norca.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Seje ne bom prekinil, lahko pa službe 
poskrbijo, da pride tudi kakšno pravno mnenje 
Zakonodajno-pravne službe na klopi poslancev.  
 Gospa Heferle, izvolite, postopkovni 
predlog. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

predsedujoči.  
 Moj postopkovni predlog je, da 
gospodu Grimsu, ki že drugič v kratkem času 
krši Poslovnik, preberete 69. člen Poslovnika, 
kjer jasno piše, da poslancu, ki želi govoriti o 
uporabi poslovnika, ne o drugih vsebinskih 
predlogih, o tem, da naj se dostavi ne vem 
kakšna odločba ali karkoli drugega; govoriti 
morate o uporabi poslovnika, to je postopkovni 
predlog in nič drugega.  
 In ker je kršil poslovnik že drugič 
zapored, je moj postopkovni predlog tudi ta, da 
mu izrečete opomin in ste pri naslednji kršitvi 
malo bolj dosledni, gospod predsedujoči. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  
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 Opomina ne bom izrekel, predlagam 
pa, da nadaljujemo sejo.  
 Naslednji ima besedo poslanec Gregor 
Perič. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem! 
 Tudi sam sem iz FDV, tako se zdaj 
počutim še pod dodatnim pritiskom glede na 
razpravo doslej. Ampak vrnimo se na temo, 
zaradi katere smo danes tukaj. Ukvarjamo se z 
nekim relativno tehničnim vprašanjem, ki si po 
mojem mnenju ne zasluži obravnave na tak 
način. SMC je že v prejšnjem mandatu vložil 
veliko napora, da to agendo umaknemo z mize, 
na žalost so bili ideološki okopi pregloboki. 
Vseeno pa osebno menim, da šest ali sedem 
tovrstnih zavodov ne predstavlja nobene grožnje 
in na noben način ne morejo ogroziti mreže 
javnega šolstva; to je moje mnenje in mislim, da 
je mnenje še marsikoga drugega. Danes je 
predsednik Vlade obtožen, da je na mah prekršil 
šest ali sedem, po enem štetju celo deset členov 
Ustave. Tudi s tem se težko strinjamo, pa tudi 
današnja razprava gre v tej smeri, da je temu 
težko pritrditi. V zgodovini parlamentarizma 
sodobne Slovenije poznamo kar šest ustavnih 
obtožb, torej pet predsednikov Vlade, en 
predsednik republike. Pri vseh šestih je bil 
predlagatelj SDS in vsakič je bil rezultat znan, 
torej šest avtogolov. SDS ima pogosto težave in 
ga pesti kratek spomin, imajo težavo z amnezijo, 
včasih je selektivna, včasih malo manj. V Novi 
Sloveniji, ki v tej zgodbi danes ne sodeluje, tu pa 
tja se razgrnejo oblaki, posije sonce na razum, 
ampak jaz pogrešam malo več poguma za 
gladenje. Tu bi si želel tudi več inputa, ker 
verjamem, da imate tudi veliko dobrega in 
koristnega povedati za vse nas.  
 Če se vrnem nazaj na ustavno obtožbo, 
jo vidim kot neke vrste krizo sodelovanja, pa ne 
v koaliciji, ampak v opoziciji. Vidim jo tudi kot 
neke vrste dokaz, da je prišlo do ideološke 
izpraznjenosti, do neke vrste izgorelosti. In glede 
na to, da na tak poceni način uporabite ali pa 
stran vržete najmočnejše orodje opozicije, ki je 
še legalno in v ustavnem okviru, se sprašujem, 
kaj vam potem še ostane. Ali vam ostanejo 
potem še protesti in ulica? Jaz verjamem in tudi 
upam, da ne. Ta ustavna obtožba je bilo neko 
darilo pred božičem in za to darilo se vam je 
predsednik Vlade zahvalil že pred božičem in 
danes ponovno. Jaz pa bom sklenil svoje misli 
na naslednji način. Vsebinsko gledano, to danes 
ni ustavna obtožba. To je neke vrste poskus 
kulturnega boja. In jaz v takem poskusu, v taki 
procesiji ne želim sodelovati. Čas, ki smo ga 
danes namenili za današnjo sejo, pa bi bil veliko 
bolje izkoriščen, če bi se recimo dotaknili 
problematike oziroma področja gensko 
spremenjenih kokoši, ki valijo zdravila. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Najprej ima besedo predsednik Vlade 
gospod Marjan Šarec.  
 Izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.  

 V preveliki vnemi poslušanja te 
razprave sem zapadel v vašo maniro 
posploševanja in v isti koš vrgel vse FDV-jevce 
in se iskreno opravičujem. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima predlagatelj poslanec 
Tomaž Lisec.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Gospod Perič, če je poskus sprejetja 
odločbe Ustavnega sodišča v zakonsko materijo 
za vas ideološka izpraznjenost, potem imate v 
problem; in ne mi, predlagatelji. In če je za vas 
poskus vzpostavitve zakonitega stanja na 
podlagi odločbe Ustavnega sodišča poskus 
kulturnega boja, potem imate vi problem; ne mi. 
In če želite bolje izkoristiti čas, predlagam, da se 
obrnete na predsednika Vlade in na večino 
ministrov ter državnih sekretarjev, ki tukaj sedijo, 
in jih vprašate, kaj počnejo na zadnjih sejah 
vlade. Razen kadrovskih imenovanj in določanja, 
kdo bo šel kam na potovanje, in poleg sprejetja 
rebalansa proračunov, koliko zakonov ste 
sprejeli na sejah vlade? Dva? Tri? Spoštovani 
gospod Perič, bolje izkoriščen čas, z veseljem, 
predlagajte zakon, skličite nujno sejo, apelirajte 
na vlado, naj dela, ne pa gledati v SDS in reči, 
da nič ne delamo. Ker če SDS ne bi nič delal, bi 
seja trajala točno dva dni. Kar se pa tiče 
odgovora gospoda Šarca, pa sedaj ne vem, ali 
je to govoril v vlogi predsednika Vlade ali v vlogi 
nekoga drugega, ki ga je izvajal pred tem, ko je 
bil predsednik Vlade. In verjetno se njemu nikoli 
ni zgodil lapsus v prejšnji vlogi, ampak tudi ko se 
mu je zgodil lapsus, so se mu verjetno smejali. 
Jaz se opravičujem za svoj lapsus. Ja, imam tri 
majhne otroke, cel vikend smo gledali Ice Age in 
smo se smejali. Lapsus je bil narejen pa 
verjamem, da se nobenemu predsedniku Vlade, 
nobenemu ministru, državnemu sekretarju ali 
poslancu od danes naprej ne bo več zgodil.  
 Omenili ste odškodnine izbrisanim, ja, 
zato da bi ujeli rok. Ja, tam ste se pobrigali, da 
ste nekaj naredili. Tukaj pa ste načrtno naredili 
nekaj, delali nevestno, da nekaj ne bi naredili. 
Zakaj? Zaradi ideologije. Ker ne želite, da se 
uresniči sodba Ustavnega sodišča. In jaz sem 
danes pričakoval vaš odgovor, v kateri smeri ste 
naložili ministru za izobraževanje, da bo šel 
zakonski predlog; ampak danes berem, da ste 
naročili ali pa nenaročili ali pa si je minister sam 
izboril štiri variante rešitve ene odločbe 
Ustavnega sodišča. Spoštovani gospod 
predsednik Vlade, jaz sem govoril o mnenju na 
naš predlog zakona. Prebral sem pa tudi mnenje 
Zakonodajno-pravne službe na vladni zakon. In 
naš zakon morda ni idealen, kar je tukaj tudi 
Zakonodajno-pravna služba napisala, ampak, še 
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enkrat; naš zakon je šel v smeri odpravljanja 
ugotovljenega neskladja z drugim odstavkom 57. 
člena. Ko je bil ZOFVI na mizi, ste imeli škarje in 
platno in bi se odločili in v tem členu, ki je edini 
merodajen za izpolnitev za izpolnitev odločbe 
Ustavnega sodišča, tekom parlamentarne 
procedure naredili tudi svojo rešitev in mi bi jo 
podprli, če bi šla v smeri tega, kar je zapisalo 
Ustavno sodišče. 
 Za zaključek, spoštovani gospod 
predsednik Vlade. Če je eno ločeno mnenje 
ustavne sodnice bolj pomembno kot večinsko 
mnenje ustavnih sodnikov, potem predlagam, 
tudi če bo danes glasovanje 22 za in 55 proti, da 
ugotovite, da 22 niti ni taka manjšina, ampak da 
njihovo mnenje šteje. 
 In ja, čestitke k sestavi vlade. Vem, da 
je bil to vaš zelo goreč cilj, kajti tudi iz koalicijskih 
usklajevanj je bilo rečeno, sestava vlade za 
vsako ceno. Tako vam to pa res čestitam, 
resnično mislim, kajti, morda so imeli v Belgiji 
srečo z nesestavo vlade, ampak v Sloveniji 
imamo toliko odprtih vprašanj, da rabimo 
nekoga, da udari po mizi. Mi smo upali, da boste 
pri tem našem zakonu in pri tej odločbi 
Ustavnega sodišča udarili po mizi, ampak ne, 
raje ste se umaknili. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima predsednik Vlade gospod 
Marjan Šarec.  
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani gospod Lisec! 

 Mislim, da je bilo leta 1975, ko so na 
enem izmed pacifiških otokov našli Japonca, ki 
je mislil, da vojna še traja, in se je skrival tam. 
Skratka, vztrajal je do konca; in na to me vi 
spominjate. Tudi, ko vam človek pove, obrazloži, 
se držite venomer enih in istih tez. 
 Kolikokrat bom še slišal v tem 
državnem zboru očitek na moje prejšnje delo? 
Gospod Lisec, naj vam nekaj povem, kaj je 
igralski poklic. Kolegice Violete ni ta hip tukaj, 
ampak veste, igralski poklic ali pa karkoli takega, 
pomeni, da tudi ko imaš smrt v družini, čez 15 
minut sedeš v avto in greš na oder. Skratka, 
svoje delo jemlješ resno. Tudi če mislite, da se ti 
smejijo v dvorani, da je to hec, pa ni, veste? Ni. 
Je potrebno tudi se pripraviti, je potrebno svoje 
delo jemati resno in tako ga jemljem tudi danes 
kot predsednik Vlade in sem ponosen na to – ja, 
gospod Grims, vi kar zmigujte, saj vi ste že od 
leta 1996 ali koliko v Državnem zboru, jaz sem 
pa pač vmes zamenjal nekaj različnih področij 
delovanja in na to sem ponosen. Bolje, kot pa da 
bi 20 let bil tukaj ali pa 30 let vodil eno in isto 
stranko, recimo. Zato bi prosil, v bodoče, da 
nehate venomer mešati prejšnji poklic s stvarmi, 
ki s tem nimajo nič opraviti. Veste, ni, če vam 
vsega drugega zmanjka, pa se potem sklicujete, 
kako sem v prejšnjem življenju, v prejšnjem 
poklicu afne guncal. Ampak ni tako. Tudi to je 
treba znati. Vsako stvar na tem svetu je treba 
znati. 

 Ko ste rekli, da je lapsus – vem, da je 
lapsus. Vem, da je lapsus, ampak ob lapsusih 
koalicije ali pa kogarkoli drugega znate vi lepo 
triumfirati in fino se norca delati tam po Twiterju. 
Saj me včasih prsti zasrbijo, pa se rajši vzdržim, 
ker nima smisla. Kako se znate norca delati iz 
kogarkoli, ali se zmoti, ali ne vem, nekaj pove, v 
kar je pač prepričan, pa vi mislite drugače! 
Nimate vse prav na tem svetu. Žal. Saj tudi jaz 
nimam. Ampak s tem lapsusom sem vam hotel 
povedati, kaj vi delate z drugimi. Ni prijetno, res 
ni prijetno, če človek dobi nazaj tisto, kar dela 
drugim. Vem, da je lapsus, in tega se zavedam. 
Ampak delati venomer eno in isto, potem pa, ko 
ti nekdo nazaj pove tisto, kar ti gre, potem pa biti 
užaljen. Ne gre, a ne? Ne gre tako. 
 Tudi pri teh ustavnih odločbah in tem 
nisem rekel, da je ločeno mnenje odločilno pri 
tem, ampak rekel sem pa, da je bilo 5 :4; se 
pravi 4 ustavni sodniki so menili drugače. To je, 
kot bi rekli naši južni bratje, labavo za moje 
pojme. Vsaj se je treba vprašati, ampak vas to 
seveda ne bo zanimalo in boste spet začeli 
potvarjati stvari in me tukaj obtoževati, kaj bi jaz 
lahko, pa česa ne bi, pa ne vem kaj vse. Saj bi 
tudi 1991. leta lahko že Demosova vlada 
drugače naredila, pa ne bi še danes 
denacionalizacije reševali, pa še česa drugega. 
Ampak vi mislite, da imate vse prav na tem 
svetu. To je problem. Tisti dan, ko boste vi 
priznali, da nekaj nimate prav, to bo državni 
praznik. Hvala lepa.   
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Predlagam, da se predlagatelj, 
predsednik Vlade in tudi vsi ostali razpravljavci 
vrnete k predlogu točke dnevnega reda. Mislim, 
da bo tako najbolje 
 Gospod Grims, vi pa niste še 
razpravljali, zato vam replika ne pripada. 
 In gremo naprej po dnevnem redu 
oziroma po spisku. Najprej ima besedo poslanec 
Robert Pavšič, za njim bo na vrsti Predrag 
Baković. 
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Najlepša hvala za 

besedo, gospod predsedujoči. 
 Da je danes skoraj celotna Vlada tukaj 
zbrana, pomeni, da smo tole ustavno obtožbo 
skupaj z njo vzeli zelo resno in da je 
razpravljanje o tem ali pa osebna diskreditacija 
premierja tudi povezana s to tematiko. Konec 
koncev gre za ustavno obtožbo proti premierju, 
ki ima ime in priimek. Dobili smo ogromno 
streliva za razne miselne manevre, pa mislim, da 
ne bi bilo smiselno, ker bi si začeli podajati 
pingpong žogico. In si ne zastavljamo pravega 
vprašanja. Sicer smo podobne situacije že 
doživeli. Doživljamo teater, ampak ne s kakšno 
originalno tematiko, ampak reprizo vedno znova 
istih in istih tematik. Saj je vseeno, o čem 
razpravljamo, vedno se vrnemo na iste zgodbe. 
Pravo vprašanje pa je, o čem danes govorimo, o 
Zakonu o financiranju javnega šolstva oziroma 
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šolstva ali govorimo o ustavni obtožbi. Ker če 
govorimo o prvem, potem smo ta razgovor že 
opravili in moramo počakati na nov predlog 
zakona, naj bo to vaš ali pa vladni. Če pa 
govorimo o drugem, pa bi skušal oziroma bi vas 
lepo prosil, da predstavite kakšne argumente. 
Do zdaj nisem slišal niti trohice tistega, kar bi 
podkrepilo vašo trditev, da je premier kršil 
ustavo in da je premier kršil zakon. En kolega iz 
vaših vrst je celo rekel, da je storil kaznivo 
dejanje. Če ga je in ste ga vi zaznali, upam, da 
ste vložili kazensko ovadbo. In če ste vložili krivo 
kazensko ovadbo, kot je povedala kolegica Tina, 
potem boste za to tudi odgovarjali. 
 Predavali ste nam o ustavi in to z nekim 
patetičnim razlaganjem. To je zelo ponižujoče do 
vseh nas in tistih, ki spremljajo to dogajanje za 
sprejemniki. Pa mislim, da jih bo zmeraj manj, 
ker se približujejo malce bolj zanimive 
televizijske vsebine. Slišal sem kar nekaj 
poniževalnih têrminov: »navadni državljani, novi 
v Državnem zboru, niste še srečali, niste 
prebrali«. Če preberete magnetograme, smo vse 
to slišali iz vaših ust. Mislim, da smo vsi navadni 
državljani. Delo, ki ga opravljamo, pa je 
institucija in s to institucijo se kot resni politiki 
tudi poistovetimo. Potem predlagate, da Državni 
zbor ugotovi, da je nekdo kršil ustavo. To je 
uzurpacija sodišča. S kakšno pravico lahko 
Državni zbor ugotovi kršitev zakona? Spodaj 
samo še napišimo kazen pa pravni pouk, pa kar 
vročimo zadevo tukaj, da se ne bomo mučili po 
pošti, in zadevo rešimo brez sodišča pa vsega.  
 Neodzivnost zakonodajalca. Od kdaj je 
vlada, od kdaj je premier zakonodajalec? To ste 
sami rekli. Ustavno sodišče nam očita 
neodzivnost zakonodajalca. Sem že včeraj na 
televiziji povedal, če kdo nosi odgovornost, da 
zakon ni bil sprejet, je to ta institucija, nas 90. 
Tudi vi. Ni važno, kako glasujete. Vsi skupaj 
nosimo odgovornost za vsako odločitev, ki jo 
sprejme ta institucija; za zadnjih 30 let pa za 
naslednjih 30 let verjetno tudi, ker se bo kdo na 
naše odločitve skliceval. 
 Potem ste rekli, zakon je prišel v 
Državni zbor. Je prikorakal. Ne, vi ste ga vložili 
in prej niste poskušali niti trohice ga usklajevati z 
nami, ker če bi ga poskušali vsaj malo uskladiti 
ali pa vzpostavili kontakte s pristojnimi, bi ga 
uskladili in ne vidim nobene težave, da ga ne bi 
tudi sprejeli. Nimate podpore niti v svojih lastnih 
vrstah, govorite o opoziciji. Ne. Nova Slovenija - 
krščanski demokrati verjamejo zagotovilom 
Vlade in premierja.  
 Da zaključim, ker verjetno bi še kdo od 
naših rad tudi še kaj povedal. Star slovensko 
pregovor pravi: Beseda ni konj. Kaj to pomeni? 
Konja lahko nazaj vzameš, izrečene besede pa 
ne. Tisto, kar je premier skupaj z ministri 
zagotovil, je bila dana beseda in je ne more 
nazaj vzeti. Torej, zakon bo pripravljen, s tem bo 
odpravljen tudi – čeprav ga niti ni, jaz ga ne 
vidim – sum ustavne obtožbe. In potem bomo šli 
lepo vsi naprej in se ne bomo več spraševali, kaj 
je pomembno: izobraževanje ali vzgoja. Ker 

mislim, da se ne pogovarjamo tukaj o 
izobraževanju, ampak o vzgoji – in po besedah 
kolege iz vaših vrst, vzgoje s pravimi 
vrednotami, prave vrednote boste pa vi določali 
– ali kaj? To je pa nesprejemljivo! To pa lahko 
določa samo najprej družina, ker vrednote se uči 
doma in ne v šoli, potem pa tisti, ki so za to 
poklicani. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Predrag Baković, 
pripravi naj se poslanka Karla Urh. 
 Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik Vlade, spoštovani 
ministri, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!  
 Danes se mi tukaj ponavljamo, eni 
tako, drugi drugače. Tudi jaz bom verjetno 
marsikaj povedal, kar je bilo že slišano, pa s 
čimer se opozicija ne strinja, ampak bom potem 
na koncu tudi argumentiral, zakaj ponavljam. 
 Torej, kot smo ugotovili institut ustavne 
obtožbe zoper predsednika Republike in vse 
ostale funkcionarje, kot je to našteto, se 
uporablja takrat, kadar se ugotavlja njihova 
odgovornost za najhujše oblike, ki pomenijo 
kršitve ustave in zakonov. Ali pa drugače; kršitve 
morajo doseči tak nivo pomembnosti oziroma 
resnosti, da je ustavna obtožba primeren odziv 
na te domnevne kršitve. Predlog ustavne 
obtožbe, ki ga danes obravnavamo, tem 
kriterijem nikakor ne zadostuje, zato govorimo o 
zlorabi, o zlorabi tega instituta, ki pa vodi v 
njegovo razvrednotenje. Po štirih mesecih in pol, 
ko je Državni zbor imenoval to vlado, pač ni 
mogoče resno utemeljiti ustavne obtožbe, zato 
jo socialni demokrati razumemo kot napad na 
vlado, ki je v tem času storila marsikateri korak v 
pravo smer oziroma v dobrobit ljudi in še zlasti jo 
razumemo kot napad na kakovostno javno 
šolstvo. To je v samostojni Sloveniji že šesti 
poskus pravzaprav presoje ravnanja 
funkcionarja države pred Ustavnim sodiščem, pa 
jih ne bom našteval, ker so jih pred mano vsi 
naslednji. Bi pa se morda skliceval oziroma 
zanimivo bi pa bilo prebrati mnenja 
najuglednejših pravnikov, ki so v preteklosti 
komentirali takšne predloge za ustavno obtožbo. 
Namreč, gre za neko rdečo nit – ali bolje – 
rumeno nit. Vse te ustavne tožba je podala 
stranka socialdemokratske stranke. 
 Dr. Ljubo Bavcon je dejal, da »gre za 
čisti politični cirkus, še zlasti zato, ker je 
predlagateljem vnaprej jasno, da ustavna 
obtožba ne more uspeti, saj nima večina v 
parlamentu. Ta pravni institut je namenjen le 
najekstremnejšim primerom, če bi si, denimo, 
predsednik Republike uzurpiral oblast ali 
uporabil vojsko in policijo za preganjanje 
državljanov«.  
 Torej, bil je komentar na tisto ustavno 
odločbo, ki razodeva ne samo neznanje, ampak 
tudi nerazumevanje osnovnih principov prava, 
saj mora biti obtožba zoper predsednika jasna, 
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konkretna in osebna. Tudi France Bučar, soavtor 
slovenske ustave je bil prepričan, da je cilj 
predlagateljev ta, da »ne uspeti z ustavno 
obtožbo, ampak v parlamentu doseči razpravo in 
narediti cirkus. To pa je zloraba instituta ustavne 
obtožbe«. 
 Zanimivo, tudi dr. Peter Gregorčič, 
pobudnik presoje, je v oddaji Odkrito na TV3 8. 
januarja letošnjega leta povedal, da sam ne bi 
tako ravnal, torej ne bi vlagal ustavne obtožbe, 
ker meni, da ni nobenega političnega niti 
pravnega argumenta. Pri ustavni obtožbi pravi, 
velja načelo kazenskega prava, kjer je treba 
dokazati osebno odgovornost in dvomi, da ta 
obstaja. 
 Vprašanje je tudi zakaj zoper 
predsednika Vlade predlagate ustavno obtožbo 
le zaradi neizvršitve ene same ustavne odločbe. 
Kdo pa je že odgovoren za tisto, ki je občini 
Grosuplje nalagala, da spremeni statut, v 
katerem bi opredelila, da eno mesto svetnika 
pripada romski skupnosti? 15 let, spoštovani. 15 
let se ni nič storilo. A ker ima v občinskem svetu 
občine Grosuplje večino stranka SDS, to ni bil 
problem. Danes pa člani iste politične opcije v 
svoji brezgrešnosti z lahkoto mečejo kamen na 
grešnika. 
 Ustavna obtožba pravzaprav grozi 
zaradi tega, ker v decembru 2018 Vlada pa tudi 
Državni zbor nista potrdila SDS predloga novele 
Zakona organizacij in financiranju vzgoje in 
izobraževanje in pravzaprav je to tudi pravi 
razlog. Že v prej omenjeni oddaji Odkrito je bilo 
opozorjeno na to, da pravil igre za obe šoli, tako 
za zasebno kot za javno, niso enaki. Če se 
natančno pogleda zakon, se najde 15 velikih 
razlik –ali pa ugodnosti –, ki jih imajo zasebne 
šole v primerjavi z javno. Ena je ta, da mora 
javna šola skozi 9 let izvesti 18 obveznih 
predmetov, medtem ko zakon zahteva za 
zasebno šolo le 9 obveznih predmetov. Prav 
tako na zasebni šoli ni treba upoštevati šolskega 
koledarja, zanjo ne velja pravilnik o preverjanju 
in ocenjevanju znanja, za zasebno šolo je pa že 
vnaprej določeno, da je tuji jezik samo 
angleščina, medtem ko mora imeti javna šola 
nabor štirih tujih jezikov. Zasebna šola tudi ne 
potrebuje vzgojnega načrta in pravil šolskega 
reda in kar je najbolj pomembno, zasebna šola 
sme izbirati, kateremu otroku bo omogočila 
izobraževanje in kateremu ne. In to je razlika. 
 Ne nazadnje, predlog ustavne obtožbe 
je pripravljen površno in s pomanjkljivostmi in 
napakami, na kar opozarja tudi mnenje 
Zakonodajno-pravne službe in če so že znani, 
najuglednejši naši pravni strokovnjaki navajali, 
da cilj predlagateljev v prejšnjih primerih ni 
uspeti z ustavno obtožbo, ampak doseči 
razpravo in narediti cirkus ter da gre zaradi tega 
za zlorabo instituta ustavne obtožbe, bo to 
pravzaprav tudi v tem primeru lahko držalo. Vse 
navedeno jasno kaže, da namen SDS ni 
izvršitev odločbe Ustavnega sodišča, temveč gre 
za pretkan politični boj na plečih otrok in njihovih 
staršev. 

 Opozicija se že ves čas nekako 
razburja, ko koalicija govori, da gre za zlorabo 
instituta ustavne obtožbe. Kot protiargument 
navajate, da pa naj gre zadeva Ustavno sodišče, 
pa se bo tam ugotovilo, ali je institut zlorabljen 
ali ni zlorabljen. Veste, imate še eno možnost, 
katero pa niste izkoristili, in sicer ste to napisali v 
Predlogu obtožbe predsednika Vlade, in sicer na 
6. strani, 3. odstavek – torej, da ima ravnanje 
predsednika Vlade znake kaznivega dejanja 
nevestnega ravnanja v službi po 257. členu 
Kazenskega zakonika. Torej, če menite, da je 
predsednik Vlade storil neko kaznivo dejanje, bi 
lahko namesto te ustavne obtožbe podali 
kazensko ovadbo na sodišče zaradi očitanega 
kaznivega dejanja, ampak tega ne boste storili iz 
dveh razlogov oziroma treh. Eden je takšen, da 
ni medijske pozornosti in če gre za redno 
obravnavo na sodišču, je to redna obravnava. 
Drugi je ta, da ob navajanju nekih dejstev, za 
katera se naklepoma navedejo, da ne držijo 
oziroma da niso resnična, gre lahko tudi za 
kaznivo dejanje krive ovadbe in se zadeva 
potem obrne proti tistemu, ki je naznanitelj, in pa 
tukaj je še tretji in najbolj pomembni razlog. Iz te 
utemeljitve, kako ste strokovno spisali vaš 
predlog ustavne obtožbe, se vidi že v pravni 
kvalifikaciji prej navedenega kaznivega dejanja, 
spoštovani. Na vašem mestu bi še enkrat 
preveril pravno kvalifikacijo očitanega mu 
kaznivega dejanja in tudi člen, katerega 
navajate. Ampak lahko vam pa olajšam. 
Kaznivega dejanja nevestnega ravnanja v službi 
po 257. členu ni, je pa kaznivo dejanje nevestno 
delo v službi po 258. členu Kazenskega 
zakonika. 257. člen pa govori o zlorabi uradnega 
položaja ali uradnih pravic. Ampak to je 
pravzaprav za vas vseeno; in spoštovani, zato 
gre za zlorabo instituta. In to zato, ker se niti 
toliko niste pripravili, da bi uporabili pravo 
kvalifikacijo. 
 Danes, spoštovani brezgrešni metalci 
kamenja, ste neutemeljeno povzročili 
interveniranje 90 poslancev in ostale ekipe, kot 
tudi vseh prisotnih in zato bi mnogi rekli, da s to 
razpravo jemljete bogu čas, ljudem pa denar. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Predno dam besedo naprej, ko ste, 
gospod Baković, govorili o zlorabi instituta, bi 
vas opozoril, da je dnevni red sestavil vaš 
predsednik in da ste vsi poslanci razen enega, 
glasovali za dnevni red. Toliko v vednost. 
 Sedaj pa ima besedo poslanka Karla 
Urh, za njo dobi besedo dr. Franc Trček. 
 Izvolite. 
 
KARLA URH (PS LMŠ): Spoštovani vsi prisotni, 

prav lep pozdrav tudi z moje strani! 
 Ob razpravi in stališčih nekaterih 
razpravljavcev pred menoj, ostajam brez besed. 
Kam vse smo danes zašli? Obenem pa me 
veseli, da se je razprava utirila v tok osnovne 
šole in ne visokošolske. Izgubljamo kompas in s 
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tem tudi pravo smer s temi pavšalnimi 
obtožbami, pri tem pa žal izgublja pomen institut 
ustavne obtožbe. 
 Sem zagovornica javne šole, ki je 
dobra, kakovostna in – smo že tudi danes slišali 
nekajkrat – po ocenah OECD visoko uvrščena. 
Javna šola sprejme vse učence in ni selektivna, 
tako je tudi prav. Osebno ne nasprotujem 
zasebnim šolam, me pa veseli, da bo minister za 
šolstvo s svojo ekipo pripravil novelo Zakona o 
organiziranju in financiranju, ki bo veljala od 1. 
septembra 2019.  
 Ustavne obtožbe pa ne bom podprla. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec dr. Franc Trček, 
za njim bo dobil besedo poslanec dr. Jurij 
Krajčič. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Najprej se opravičujem, da sem 
nekoliko neprimerno oblečen. Nisem imel 
namena danes govoriti, ampak so rekli, pridi v 
dvorano, pa če že poslušam, če je čas, bom 
rekel nekaj besed.  
 Tu sem seveda zelo subjektiven, 
dobesedno sem rojen v šoli, v učiteljskem 
stanovanju, podružnična šola je spremenila 
namembnost, da je gasilski dom, česar bo 
mogoče kolega Šarec vesel.  
 Nekdo je omenjal nevestno ravnanje v 
službi. Jaz bi rekel, da danes smo zapravili dan 
ali ga bomo v veliki meri zaradi nevestnega 
ravnanja v službi.  
 Kdaj se začne neka resna politika? 
Prvič, ko stopiš onkraj samega sebe, ko se ne 
ukvarjaš zgolj s tem, kaj tebe prizadeva. In 
drugič, ko nekoga, ki ima nasprotne poglede, ki 
nasprotno misli kot ti, spoštuješ in se na takšen 
način tudi vedeš do njega. V skoraj petih letih, 
štirih in pol, sem tega bolj malo videl v tem 
državnem zboru. Ne bom rekel, da se tudi jaz 
kdaj nisem neprimerno vedel. Že večkrat sem pa 
rekel, da 99 odstotkov tega, na kar nisem 
ponosen in kar sem počel v Državnem zboru, 
sem se naučil od SDS. Tako pač enostavno je.  
 Lapsus – kdaj človek zapade v lapsus? 
Zapade v lapsus, ko si pritisnjen ob steno, pa te 
lovi planika, kar se je, recimo, zgodilo nekemu 
sedaj odstavljenemu ministru. Zapadeš v lapsus, 
ko trajbaš nek refren, pa se ga ti malo več ne da 
– kot tisti profesionalci, kar je težko, garažnih 
bendov – in zapadeš v lapsus, ko ti je dejansko 
že dolgčas od tega, kaj nekdo vedno znova 
poje.  
 Kot sem že prej rekel, verjetno ni bolj 
ideološkega vprašanja, kot je vprašanje 
šolskega polja, kot je vprašanje, kakšno šolstvo 
bomo v neki družbi in državi imeli, kar gospod 
Lisec kot magister politologije zelo dobro ve. / 
oglašanje iz klopi/ Nisi magister? Se 
opravičujem. Kot diplomant politologije FDV-
jevske zelo dobro ve. In tudi te zgodbe, vi se 
greste ideologijo, mi se ne gremo ideologije, 

kolega Lisec jaz bi vam vzel diplomo. Mi smo 
politiki, ampak kljub temu smo profesionalci, 
smo nekaj končali. Ko se bomo pogovarjali o 
tem lepem furnirju, ko je treba to dvorano malo 
prenoviti, bo kolega Šarec lahko tudi o tem kaj 
povedal. Tudi norčevati se iz nekoga, ki je 
končal takšno srednjo šolo, sočasno pa tuli, da 
moramo obnoviti lesnopredelovalno verigo, jaz 
sem po osnovni izobrazbi naravoslovno-
matematični tehnik, nekdo osnovne logike nima 
v glavi, pa bi v politiki si želel dosti dosti več 
logike, kot je je prisotne. Tudi nek nasvet 
premierju, 2014 pa res nisem mislim, da bom 
izvoljen, ampak sem si rekel, če bom pa 
slučajno izvoljen, na nekem zadnjem soočanju v 
Mariboru, obljubljam, da ne bom uporabljal 
Twitterja, ker imam v življenju kaj bolj 
pametnega početi kot pol dneva z Janezom 
Janšo pingpong igrati na Twitterju. Pa sem 
uporabljal Twitter, ko večina v Sloveniji vas še ni 
vedela, kaj je Twitter, ker je pač to nek moj 
predhodni poklic, ki ga mogoče kdo žali.  
 Če gremo na konkretno tematiko, 
stališče Levice je Miha podal. Verjetno je bilo 
najboljše stališče, kar ga je podajal v zadnjih 
petih letih, čeprav so ga v pisarni malo kritizirali. 
Mi smo dokaj kritična stranka. In dokler je tako 
urejeno, kot je, po ustavi – saj ne moremo reči, 
tudi če nam ni všeč, da zasebnega šolstva ne 
bomo tolerirali. Ampak veste, gre za to, ali 
imamo sekularno družbo, ali nimamo sekularno 
družbo, ker se zavija v neko drugo zgodbo – 
mogoče me bodo moji kritizirali –, jaz bi si pa 
želel neke razprave, ko bi se ukvarjali o nekih 
alternativnih, če hočete, pedagoških pristopih, ki 
jih določene nesekularne šole uporabljajo in 
kako bi to vključevali v slovensko javno šolstvo. 
Tisti odgovori, kolega Pikalo, ministrstva me niso 
zadovoljili. In, veste, ne se prezgodaj hvaliti. 
Sem dokaj navdušen nad Estonci in njihovo 
pragmatičnostjo. Želel bi si vse, ki bi analizirali, 
želel bi si tudi odbora za prihodnost, kjer bi se 
verjetno s kolegom Toninom ujela – finske 
zgodbe –, kjer bi se resno pogovarjali, kako še 
izboljšati šolski sistem, a veste. Ker, če kaj, 
majhni ne smemo biti neumni in potem ne bomo 
majhni, ampak bomo veliki po pameti in to je ta 
prostor, kjer se mora to na dnevni bazi 
dokazovati. 
 Če se dotaknem Ustavnega sodišča. 
Mogoče se pravniki ne boste z mano strinjali, 
ampak veste, Ustavno sodišče v bistvu ni 
sodišče. Isto kot Računsko sodišče ni sodišče. 
Ustavno sodišče je razlagalec Ustave in 
določeni, tudi resni pravni teoretiki, 
problematizirajo sestavo Ustavnih sodišč, v 
katerih sedite samo pravniki. Ni si to zdaj, Trček 
namislil. Tudi to, kar govori gospod Grims, da je 
pač vseeno, da veste, ni Ustavno sodišče fuzbal 
– ali si zdaj zmagal 1 : 3, ali 2 : 3, ali je 
neodločeno. Veste, to sem že v prejšnjem sklicu 
govoril, pa ni zraslo na mojem zelniku, pač 
berem nekega gospoda, ki ga zelo cenim, 
gospoda Krivca. Zakaj imajo v nemškem 
ustavnem sodišču sodo število, 8 jih je – 
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državna sekretarka hvala. Zakaj? Ja, zato, ker 
pride do takih prečenj, da se je treba usesti in 
pogovoriti, ker drugače bo 4 : 4. Verjetno večina 
poslank in poslancev ne berete odločb 
Ustavnega sodišča, Računskega sodišča. Jaz 
sem toliko nor, da jih pač berem, Trčki smo 
deloholiki. Verjetno se tukaj s kolegom 
premierjem nekako najdeva. Jaz sem imel 
popravec iz nemščine – pa kaj naj? Živim, ja 
»geht's weiter«. 

Tako pač je v življenju, ampak dobro, 
če se dejansko zresnimo – jaz bi si želel dve 
zadevi – sodo sestavo Ustavnega sodišča. Mi 
smo zakonodajno telo in to, kar je gospa, ki je 
odšla z Ustavnega sodišča, gospa Sovdat rekla, 
da končno prenehamo s tem reliktom, da 
Državni zbor žegna sodnice in sodnike rednih 
sodišč. Ker tega sem se nagledal v prejšnjem 
mandatu, zlasti s strani današnjega 
predlagatelja. Če vam kdo ni odgovarjal – 
»udri«! Dajmo gledat verjetno, ne vem, kakšen 
krompir na vrtu sadi nekdo, ki vam odgovarja. To 
bi bila neka odgovorna politika, ki jo dejansko 
tukaj v bistvu ne vidim. Seveda, želel bi si tudi 
nekega dosti bolj nekupčarskega, odgovornega 
predsednika države. Pa saj, če se odkrito 
pogovarjamo, saj vemo, mi smo tisti zakon pisali 
za Kučana, je omejen, kot je, ampak tudi v tej 
omejenosti ima predsednik države dosti bolj 
pomembno vlogo kot objemanje nekih ograj. In 
zlasti na tistem področju kadrovanja, ki ga ima, 
si trenutni predsednik države ne zasluži 
pozitivne ocene, ker pristaja na neka politična 
kupčkanja v škodo vseh nas, državljank in 
državljanov. 

Šolsko polje je pač temeljno ideološko 
vprašanje in Državni zbor je prostor, kjer se to 
ideološko vprašanje debatira in razrešuje in tukaj 
se nehamo slepiti. Mi kot družba, ki jo obkrožajo 
številčno večji sosedi, ki trenutno nimajo ravno 
politike najboljših agregatnih stanj, smo družba, 
ki mora končno preklopiti na mišljenje. 

Meni najbolj ljuba slovenska lacanovka 
je rekla:« Mišljenje ni naravno stanje.« V tem 
državnem zboru si želim dosti več tovrstnega 
nenaravnega stanja. Hvala za besedo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanka Meira Hot, prišlo 
je do spremembe, za njo bo na vrsti poslanec 
mag. Branislav Rajić. 
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani 
predsednik Vlade, spoštovani ministrski zbor, 
spoštovani kolegice in kolegi! 
 Predlog obtožbe predsednika Vlade 
Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave in 
zakona, je po mojem mnenju absolutno pretiran 
in pomeni ponesrečen manever zoper – 
zaenkrat – izjemno uspešno vlado. Kot smo 
danes že večkrat slišali, namreč javnomnenjske 
ankete kažejo, da sedanja vlada uživa izjemno 

podporo med državljankami in državljani, in 
očitno so te ankete zaskrbele opozicijo, zaradi 
česar ta vladi ni privoščila niti tradicionalnih 
stotih dni miru, temveč je tik pred božičnimi 
prazniki, točno na stoti dan vladanja, obdarovala 
predsednika s predlogom ustavne obtožbe. 
 Kakor je bilo danes večkrat poudarjeno, 
je institut obtožbe predsednika Vlade izjemno 
resen pravni akt, namenjen ugotavljanju pravne 
politične odgovornosti, kot to ugotavlja dr. 
Kristan. Zato se poraja vprašanje, zakaj se 
zlorablja ta institut na današnji seji. Potem velja 
dodati, da dejstvo, da je bila obtožba uvrščena 
na dnevni red, pomeni zgolj, da naš predsednik 
spoštuje poslovnik, ne pomeni pa, da ni 
legitimno mnenje koalicije, da gre za dejansko 
zlorabo instituta. Ustavna obtožba je bila torej 
vložena zaradi do sedaj še neizvršene odločbe 
Ustavnega sodišča iz leta 2014. V tem kontekstu 
opozicija trdi, da se je predsednik Vlade 
zavestno odločil opustiti spoštovanje ustavnega 
pravnega reda ter naložil koaliciji, da ne podpre 
opozicijskega Predloga zakona o spremembi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja – v nadaljevanju bom govorila 
ZOFVI – in zatrjuje, da naj bi s tem kršil 
človekove pravice. Ustavni red naj bi torej kršil, 
ker ni podprl predloga opozicije za 
implementacijo odločitve Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije. Taka argumentacija je 
absurda, ker enostavno ne morete dokazati 
naklepne opustitve spoštovanja ustavnega reda, 
če pa je predsednik Vlade izrecno zatrdil 
ponovno danes, da se bo sodba spoštovala, le 
opozicijskega načina implementacije navedene 
sodbe ni podprl. Mimogrede, identično rešitev 
ste pred nastopom te vlade predlagali že vsaj 
štirikrat in nikoli ni dobila zadostnega števila 
glasov. 
 Pa še to, vsekakor sodbe, katere niso 
bile soglasno sprejete, temveč s kvorumom 4 : 5 
nas morajo skrbeti, ne pomenijo pa, da jih ni 
treba implementirati. 
 V navedeni odločbi iz leta 2014 je 
sodišče presodilo, da je zakonska ureditev, ki 
omejuje delež sofinanciranja javno veljavnega 
programa v zasebnih šolah na 85 odstotkov, v 
neskladju z Ustavo in naložilo Državnemu zboru, 
da odpravi to protiustavnost, a nikjer v izreku ni 
zapisalo, kakšno, v kakšnem deležu oziroma 
višini naj to financiranje bo. Način izvedbe 
odločbe Ustavnega sodišča je v skladu z 
demokratičnimi pravili odgovornost in dolžnost 
zakonodajalca. Vemo, da je tudi Zakonodajno-
pravna služba Državnega zbora, kot smo danes 
že večkrat slišali, zaradi različnih predlogov, na 
katerih se je intenzivno delalo v preteklem 
mandatu, zelo jasno zapisala, da je odločbo 
Ustavnega sodišča mogoče izvršiti na različne 
načine. Prav tako je znano, da je pristojno 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
pripravilo kar štiri rešitve za uresničitev zadevne 
sodbe, kar je bilo ob vložitvi predloga ZOFVI tudi 
jasno povedano. Minister Pikalo je tako 
zagotovil, da bo sodba Ustavnega sodišča 
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uresničena najkasneje do začetka novega 
šolskega leta. Dejstvo je torej, da so bile 
proučene možnosti in pripravljeni štiri načini 
uresničitve zadevne ustavne odločbe, vendar, 
kakšne so bile konkretne poti, nam ni bilo še 
jasno povedano; kajti, namesto da bi danes 
sprejemali dokončno odločitev, danes govorimo 
o ustavni obtožbi. 
 Gre torej za jasno zlorabo instituta, in to 
instituta, ki je namenjen ugotovitvi kazenske 
odgovornosti predsednika Vlade v povezavi s 
politično. In ne gre za to, da bi krožil kakršenkoli 
plonklistek okoli, gre za to, da nam to zdrav 
razum govori. Če zdravorazumsko pogledamo, 
je današnja razprava na meji absurda. Razen, 
če je kršitev Ustave dejstvo, da predsednik 
Vlade ne podpira opozicijskega zakonodajnega 
predloga, v tem primeru očitno bi šlo za kršitev 
Ustave. Zanima me, ali je Vlada danes povedala 
in jasno podala zavezo, da bo spoštovala 
odločbo Ustavnega sodišča in ureditev 
predmetnega vprašanja uvrstila v normativni 
program dela ter zagotovila, da bo v roku podala 
Državnemu zboru predlog za uresničitev sodbe. 
Seveda je. Zakaj torej današnja razprava? Zakaj 
moramo danes tratiti čas? Očitno zaradi zlorabe 
nekega demokratičnega instituta pod pretvezo 
nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča, pri 
čemer je jasno, da ni izpolnjen zakonski stav za 
vložitev ustavne obtožbe in da nikakor ne drži, 
da predsednik Vlade ni poskrbel za uresničitev 
odločbe Ustavnega sodišča oziroma da ni 
spoštoval ustave in pravnega reda Republike 
Slovenije. 
 Predsednik Vlade razume javni interes, 
ki ga predstavlja javna šola. Ta je dolžna 
sprejemati in zagotavljati enake možnosti za vse 
otroke, ne glede na materialni ali družbeni 
položaj njihovih staršev. Socialni demokrati 
dosledno branimo javno šolstvo, tudi ko to ne 
zagotavlja politične popularnosti, ker otroci ne 
smejo biti žrtve elitizma in posebnih želja in 
ambicij svojih staršev. Dejstvo je, da otroci 
izhajajo iz zelo različnih socialnih okolij in imajo 
različne dispozicije. Mreža javnih šol, ki ne 
diskriminira otrok glede na njihove sposobnosti, 
glede na gmotni položaj njihovih staršev ali 
kakšno drugo okoliščino, edina zagotavlja enak 
dostop do znanja in vzgoje za življenje ter na ta 
način tudi korigira dejansko neenak osnovni 
položaj otroka. 
 V skladu z navedenim bom danes 
vsekakor glasovala proti predlogu ustavne 
obtožbe predsednika Vlade. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo mag. Branislav 
Rajić, pripravi naj se gospa Nina Maurovič.  
 Izvolite.  
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

gospa predsedujoča. Dober dan vsem. 
Spoštovani predsednik Vlade, ministrice in 
ministri!  

 Današnja razprava je repriza že videnih 
in že slišanih parlamentarnih ovadb, ko se 
predlagatelji predstavljajo kot edini varuhi 
slovenske ustave in pravnega reda v državi. Če 
bi bilo iskreno, bi bilo hvalevredno, a je prav, da 
smo nekoliko bolj natančni in konkretni. Ker ko 
kažemo s prstom nase, velikokrat tudi nehote 
kažemo prav nase. Zanimivi so vaši poudarki, da 
vladajoča koalicija s predsednikom Vlade na 
čelu zgolj in samo zaradi ideoloških razlogov ne 
želi uresničiti ustavne odločbe in da za vas to ni 
ideološko vprašanje, ampak vprašanje 
spoštovanja ustavne ureditve naše države. Vi pa 
veste, da trenutno obstaja 13 neuresničenih 
odločb Ustavnega sodišča, najstarejša sega v 
leto 1998, številne druge se vlečejo že čez več 
mandatov in segajo tudi v čas, ko ste sami vodili 
vlado. To seveda ni nekaj, s čemer se lahko 
pohvalimo vsi skupaj, ampak če vprašanje 
financiranja zasebnih šol za vas ne bi bilo 
ideološko vprašanje, ko to ves čas trdite, potem 
bi pričakovali, da bi predsednika Vlade obtožili 
za kršenje vseh trinajstih neuresničenih odločb. 
Ampak ne, v besedilu najdemo samo eno. 
Zakaj? Zato, ker je tudi tokrat ključ vašega 
takratnega dejanja spet in zlasti ideologija. Zato 
sploh ni priročno, da svoje lastne ideološke 
ofenzive skrivate pod krinko spoštovanja ustave. 
In ne pozabite, da ste sami vlagali interpelacije 
in obtožbe zoper ministre, ki so poskušali 
uresničiti ustavne odločbe in odločitve 
Evropskega sodišča za človekove pravice. 
Govorim o nekdanjima notranjima ministroma – 
nista pomembna priimek in ime. To ste pač 
predlagali, ker se niste strinjali s temi odločbami 
in z ravnanjem takratnih ministrov, ki so 
pravzaprav želeli to protiustavno stanje odpraviti. 
Torej poglejte, kako pravzaprav delujete; enkrat 
vlagate interpelacije in obtožbe, ker se odločb ne 
spoštuje, drugič pa, ker se jih želi spoštovati. 
 V mandatu vsake vlade se nabere 
nekaj odločb Ustavnega sodišča, ker se 
ugotovijo določene protiustavnosti in se določijo 
roki za njihovo odpravo. V vsaki vladi se kakšna 
odločba uresniči, vsaj v prejšnjem mandatu je 
bilo uresničenih kar nekaj ustavnih odločb in 
verjamem, da se bo ta trend nadaljeval tudi v 
našem sedanjem mandatu. Mogoče pa bi morali 
kot predlagatelji delovati drugače in za vsako 
uresničeno odločbo vladi in njenemu 
predsedniku predlagati ustavno pohvalo. To bi 
bilo bolj produktivno od tega, kar počnete sedaj. 
 Očitate nam veliko, da ustavnih odločb 
ne beremo, da jih ne razumemo na pravilen 
način, da ne razumemo zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovnih 
šolah, da smo si pravzaprav odločbo prikrojili po 
svoje, da ne razumemo dobro, da ne razumemo, 
kaj je obvezni program, kaj je razširjeni program 
in kaj je nadstandard v osnovnih in zasebnih 
šolah. In kot edino sveto ponujate le svojo 
rešitev spremembe zakona, ki edini in 
ultimativno uresničuje odločbo Ustavnega 
sodišča. Ampak večkrat smo vam povedali, da 
temu ni tako. Tudi Zakonodajno-pravna služba 



                                                                                                                          

  138  

Državnega zbora je povedala, da stoodstotno 
financiranje celotnega programa, ki ga izvajajo 
zasebne šole, ni edina in ni prava rešitev, ki bi 
bila skladna z ustavno odločbo. 
 O tem smo tudi govorili na 5. izredni 
seji Odbora za izobraževanje in vi, spoštovani 
kolega Lisec, kot podpredsednik odbora veste, o 
čem govorim. Preprosto to dejstvo ignorirate, ga 
ne omenjate, ker vam enostavno ni po godu. 
Spomniti vas želim, da smo v prejšnjem 
mandatu poskušali implementirati odločbo na 
način, da se je za zasebne šole predvidevalo 
stoodstotno financiranje obveznega programa in 
85-odstotno financiranje razširjenega programa. 
Ko ste omenjali v vaši zadnji razpravi licitiranje – 
če to ni bilo licitiranje z dobrim izkupičkom, 
potem pa res ne vem, kaj je za vas dobro. 
 Zakonodajno-pravna služba je ta 
predlog pojasnila kot dejansko dobro uresničitev 
odločbe Ustavnega sodišča, govorim pa, jasno, 
o prvi različici tega zakona, ki jo je v 
parlamentarno proceduro poslala SMC 
ministrica za izobraževanje. 
 Vi preprosto ne priznate, da je na mizi 
že bilo več možnih rešitev, ampak niti z eno 
besedo v vaši obtožbi tega ne omenjate, in to ni 
fer. Ni fer tudi namigovanje na poklic 
predsednika Vlade in izražanje dvoma o tem, ali 
je potem kredibilen za to, kaj danes dela, ker vsi 
smo nekaj delali prej, ampak danes smo tu, da 
delamo to, kar delamo vsi skupaj. Če smo zelo, 
zelo natančni, so fakultete, za katere je potreben 
sprejemen izpit, in so take, za katere ni 
potreben. Pa se malo zamislite, ko primerjate 
predsednika Vlade s seboj. Zato ni fer, da vam 
je priročno, da sicer na zelo trhlih okopih celi 
Sloveniji prikazujete, da ste samo vi tisti, ki imate 
prav, in ste samo vi tisti, ki znate in ste sposobni 
uresničiti ustavno odločbo. Temu enostavno ni 
tako. Kaj pa, če bi kot skoraj znanstvenik vsaj za 
hipec podvomili v svoj prav? Res je, da se je v 
prejšnjem mandatu na koncu z zadnjo novelo 
zgodila prava saga in predlog je bil razmrcvarjen 
ter ni bil sprejet, je pa bila volja. So pa bile tudi 
osnovne rešitve dobre in nujno potrebne.  

Resnično si želim in hkrati tudi upam, 
da bo pristojno ministrstvo zagledalo – kot danes 
zelo figurativno navajajo vsi – luč na koncu 
predora in v parlamentarno proceduro poslalo 
novelo, s katero bo ta odločba končno 
implementirana. Delo pravzaprav ne bi smelo biti 
prezahtevno, bo pa treba marsikomu pogledati 
čez marsikatere planke, predvsem politične 
planke, in si priznati, da je glede na teme, 
politična odgovornost na nas vseh, poslankah, 
poslancih, ki smo v tem državnem zboru.  

Današnja ustavna obtožba predsednika 
Vlade je le novi nesmisel, ki nas zavihti med 
svetovne rekorderje v številu ustavnih obtožb. 
Danes znova predlagatelji jahate konja s krili 
ideologije, v katero verjame vse manj ljudi, zato 
res ni prav, ko zahtevate, da vašo ježo 
plačujemo vsi po vrsti. Hvala. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo predlagatelj.  
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala še enkrat. 

 Gospo Rajić, če je želja po izpolnitvi 
odločbe Ustavnega sodišča ideologija, potem je 
to vaša stvar. Po našem mnenju to ni stvar 
ideologije, ampak spoštovanje ustavnega 
načela, ki ga je odločilo Ustavno sodišče. 
 Druga stvar. Rekli ste, da kot edino 
sveto SDS ponuja svojo rešitev. Ponudili smo 
rešitev, za katero Zakonodajno-pravna služba 
meni, da je v redu. Zakaj smo predlagali prve 
obravnave? Zato, da lahko tekom razprave – saj 
veste ne, kot predsednik odbora? – lahko na seji 
odbora, lahko z javno predstavitvijo mnenj, lahko 
na drugi obravnavi zakona v Državnem zboru, 
lahko na tretji obravnavi zakona v Državnem 
zboru poiščemo skupaj rešitev, ki bo v skladu z 
odločbo Ustavnega sodišča. Ampak, koalicija ni 
imela niti toliko moči, da bi enkrat rekla, da 
dajmo zakon v delovno proceduro, naj ga najprej 
pogledamo v odboru, povabimo vse pravne 
strokovnjake, ljudi iz Ustavnega sodišča – ali pa 
še koga drugega lahko povabite –, lahko 
naredimo javno predstavitev mnenj pa nekaj 
naredimo. Ampak ni bilo želje. Vedno smo 
opozarjali: prva obravnava je možnost iskanja 
rešitev, pa ste zato zavračali. Zanimivo je, ko 
nekaj ni sprejeto, je kolektivna odgovornost, 
Državni zbor je kriv, ko pa nekaj sprejmete, pa si 
zapnete gumbe in rečete: »Mi smo sprejeli.« 
 Ravno obratno je, gospod Rajić. Ko kaj 
sprejmete, upam, da sprejmete to v dobro 
državljanov, ko pa česa ne sprejmete, ste pa 
krivi vi in ne nas potiskati na isti voz v napačno 
smer. Toliko morda tudi kot opomba pri vašem 
nadaljnjem delu. Verjemite, ne bo toliko problem 
ministra predlagati en zakon, problem bo tudi 
vas, kot predsednika Odbora za izobraževanje, 
se iti ponovno kupčkanje, ki ga je minister že 
napovedal. Štiri predloge ima na mizi in spet 
boste v koaliciji kupčkali na račun odločbe 
Ustavnega sodišča, ki je jasna. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj pa ima besedo poslanka gospa 
Nina Maurovič, pripravi pa naj se gospod 
Zvonko Černač. 
 Izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoča. Spoštovani predsednik 
Vlade, ministrski zbor! 
 Moram reči, da si že lep čas želim, da 
bi vas pozdravila v hramu demokracije, ampak 
na žalost ne mine seja Vlade, na kateri ne bi žal 
imela občutka, da sedim v hramu zlorabe 
demokracije. / oglašanje iz dvorane/ 
 Pobudnica zlorab je na žalost … Lepo 
bi prosila, če lahko povem v tišini in med vami so 
tudi, mislim, da ste prav vi nekdanja šolnica. Pa 
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kot je že kolega Aljaž rekel: »Bonton veleva, da 
tisti, ki govori, ima posluh.«  
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Poslanke in poslance prosim, da vse enako 
spoštujemo v razpravah in pustimo, da pustijo 
svoje misli do konca. 

 Prosim, gospa poslanka.  
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa. 

 Na sejah Državnega zbora imam 
občutek, da sedim v hramu zlorabe demokracije, 
namreč ure in ure razprav je bilo opravljenih ob 
vloženih neštetih zakonih, ki v resnici niso bili 
vloženi z namenom, da bi se razmere izboljšale, 
pač pa so pod hinavsko pretvezo skrbi za 
državljane vloženi zgolj kot motilci nemotenega 
dela Državnega zbora, Vlade, ne nazadnje tudi 
predsednika Vlade. 
 Na žalost je pobudnica teh zlorab ravno 
opozicija, čeprav je v razvitih demokracijah vloga 
opozicije izjemno pomembna. Namreč, opozicija 
koalicijo opozarja, kaže s prstom na napake, 
preverja, konstruktivno pomaga k boljšemu 
stanju v državi, pri nas pa, kot sem že povedala, 
opozicija oziroma, žal, največkrat SDS načrtno 
otežuje delo in krade čas. 
 Naposlušala sem se neskončnih 
ponavljanj enih in istih stališč opozicije. Ko smo 
že pri šoli, z njo nisem imela težav, slišim enkrat 
in razumem, kaj je bilo povedano, nisem 
potrebovala plonklistov. Kar govorim, to si 
pripravim sama, ampak imam občutek, da 
opoziciji šola ni ravno šla, ker imate občutek, da 
nam je treba stvari ponavljati v nedogled. In če 
morate za boljše razumevanje stvari slišati 
velikokrat, ne glede na vso nesmiselnost 
ponavljanja, ampak danes gre za mojega 
predsednika Vlade in predsednika moje stranke, 
bom pač vse ponovila še enkrat, vi pa sedite in 
me poslušajte, tudi jaz sem vas, bi pa zdaj 
pojejte svoje zdravilo še enkrat. 
 Torej, pri današnji ustavni obtožbi ne 
gre za to, da se ne bi spoštovalo ustavnega 
reda. Problem je, da decembra Državni zbor ni 
sprejel SDS-ovega predloga zakona, ki področje 
ni urejal, niti v celoti, niti na primeren način. Ego 
torej. Predsednik Vlade je torej kriv, ker se je 
Državni zbor odločal, da ne bo podrl slabe 
rešitve! 
 Namen javnega financiranja ni v 
zagotavljanju obstoja javne šole, ampak v 
zagotavljanju brezplačnega dostopa do 
izobraževanja za vse otroke. 
 Nadalje, v 23 letih bi lahko ta zakon 
spremenila katerakoli vlada. Minister Zver iz 
vrste SDS je v času Janševe vlade že predlagal 
stoodstotno financiranje šol in takrat se je 
dvignila tako stroka kot večji del politike. Uprli so 
se učitelji, ravnatelji, sindikati, študentje, dijaki, 
opozicija, Državni svet in še 71 tisoč 299 
podpisnikov peticije.  
 Institut ustavne obtožbe je izjemno 
resno orodje. Skrajno orodje. Po svetu se 
uporablja največkrat pri predsednikih držav; pri 

predsednikih vlad ali članih vlad pa poleg 
Slovenije zgolj še na Norveškem, v Iranu in 
Južni Koreji. Imamo druge alternative: 
interpelacijo, nezaupnico in tako naprej. Vi pa 
seveda pretiravate. Če vem ponazorim, tako da 
bo bolj razumljivo. Vi imate žulj, res je, da vas ta 
žulj zelo zelo žuli in na zelo neprijetnem mestu 
je, ampak vi bi to sanirali tako, da bi rezali kar 
cel ud. In pri impeachmentu in pri ustavni 
obtožbi gre vedno nujno za subjektivno 
odgovornost; subjektivno – to pomeni osebno. 
Očitne zlorabe oblasti. Predsednik Vlade 
zaenkrat v Sloveniji sam ne sprejema zakonov, 
to naredimo poslanci. In kot so že tudi večkrat 
povedali, decembra smo se poslanci izjasnili 
proti 44 glasovi, mislim, da 31 jih je bilo za, tako 
je. In če kdo nosi odgovornost za nastalo 
situacijo, smo to mi. Lahko rečete vsi, lahko pa 
tudi tisti, ki smo glasovali proti – nimam nobene 
težave to odgovornost prevzeti nase.  
 Na vsem svetu je bil v 300 letih 
impeachment uporabljen samo 30-krat. Nekaj 
primerov, da vam ponazorim, za kakšne obtožbe 
gre, ker gre res za ekstremne zadeve. Gre za 
večmilijonske podkupnine, večmilijonske 
podkupnine, umor, ugrabitev, v slavnem primeru 
Nixona je šlo pa za prisluškovanje, krajo 
dokumentov, laganje – to pa so malo znane 
metode, ali ne? Se mi zdi.  
 Glede na resnost instituta ustavne 
obtožbe, prej sem si vzela malo časa, pa sem 
pobrskala po tujih medijih – na srečo ne 
povzemajo kaj dosti, kaj se danes tu notri pri nas 
dogaja, ker bi me bilo verjetno zelo sram med 
branjem, pa kakšna razvita demokracija bi lahko 
dobila vtis, da je Slovenija v krizi. V resnici je pa 
v krizi samo opozicija.  
 Naj vas še spomnim, pri ustavni obtožbi 
je glavni cilj odstranitev nosilca s položaja. V tem 
trenutku je taka taktika oziroma sprožitev tega 
scenarija rahlo neugodna, sploh glede na javno 
mnenje. Torej, če povzamem. Nekaj kar SDS 
zaradi širokega nasprotovanja ni uspela spraviti 
v parlament v času njene vlade, se sedaj očita 
našemu predsedniku, ker pač tega ni storil v 
pičlih štirih mesecih.  
 Za konec bi pa rada še povedala nekaj 
za rubriko Da ne bi pozabili, in sicer bom 
obnovila seznam neuresničenih ustavnih odločb 
v času Janševih vlad. V času prve vlade ni bila 
uresničena ustavna odločba glede Zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, 
v času druge Janševe vlade ni bila uresničena 
ustavna odločba v zvezi z Zakonom o 
parlamentarni preiskavi in Poslovnikom o 
parlamentarni preiskavi, prav tako Janševa 
vlada ni implementirala zahtev iz ustavne 
odločbe glede Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju, delno neuresničena je odločba, ki je 
povezana z Zakonom o prispevkih za socialno 
varnost. Lahko pa omenimo še sago o 
izbrisanih, pri kateri je pa SDS počela vse 
mogoče, predvsem zahteve za referendum, da 
se ne bi implementiralo zahtev Ustavnega 
sodišča. Hvala.  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Zvonko 
Černač, pripravi naj se gospa Andreja Zabret.  
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem prisotnim! 
 Mogoče nekaj besed o motilcih 
delavnosti te vlade. Na začetku zelo veliko pove 
o delavnosti časovnica tega državnega zbora, ki 
bo zaključena v treh dneh in pol. Če ne bi bilo 
ustavne obtožbe in poslanskih vprašanj, v dnevu 
in pol. Če še tistih proceduralnih zadev, ki so 
neka normalna stalnica, ki jo producira 
birokracija, če imamo predsednika Vlade ali ne, 
bi končali vse v nekaj urah. Še več pove o tej 
delavnosti decembrska seja, kjer bi zadevo 
zaključili v dveh dneh; en dan bi bila vprašanja, 
drugi dan vsebinske zadeve – odpadki. Vse 
ostalo so bili predlogi, ki jih je v skladu z 
neuresničevanjem zavez iz koalicijske zaveze 
Šarčeve vlade predlagala opozicija. 
 Ampak danes govorimo o nečem 
drugem; govorimo o spoštovanju Ustave, o 
spoštovanju tega dokumenta. Govorimo o 
nespoštovanju 57. člena Ustave in številnih 
drugih. 57. člen Ustave v drugem odstavku 
pravi: »Osnovnošolsko izobraževanje je 
obvezno in se financira iz javnih sredstev.« Je 
obvezno in se financira iz javnih sredstev. In od 
številnih osnovnošolskih programov, ki v 99 
odstotkih potekajo v javnih institucijah, kjer so 
ustanoviteljice lokalne skupnosti, jih je samo en 
odstotek tistih, kjer izobraževanje poteka v 
zasebni sferi. Šest šol je takih in od šestih šol 
ima ena celo priznano stoprocentno financiranje 
trenutno – mislim, da gre za waldorfski program, 
ker se je vmes pač zakonodaja spreminjala. 
 Torej ni dvoma o tem, ni dvoma o tem, 
da je odločba Ustavnega sodišča, ki govori o 
tem, da je potrebno te stvari izenačiti, da morajo 
imeti vsi otroci, ne glede na to, kje se šolajo in 
kje se izvajajo javno veljavni programi, enake 
izhodiščne možnosti. Mimogrede, tudi če pride 
do tega, tudi če pride do te uresničitve odločbe 
Ustavnega sodišča, kar bi že moralo priti, 
popolne izenačitve ne bo. Pa ne v tem smislu, 
kot govori premier Šarec, ki je v uvodnem delu 
povedal, saj itak zasebne šole so v boljšem – 
mislim, da je uporabil celo izraz – privilegiranem 
položaju, ker tam se plačuje šolnina. A res? Kdo 
pa plača prostore? Kdo zagotovi sredstva za 
učilnice? Kdo zagotovi sredstva za opremo, kjer 
v 99 procentih javnih šol ta sredstva zagotavljajo 
občine oziroma država. V neprivilegiranem 
položaju so in bodo, kar se mene tiče, tudi ko bo 
odločba Ustavnega sodišča v celoti uresničena! 
In glejte, govorimo o 300 tisoč evrih, o 300 tisoč 
evrih, ki bi uredili ta problem, o nekem banalnem 
znesku. 
 Na drugi strani se je v slabem mesecu 
dni našla rešitev za problem tako imenovanih 
izbrisanih, kjer se je odločba Ustavnega sodišča 
zgodila oziroma uredila v mesecu dni, gre za 

desetine milijonov evrov; desetine milijonov 
evrov brez kakršnekoli dodane vrednosti in brez 
kakršnekoli poprave krivic, ker vemo, zakaj se je 
ta zgodba zgodila – ker so bili nekateri odvetniki 
bolj spretni od drugih. Država je bila pač slabša, 
kar se advokatov, ki jih je imela na svoji strani pri 
tej zgodbi, tiče. Nič drugega. Tukaj pa govorimo 
o nekem relativno majhnem znesku, ki ne 
predstavlja nobene težave za državo. Govorimo 
o tem, da je že nekaj let protiustavnost, da je ta 
protiustavnost vsem pred očmi. Še več, premier 
Šarec se te protiustavnosti zaveda že vsaj od 
leta 2017, ko je kandidiral za predsednika 
države, in kljub temu se danes spreneveda, 
kako ne nosi odgovornosti za kršitev ustavnega 
reda. Če je še prej ni nosil, od 22. 11., takrat ko 
je na Vladi predlagal, da se ureditev, ki bi 
uresničila odločbo Ustavnega sodišča – oziroma 
12. –, ki bi uresničila odločbo Ustavnega 
sodišča, zavrne, nosi to odgovornost od tam 
naprej. Danes mi v tem državnem zboru ne 
govorimo o tem, da bomo predsednika Vlade 
obtožili protiustavnega ali nezakonitega 
ravnanja. Ne! Danes govorimo o tem, ali bomo 
sprožili postopek, da Ustavno sodišče o tem 
odloči. O tem govorimo. Govorimo o neki 
podobni zadevi, kot govorimo takrat, ko nekega 
poslanca začne pravosodje procesirati. Kar 
nekaj je bilo primerov v zadnjih 10, 15, 20 letih. 
 Ali se je, spoštovani gospe in gospodje, 
kdo od teh poslancev v zadnjih 20 letih v tem 
parlamentu skliceval na imuniteto, pa je prišel 
pred poslance, pa rekel, dajte mi ščit, zaščitite 
me, dajte mi plašč imunosti pred pravosodnim 
sistemom, da me ne bodo procesirali. Pa so ga 
velikokrat, marsikoga, procesirali zaradi besed, 
ki jih je izrekel v tem državnem zboru. Nihče od 
njih te imunitete ni zahteval. Nihče. Premier 
Šarec jo danes od vas, od tistih, ki jim vlada, ki 
ste mu omogočili vladanje, vključno z Levico, 
pričakuje. On danes pred vami nastopa, 
nedolžen sem, ampak verjemite mi na besedo in 
me zaščitite; torej ne izglasujte predloga za 
ustavno obtožbo, ne omogočite Ustavnemu 
sodišču, da kot pravosodna institucija pove: sem 
kriv ali sem nedolžen. Če resnično smatra 
premier, da je nedolžen, potem bi danes bila 
njegova beseda, ki bi nekaj veljala in ki bi tudi pri 
ljudeh učvrstila ugled v njegovo kredibilnost in 
kredibilnost te institucije ta, da bi dejal, poglejte, 
popolnoma sem nedolžen, mislim, da je ta 
impeachment zloraba opozicije oziroma 
Slovenske demokratske stranke in Slovenske 
nacionalne stranke, vendar, želim, da se to 
dokaže pred Ustavnim sodiščem. Torej, ne 
potrebujem vaše zaščite. Naj Ustavno sodišče 
presodi, v skladu z določbami Ustave, s 119. in 
109. členom. 

Temu ni tako seveda! Temu ni tako. 
Danes premier Šarec pričakuje, da ga boste 
zaščitili. To boste tudi storili. In ko nekateri 
govorijo o tem, kako je itak brezpredmetna ta 
ustavna tožba, kaj se vendar Slovenska 
demokratska stranka in Slovenska nacionalna 
stranka gresta, ko to sprožata? Saj že vnaprej 
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veste, da nimate dovolj glasov! Ja, seveda 
vemo. Če bi imeli dovolj glasov, gospe in 
gospodje, o tem danes ne bi tukaj debatirali. Ta 
država bi bila v polnem teku, ker bi vladal nekdo 
drug oziroma če bi imeli dovolj glasov in bi vladal 
gospod Šarec, pa bi kljub temu imeli dovolj 
glasov, bi ta zakon spremenili in nobene debate 
ne bi bilo potrebno o tem, ali naj predsednika 
Vlade gospoda Šarca pred Ustavnim sodiščem 
obtožimo, da ne spoštuje ustavnega reda 
Republike Slovenije. Nobene debate. Ampak to 
ni odgovornost nas. Mi smo postavili gospodu 
predsedniku ogledalo, pač pa vas, ki ste 
zavračali rešitve, ki bi ta problem uredile in ki 
boste danes zavrnili možnost, da o tem, ali je 
gospod Šarec v tem smislu kriv ali nedolžen, 
presodi Ustavno sodišče. 
 Nekaj je bilo tudi besed okrog tega, da 
smo itak tukaj v tem parlamentu mi odgovorni in 
ne predsednik Vlade za to, da stvari niso 
uresničene. Smo odgovorni, vendar tisti, ki 
odločate, ste odgovorni, kajti tisti, ki nimamo 
večine, ne moremo prevzeti te odgovornosti. In 
kaj se zgodi s tistimi, ki so v preteklosti delovali 
in odločali v nasprotju z ustavnim redom in v 
nasprotju z Ustavo in zakoni, ste videli. Ustava 
ne predvideva, da bi bilo mogoče poslance 
obtožit pred Ustavnim sodiščem. Je pa ljudstvo 
tisto, ki nas izbira in ki je v treh letih izbrisalo 
politično stranko, ki ni spoštovala ustavnega 
reda, ki je delovala v nasprotju s tem in 
sprejemala čudne odločitve. Samo med 2011 in 
2014 je delovala. Med 2014 in 2018 je neka 
politična stranka, ki je trenutno še v parlamentu, 
pa je v naslednjem sklicu očitno več ne bo, 
izgubila več kot dve tretjini glasov in nekaj 
podobnega se bo, gospe in gospodje, zgodilo 
tudi z vami. Na koncu, kakorkoli obrnete, vam bo 
za te neprimerne in napačne odločitve sodilo 
ljudstvo. 

Danes pa smo tukaj zato, da 
preizkusimo, ali ima premier Šarec dovolj 
poguma in reče, gospodje, imam čisto vest, 
izglasujte, naj o moji krivdi odloči Ustavno 
sodišče. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Andreja 
Zabret, pripravi pa naj se mag. Bojana Muršič. 
 Izvolite. 
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Hvala za 

besedo. 
 V današnji razpravi se v vsebino 
ustavne odločbe ne bom spuščala, ker bomo o 
tem še razpravljali v Državnem zboru in mislim, 
da danes ni tema razprave. Pomembno se mi 
zdi vprašanje, čemu je namenjen pravni 
instrument ustavne obtožbe. Vsekakor vse prej 
čemu drugemu kot temu, za kar jo uporablja 
predlagatelj, stranka SDS in Slovenska 
nacionalna stranka. Ustavna obtožba je resen 
pravni instrument in se uporablja v primerih 
očitne zlorabe oblasti, pri nas pa se ta pravni 

institut zlorablja v politično promocijo in 
pridobivanje volilnih glasov, čeprav na žalost to 
ni prava pot. 
 V angleški pravni ureditvi, iz katere sam 
institut tudi izhaja, je bil prvi in zadnji 
impeachment sprožen v 14. stoletju, da ne 
omenjam Amerike, kar menda ni okej, je bilo v 
državah po svetu institut ustavne obtožbe 
uporabljen manj kot tridesetkrat – za primerjavo 
pa je to že četrta ustavna obtožba v zgodovini 
samostojne Slovenije. Pobudnica vseh pa je bila 
vedno ista politična opcija in do zdaj vedno 
neuspešna. Današnja ustavna obtožba je bila 
vložena na stoti dan delovanja Vlade in zanimivo 
mi je, da od decembra, ko je bila vložena, niti 
eden ni vprašal, kaj to pomeni, kaj se bo zgodilo. 
 To pomeni, da tudi sami ljudje vidijo, da 
vse skupaj ni resno, da je pravno neutemeljeno 
in brez dokazov ter da je namenjen izključno 
nepolitičnemu cirkusu določene stranke. Zato 
danes predloga za ustavno obtožbo predsednika 
Vlade ne bom podprla. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Besedo ima sedaj mag. Bojana Muršič, 
pripravi naj se gospa Jerca Korče.  
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa 

za besedo.  
 Današnja razprava o ustavni obtožbi je 
zame oziroma za predlagatelje politični manifest, 
za mene pa moram reči, da je skrajno 
nedopustna. V nadaljevanju bom povedala tudi, 
zakaj tako tudi menim.  
 Najprej sicer razumem predlagatelje, 
da so se odločili, da bodo vložili ustavno 
obtožbo, saj na koncu koncev niso uspeli 
sestaviti vlade. Vlada deluje dobro, njeni rezultati 
so vidni in enostavno je treba upoštevati in 
izrabiti vse možne argumente, da bi preprečili to 
dobro delo sedanje vlade in predsednika 
Marjana Šarca. S tem sicer ustvarjate nek strah, 
negotovost ali celo mogoče tudi neke izredne 
razmere. 
 Ustavno obtožbo ste vložili zoper 
predsednika v stotih dneh od njegovega 
imenovanja, že to je malce nenavadno. Ob tem, 
ko prebiram to ustavno obtožbo in tudi vašo 
obrazložitev, ne morem mimo dejstva, da ste 
navedli v tem dopisu nevestno ravnanje; da ga z 
zanki kaznivega dejanja nevestnega ravnanja v 
službi po 157. členu Kazenskega zakonika 
obsojate. Naj vam povem, v kolikor še tega ne 
veste, da 257. člen Kazenskega zakonika govori 
o zlorabi uradnega položaja in uradnih pravic, 
kar posledično pomeni, da ta akt je neveljaven. 
 Nadalje navajate nevestno ravnanje. 
Če ste morda mislili, nevestno delo v službi, je 
pa to 258. člen. Ne vem, kdo vam je spisal to 
ustavno obtožbo, kajti ima kar nekaj pravnih 
napak v tem delu. Tako moram še enkrat 
resnično reči, da ta ustavna obtožba ne temelji 
na pravnih argumentih in enostavno pri 
naslednjem vašem delu predlagam, da se 
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strokovno podkujete na tem področju in 
pripravite zadeve, ki bo pravnoformalno sedele. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Besedo ima gospa Jerca Korče, 
pripravi naj se gospod Soniboj Knežak.  
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Najlepša hvala za 

besedo. Spoštovani predlagatelji! 
 Polni ste besed o domoljubju, o 
domovini in ob vsaki priložnosti si enostavno 
jemljete ekskluzivno pravico varuha vseh 
simbolov te naše samostojne države. Pa vendar 
naj vas na tem mestu razsvetlim, da eden izjed 
delov spoštovanja države je tudi spoštovanje 
instituta predsednika Vlade. V demokraciji je 
naloga opozicije, zame osebno, res izjemnega 
izjemnega pomena in kljub temu da prenekateri 
izkušeni politiki radi povedo, da je opozicija 
sovražnik, zame temu ni tako. Jaz si še kako 
želim imeti dobro opozicijo, močno opozicijo in 
opozicijo, ki svojo nalogo opravlja dovolj 
verodostojno, na žalost pa smo ravno danes 
priča popolnoma nasprotnemu. Nekako težko 
verjamem v resnost vaše namene ustavne 
obtožbe predsednika Vlade. V prid temu mojemu 
dvomu govori kar nekaj, danes že slišanih 
argumentov, ki tudi pravno stojijo. Ustavna 
obtožba je zelo resen pravni instrument, s 
katerim se očita protipravno ravnanje, kršitev 
Ustave ali zakona pri upravljanju svojega dela 
oziroma funkcije. Uporabi se ga v primerih očitne 
zlorabe.  
 Moj namen danes ni, da vas 
poučujemo o Ustavi ali o instrumentu ustavne 
obtožbe, pa vendar bi se morala odgovorna 
politika strinjati vsaj glede tega, da je ustavna 
obtožba izjemno resen instrument in da nikakor 
ne smemo dopuščati in dopustiti, da jo 
zlorabljamo takrat, ko bi se morda komu 
politično zdelo, da se z nečim ne strinja, ali pa, 
ko si nekdo želi zagotoviti nekaj ur medijskega 
pompa – in to danes vi počnete.  
 Drugič. Pred vložitvijo vsakega take 
ustavne obtožbe je treba jasno vedeti in 
argumentirati, katere so bile kršitve, ki so bile 
storjene, in imeti tehtno argumentacijo za 
izvedbo take obtožbe. Da ne naštevam, bi za 
resnost tovrstne obtožbe veljalo tudi prešteti 
glasove in še marsikaj drugega, v nasprotnem 
pa me resno žalosti, da spodkopavate veljavnost 
ustavne obtožbe. Se sploh zavedate, da s takim 
dejanjem dajete manjšo veljavo pomembnosti 
ustavne obtožbe in da jo resnično spodkopavate 
do najnižje stopnje? Ravno to je tista slabost, ki 
jo vidim za prihodnost. Pa dobro, na tem mestu 
je premalo časa, da bi se spuščala v vse te misli, 
ki me prevevajo skozi današnjo razpravo, bi pa 
resnično rada poudarila nekaj, kar vse pogosteje 
pozabljamo. In sicer: Vsaka stvar se začne in 
konča pri človeku. Politika je v tem pogledu še 
kako specifična. Velika povezanost med tem, 
kdo stoji za svojimi besedami ter kdo nekaj reče 

in potem v naslednjem trenutku svojo obljubo in 
dano besedo z lahkoto prelomi. V vseh letih 
drugačnega političnega valovanja, tudi v tem 
parlamentu, za kar ste odgovorni tudi vi, 
samooklicani varuhi naše ustave, je težko 
verjeti, da je naša dežela končno dobila 
predsednika Vlade, ki za svojimi besedami stoji. 
V času delovanja v teh kratkih stotih dneh, do 
trenutka, ko ste vi vložili to ustavno obtožbo, si je 
res prislužil marsikatero poimenovanje in 
dokazal je, da se ga lahko drži le ena beseda, in 
to je, da je človek izrečene besede, ki se na 
koncu rezultira v dejanjih. Spoštovani 
predsednik Vlade je jasno povedal, da bo sodbe 
Ustavnega sodišča spoštoval, tudi to sodbo. 
Tukaj je pri trenutnem predsedniku Vlade pika in 
popolnoma nič drugega in verjemite: sledijo 
dejanja! Predvsem je pomembno, da ljudi ne 
sklepate po sebi. Če kaj, smo v listi Marjana 
Šarca precej drugačni, samosvoji in mogoče v 
marsičem odstopamo od standardov politike.  
 Spoštovani predlagatelji ustavne 
obtožbe! Naj vam preberem samo eno misel, 
verjamem, da boste vedeli, kateri moder človek 
jo je izrekel: »Dostojanstvo in veličin človeka je v 
tem, da s svojim razumom spozna različne 
možnosti, jih presodi in se svobodno odloči za 
to, kar se mu zdi prav.« Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Ker se je gospod Knežak odpovedal 
svoji razpravi, ima naslednja besedo gospa 
Alenka Jeraj, pripravi pa naj se gospod Jože 
Lenart. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 Gospod Šarec, na začetku ste v svojem 
nagovoru rekli, da smo vam dali darilo, in se 
posmehljivo do tega izrazili in najbrž bi bilo fino, 
da bi se zamislili, kakšno darilo vi dajete vsak 
dan tem otrokom, ki hodijo v zasebne šole in 
njihovi starši bistveno dražje plačujejo 
osnovnošolsko šolanje, čeprav jim je po ustavi 
zagotovljeno, tako kot vsem drugim otrokom, 
enakopravnost, ki pa je niso deležni. 
 Rekli ste tudi, »kolikokrat bom še slišal 
očitke na moje prejšnje delo«, ampak v 
uvodnem nagovoru ste se precej ukvarjali s 
preteklim delom nekoga drugega, tako da tudi k 
vam nazaj kaj prileti, kar vi rečete. Sicer ste za 
to dobili aplavz, ampak vseeno ocenjujem, da ja 
bil – to je moje mnenje seveda – vaš uvodni 
nagovor v marsičem neprimeren za predsednika 
Vlade. Ampak, kot rečeno, to je samo moje 
mnenje. 
 V razpravi je bilo rečeno, da 
izenačujemo, da želimo izenačiti javne in 
zasebne šole. Tega ne želimo, ker se to tudi ne 
da. Vsake imajo svoje značilnosti in posebnosti, 
pač pa želimo izenačiti sofinanciranje javnega 
programa v javnih in zasebnih šolah, ker to 
zahteva ustava in tudi Ustavno sodišče v svoji 
odločbi. 
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 Očitate nam, da zlorabljamo resen 
institut, kot je ustavna obtožba, da je 
nedopustna in tako naprej. Torej, ustava nam 
dopušča, da lahko vložimo ustavno obtožbo v 
119. členu: »Predsednika vlade ali ministre 
lahko državni zbor pred ustavnim sodiščem 
obtoži kršitve ustave in zakonov, storjene pri 
opravljanju njihovih funkcij …« Torej predlagam, 
da ne slišimo več, da ni dopustno in da je 
zloraba in tako naprej. To nam omogoča ustava 
in naredili smo to, kar na omogoča ustava.  
 Tudi se mi zdi malo pretirano, da nas 
poučujete, da lahko vložimo interpelacijo, ali pa 
ne vem, kaj. Ja, vse vemo, kaj lahko naredimo. 
Tokrat smo se odločili za to in to je naša 
legitimna pravica.  
 Dobro, da obstaja Google, da ste lahko 
poguglali, kolikokrat je v kakšnih primerih in v 
katerih državah bila vložena podobna ustavna 
obtožba. Žal mi je, da se pri kakšnih drugih 
stvareh tako zelo ne zgledujete po drugih 
državah, ampak samo v tem primeru. 
 Institut ustavne obtožbe je resen institut 
in tudi mi to jemljemo resno. Kršenje človekovih 
pravic oziroma pravice do brezplačnega 
osnovnošolskega izobraževanja naših otrok, kar 
jim zagotavlja ustava, jemljemo zelo resno. Zato 
smo tudi sprožili postopek, ki je pred nami. 
 Mnogi ste rekli, da je stvar parlamenta, 
da to uredi. Da parlamentarci, kot je povedal moj 
kolega Zvone Černač, tisti, ki imate večino ja, 
ker mi, tudi če imamo dober predlog, ga ne 
moremo izglasovati, ker imamo premalo glasov. 
V isti sapi ste pa vsi govorili, da boste počakali, 
da bo zdaj gospod minister Pikalo, ki ima 
pripravljene že štiri predloge, kako bo to uredil. 
Torej, če je to stvar na nas, na parlamentarcih, 
da uredimo, zakaj ne uredite, zakaj ne prinesete 
predloga zakona? Veste zakaj? Zato, ker bo vse 
skupaj pokazalo samo na vašo nesposobnost. V 
prejšnjem mandatu ste skušali to narediti, vlada 
je sprejela predlog zakona, v parlamentu ga 
potem ista koalicija, ki je sedaj – nekaj je še 
poslancev LMŠ, prej je bilo pač nekaj več SMC 
–, in tega niste uspeli narediti. Ttudi za to smo 
skorajda mi krivi. Torej, vaš predlog zakona, 
vladni, vlada Mira Cerarja ga je sprejela. Tukaj 
ste ga imeli na mizi, barantali za odstotke gor in 
dol in na koncu tega niste sprejeli. Zame to kaže 
na vašo nesposobnost in se opravičujem, ampak 
ne vem, kako boste v tem mandatu uredili. 
Glejte, minister ima štiri variante, vam povem, da 
jih boste na koncu imeli osem, ker bo še vsak 
nekaj dodal in na koncu verjetno spet ne boste 
ničesar sprejeli, tako kot je bilo v prejšnjem 
mandatu. Zato mi vlagamo ustavno obtožbo in 
zato smo vam tudi prinesli predlog zakona, ki je 
urejal stvari tako, kot je Ustavno sodišče reklo. 
 Tisti, ki govorite, da nismo uredili 
celostno – Zakonodajno-pravna služba je jasno 
povedala, da se problem ureja. Kaj bi pa vi še v 
zvezi z zasebnimi šolami radi urejali? Ni 
problem, uredite, ampak k temu nas zavezuje 
ustavna odločba, vse ostale spremembe se pa 
lahko še kadarkoli naredijo. Saj težav ne bi imeli, 

če leta 1996 ne bi spremenili zakona, ker 
gospod Šarec je celo prišel do Demosa. Takrat 
Demosova vlada je sprejela, da sploh imamo v 
Sloveniji zasebne šole in so bile financirane 
stoodstotno; javni program, država je dala 
koncesijo tem šolam, so izvajale javni program 
in ta je bil financiran stoodstotno. Do 
Drnovškove vlade leta 1996, ko je to spremenila 
in od takrat imamo problem. Ampak dokler ni 
bilo ustavne odločbe, tega problema nismo 
reševali. Ko ste nam nekateri očitali, zakaj 
Janševa vlada ni naredila ne vem kaj. 
 Kolegica je naštela nekaj ustavnih 
obtožb, ki jih Janševa vlada ni uresničila. Mene 
so učili, da se zgleduje po boljših – a ne? Saj vi 
ste boljši, boste pa to naredili tako, kot je treba. 
Poleg tega kolegica pravi, da imate visoko 
podpore vlade, ankete kažejo super, ne vem 
kakšno podporo vse. Kaj ima to zveze z vsem 
skupaj? Rekli ste celo, da smo ustavno obtožbo 
vložili zato, ker nas je strah, ker imate toliko 
dobro podporo. Halo! Mi smo to vložili 21. 
decembra, takrat ni bilo nobenih anket, kjer bi 
LMŠ celo prehitela SDS. No, zdaj je spet padla 
malo nazaj, ker so videli, da 7-odstotnih točk je 
pa le malo prehudo, da se vsi temu smejejo. 
Ampak kakorkoli. Očitno je, da se približujejo 
Evropske volitve in po novem letu je očitno 
agenda, da se poskrbi za to, da bo kdo dobil 
nekaj več glasov, kar bi jih mogoče sicer.  

Skratka, ustavna obtožba je institut, ki 
je na voljo opoziciji ali pa komurkoli. Ali so jih v 
drugih državah vložili ali niso, je nepomembno. 
Ustava nam to omogoča, nam to dovoljuje in mi 
lahko to naredimo. Predlagam, da nas nehate 
zmerjati: hinavska pretveza, da nismo iskreni, da 
ne želimo urediti, da se gremo politični boj in 
populizem. Mi iskreno želimo urediti to področje 
in stoodstotno sofinancirati javno veljavni 
program v zasebnih šolah. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec je gospod Jože 
Lenart, pripravi pa naj se Jurij Lep. 
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

spoštovana predsedujoča. Spoštovani 
predsednik Vlade, spoštovani ministrski zbor, 
kolegice in kolegi, hvala za vašo prisotnost na 
tako visoki ravni danes na seji Državnega zbora. 
 Na decembrski seji nam je poslanka 
SDS očitala, da se v LMŠ ne odzivamo na 
njihove predloge v Državnem zboru, da jim tako 
ne damo možnosti razprav. Vedno strokovno 
pripravimo stališča in jih podamo, potem pa 
usmerimo svojo energijo v naloge, ki so pred 
nami, z enim ušesom pa seveda spremljamo 
razprave. Danes delamo izjemo in vsi želimo 
povedati svoje mnenje glede na vašo ustavno 
obtožbo predsednika Vlade. 
 Kot predlagatelj ste v danem primeru 
ustavno obtožbo vložili, čeprav ste vedeli, da 
nima utemeljenih podlag in podpore. Vložili ste 
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jo kljub temu, da veste, da Vlada pripravlja 
celovito rešitev problematike organizacije in 
financiranja vzgoje in izobraževanja, ki zajema 
tudi ugotovitev Ustavnega sodišča iz leta 2014. 
Danes je bilo tukaj jasno povedano, kaj je 
namen in praksa vlaganja ustavne pritožbe. Bile 
so navedene redke svetovne prakse in teža 
primerov. Predlagatelj ste svetovni prvak v 
ustavnih obtožbah, ustavnih obtožbah brez 
podlag. Ali ste na to ponosni? Ste ponosni na to, 
da danes tukaj sedi celotna Vlada, celoten 
Državni zbor in posluša vaše neutemeljene 
obtožbe? Poglejte se v ogledalo. Kaj in na 
kakšen način delate in postopate? Neprestano 
izkoriščate in zlorabljate Državni zbor za svojo 
promocijo sebi enakim. Kot pa opažam, vam 
tovrstne promocije v zadnjem času škodijo in 
tudi ta vam bo prav zagotovo. Ali vas ni sram? 
Ali vas ni sram, je bilo danes slišati s strani 
predstavnikov predlagatelja v tem državnem 
zboru. 
 Res mi je nerodno pred strokovno 
javnostjo, pred svetom, da moramo v Državnem 
zboru obravnavati današnjo temo na način, kot 
ga neutemeljeno izbirate. Prav je, da Državni 
zbor presodi o odgovornosti takšnega delovanja 
predlagatelja. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Jurij Lep, 
pripravi pa naj se gospod Janez Janša. 
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, gospa 

podpredsednica, za besedo. Spoštovani 
predsednik Vlade, vsa Vlada, kolegice in kolegi! 
 Konec leta 2014 je Ustavno sodišče 
odločilo, da mora Državni zbor uskladiti v 86. 
členu Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja del, ki se nanaša na 
javno veljavne programe osnovnošolskega 
izobraževanja. V odločbi Ustavno sodišče 
navaja neskladnost z Ustavo Republike 
Slovenije. Glede na to, da je bila odločitev 
sprejeta z minimalno večino, 5 sodnikov za, 4 
proti, menim, da imamo tudi poslanci pravico in 
dolžnost, da razmišljamo različno s svojo glavo 
in to tudi javno povemo. Na podlagi Ustave, 54. 
in 57. člen, koncept zakonske ureditve 
zasebnega šolstva temelji na dejstvu, da 
zasebne šole bogatijo šolski prostor. To pomeni, 
da so dobrodošle v izobraževanju. S tem širimo 
znanje in obzorja v družbi. S tem ni nič narobe. 
Tu pa nastopi razkorak med javnim in zasebnim 
pogledom. Država mora stoprocentno financirati 
javno šolstvo in izobraževanje, od predšolske 
vzgoje in osnovne šole. 
 Imamo dve ustavni odločbi, ki sta 
vsebinsko odločali o podobnem – da ne bo kaj 
narobe, o podobnem. V prvi odločbi je zapisano, 
da država financira v celoti le javne šole, v 
katere lahko vsi starši vpišejo svoje otroke in 
zato ni v nasprotju z ustavo. In v drugi odločbi pa 
je Ustavno sodišče odločalo o javno priznanih in 

veljavnih osnovnošolskih programih. Postavilo je 
jasno ločnico med obveznim in razširjenim 
delom programa. Od tu izvirajo težnje in hotenja 
po novem zapisu 86. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja, pri čemer 
bi se razširjeni program financiral po presoji 
zakonodajalca, se pravi nas, Državnega zbora, 
na zasebnih šolah. Obstoječa zakonodaja varuje 
ali čuva, kakor hočete, javno mrežo šol, ki 
izvajajo storitve in izobraževanje in morajo biti 
na razpolago vsem, kar za zasebne šolo ne 
velja. Zasebne šole lahko izbirajo in svojo 
odločitev sprejemajo na podlagi različnih 
kriterijev. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da so 
področja, na katero tudi Ustavno sodišče ne 
more posegati. To je mnenje ene od sodnic 
Ustavnega sodišča. To predvsem mislim na to, 
da je Ustavno sodišče ustanovilo občine, pa tudi 
v tem slučaju, ki ga sedaj omenjam, je en del 
ustavnih sodnikov menilo to, kar sem sedaj 
povedal. Se pravi, da posegajo v zakonodajno 
vejo oblasti.  
 Naj omenim tudi dejstvo, da imamo več 
vrst osnovnih šol, da ne bom govoril samo o 
zasebnih šolah. Zakon o financiranju vzgoje in 
izobraževanja v 10. členu govori o javni službi 
na področju vzgoje in izobraževanja. Javno 
veljavne osnovnošolske programe v Sloveniji 
lahko izvajajo štiri vrste osnovnih šol. Se pravi, 
to so javne osnovne šole, stoprocentno 
financiranje programov – država. Zasebne 
osnovne šole s koncesijo in so vključene v javno 
mrežo osnovnih šol, stoprocentno financirano – 
država. Potem imamo pa zasebne osnovne šole 
brez koncesije, izvajajo javno veljavni 
izobraževalni program, pa niso vključene v javno 
mrežo in jih država financira 85-odstotno. In 
zasebne osnovne šole brez koncesije, ki pa ne 
izvajajo javno veljavnega izobraževalnega 
programa, tu pa držav ne financira nič. Po tem 
zakonu oziroma dejstvu mora država 
stoprocentno financirati izvajanje programov v 
javnih šolah in zasebnih šolah s koncesijo – tako 
to jaz vidim – v vseh ostalih zasebnih osnovnih 
šolah pa država že sedaj financira program v 
višini 85 odstotkov javno veljavnega programa. 
Že sedaj smo na podlagi tega v Evropi v zgornji 
polovici držav, ki to financirajo. Pa še ena 
zadeva, v Evropi, mislim da Nizozemska 
financira stoodstotno privatno šolo, medtem ko 
pa Italija nič procentov. Tako glede na to, da je 
Italija zelo blizu, mislim, da smo mi nekje v 
sredini, je tudi prav.  
 Osebno zagovarjam socialno državo in 
država je bolj socialna s čim večjim dosegom 
javnih služb na vseh področjih življenja. Na 
podlagi povedanega in slišanega bom glasoval 
proti ustavni obtožbi predsednika Vlade gospoda 
Marjana Šarca.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Janez 
Janša, pripravi naj se gospod Danijel Krivec.  
 Izvolite.  
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JANEZ (IVAN) JANŠA (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Če pogledamo dnevni red današnje 
seje Državnega zbora, vidimo, da imamo poleg 
te točke na dnevnem redu še nekaj zakonov, ki 
prevajajo evropske uredbe v slovensko 
zakonodajo, nekaj imenovanj in nekaj ratifikacij. 
Kljub temu pa cel dan poslušamo, kako tratimo 
čas. Če te točke ne bi bilo na dnevnem redu te 
seje, bi seja trajala dva dni. Običajno je 
januarska seja v vseh parlamentih demokratičnih 
držav najbolj polna, ker vlada za tekoče leto 
pripravlja vrsto ukrepov, ki jih bo izvajala in za to 
rabi zakonsko podlago. V Sloveniji imamo pa 
januarsko sejo najbolj prazno. In to ni dva 
meseca po imenovanju vlade, ampak je to že, 
bom rekel, krepko v prvem letu tega mandata, 
kmalu bo eno leto od tega, ko je prejšnja vlada 
odstopila. In prazen čas je bil zelo dolg. Tudi ni 
nujno, da danes na tej seji sedi cela vlada. 
Mislim, da imate še kakšno drugo delo. 
 To je ustavna obtožba zoper 
predsednika Vlade, ni interpelacija zoper Vlado, 
ni ustavna obtožba zoper Vlado. Torej, 
hvalevredno je, da je predsednik Vlade tukaj in 
da odgovarja na očitke. Da pa tukaj cela Vlada 
sedi, zato da mu ni dolgčas, je pa, bom rekel, 
nekoliko nenavadno, saj verjetno imate še 
kakšno drugo delo, glede na probleme, ki jih 
imajo državljanke in državljani.  
 Kar se tiče pa ustavne obtožbe, sta pa 
dva ključna razloga, zakaj smo jo vložili. Iskreno 
rečeno, nekoliko smo preveč optimistično upali, 
da do te razprave ne bo prišlo, ker to obtožbo bi 
mi umaknili, če bi vi vmes predlagali obljubljeni 
zakon, pa ga niste. Ko ljudje slišijo zakon, 
mislijo, da je to taka knjiga. Gre za en sam 
stavek. Če imate več rešitev za isti problem, 
potem predložite več stavkov, pa se bo izbiralo. 
Ampak za en sam stavek gre; in v si vemo, za 
kakšen. Ta stavek, spoštovani – in to je prvi 
razlog, da smo vložili to ustavno obtožbo –, je bil 
s strani, ne te vlade, ampak več ali manj iste 
koalicije, imamo neko reciklirano vlado z 
manjšinsko podporo, ta stavek je bil obljubljen 
doslej petkrat. 

Ustavna odločba je stara pet let. Mi 
smo prvič, potem ko vlada tega ni storila, 
predlagali zakonodajni predlog z njeno 
uresničitvijo 24. februarja 2015. Vlada je takrat 
obljubila oziroma vladna koalicija, ki je zakon 
seveda zavrnila, je obljubila, da bodo takoj 
predlagali sistemsko rešitev. Pa je ni bilo. Zato 
smo slabo leto kasneje predlog povrnili – spet je 
bil zavrnjen in vlada je rekla, več ali manj ista 
koalicija kot je danes, je rekla, pripravili bomo v 
najkrajšem možnem času sistemsko rešitev. In 
je niso! Potem smo mi čez pol leta predlog 
ponovili, pa so spet zavrnili in spet so obljubili 
sistemsko rešitev, ki je ni bilo. Potem smo ta 
predlog ponovili še leta 2016, pa februarja 2017 
in vedno ste ga zavrnili in vedno ste obljubili 
sistemsko rešitev. Potem smo predlog vložili še 
oktobra lani. Državni zbor – ta državni zbor tega 
sklica – je predlog obravnaval 20. decembra in 

ste ga zavrnili in spet ste obljubili v najkrajšem 
času sistemsko rešitev. Danes so se ti datumi 
nekoliko konkretizirali. Minister obljublja zakon 
do konca marca, sprejetje do poletnih počitnic in 
uveljavitev 1. septembra. Če bi vi resno mislili s 
tem, bi od takrat, ko smo mi ustavno obtožbo 
vložili, pa do danes, ta stavek že vložili. 

Torej, po štirih prelomljenih obljubah, 
žal tudi peti nismo verjeli na besedo. Tokrat še 
toliko bolj ne, ker je to zadnjo zavrnitev 
vladajoča koalicija izglasovala na eksplicitno 
negativno stališče Vlade, pod vodstvom 
gospoda Šarca, češ, da zavrača, da Vlada 
nasprotuje zakonu, ki uveljavlja ustavno 
odločbo. To je formalni razlog za vložitev 
ustavne obtožbe. Mi nismo pričakovali, da bo 
izglasovano. Smo pričakovali, da bo mogoče 
vendarle to pospešilo sistemsko rešitev, ki jo 
obljubljate že pet let, in da bomo ta stavek dobili 
v proceduro. Pa ga nismo. Namesto tega stavka 
v obliki zakonskega predloga smo dobili na 
tisoče stavkov, ki so bili danes izrečeni, ki 
ponavljajo iste izgovore, kot smo jih poslušali 
zadnja štiri leta. Iste izgovore. Zelo rado se citira 
ločena mnenja ustavnih sodnikov, ki so bila 
proti, kar je zanimiva debata, ampak to ni 
ustavna odločba. Ustavna odločba je bila 
izglasovana in velja. Sicer ni nenavadno, da pač 
manjšinska vlada citira manjšinska mnenja in 
misli, da so večinska, ampak to nič ne spremeni 
dejstva, samo nekoliko razjasnjuje ta položaj, o 
katerem smo tudi danes, ko imamo neko vlado, 
ki je nekje na robni stopnji legitimnosti. 
 Drugi razlog, zaradi katerega je ta 
ustavna obtožba vložena, so pa dvojna merila, ki 
jih konkretno ta vlada in ta koalicija uporablja. 
Kolegice in kolegi so že citirali ta primer zakona 
oziroma ustavne odločbe glede izbrisanih. S 
kakšno vnemo je ta koalicija uresničila ustavno 
odločbo o odškodnini za izbrisane, ki je težka 
čez 50 milijonov evrov! V istem času, ko je težko 
najti 250 tisoč evrov za ostale odškodnine, za 
slepe otroke, za starše slepih otrok ali ko je 
takšen problem, zdaj že pet let, 300 tisoč evrov 
za enakopravno financiranje vseh šol v Sloveniji, 
tako da se preneha delitev otrok na prvo in 
drugorazredne. Za 300 tisoč evrov gre. Pa gre 
za princip. Ampak poglejte, 50 milijonov evrov za 
odškodnino za izbrisane na podlagi odločbe 
istega Ustavnega sodišča – čez noč. Ko gre pa 
za Slovence, za slovenske državljane, je pa tak 
problem, petič razpravljamo o tem. Šestič, 
pravzaprav, ker zdaj ne razpravljamo o zakonu. 
In bo stvar še hujša. V Sloveniji velja zakon o 
socialnih prejemkih, kjer piše, da se odškodnine 
štejejo v dohodek, ki je obdavčen, in zaradi 
česar tisti, ki dobi neko odškodnino, potem 
praktično praviloma ni upravičen do socialne 
pomoči, če je v tej kategoriji. V zakonu, s katerim 
ste s to ustavno odločbo o izbrisanih določili 
odškodnino, ste pa zapisali, da se ta odškodnina 
pa ne šteje v dohodek. Se pravi, ko gre za 
Slovence, striktno vse obdavčiti, tudi najbolj 
revne, onemogočiti, da bodo še naprej ko gre pa 
za izbrisane – 50 milijonov ni problem, 
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uresničujemo ustavno obtožbo in ta odškodnina 
se ne šteje med dohodek, mirno lahko, če kdo 
ima, dobi socialno pomoči in ne plača davka. 
 Vidite, to so pa ta dvojna merila, ki jih ta 
koalicija uporablja pri uresničevanju pravnega 
reda in zaradi česar je ta današnja razprava še 
kako potrebna.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji razpravljavec je gospod 
Danijel Krivec, pripravi naj se gospod Zmago 
Jelinčič Plemeniti.  
 Izvolite. 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovana predsedujoča. Lep pozdrav 
predsedniku, ministrski ekipi, kolegicam in 
kolegom!  
 Veliko je bilo povedanega in težko je še 
karkoli dodati, vendar bi rad opozoril na nekatere 
razprave, ki ste jih imeli predvsem s strani 
koalicije. Govorili ste, da je ustavna obtožba v 
tem primeru nekaj posebnega in je to samo v 
Sloveniji in da v tujini se tega ne uporablja. V 
drugih primerih se ne ozirate toliko na tujino. 
Recimo takrat, ko govorimo o drugih anomalijah, 
recimo o bančnem sistemu, pri drugih področjih, 
kjer se dogajajo podobne stvari, ki so v tujini 
zelo hitro rešljive, pri nas ne postavljate tega 
vzorca in ne pokažete, da je v tujini neka stvar 
boljša kot pri nas. Se pravi, takrat ko vam 
odgovarja, dajete nek zgled, v drugih primerih, 
ko vam to seveda ne odgovarja, pa govorite o 
tem, da smo mi v nekem trenutku na nek način 
drugačni, kot je Evropska unija oziroma kot so 
neke primerljive države. Očitno druge države 
spoštujejo zakone in ustavo in zato se pri njih 
take stvari ne dogajajo. 
 Dejstvo je, da je ustavna obtožba v 
naših razmerah res instrument predvsem 
opozicija, vendar, tako kot je bilo že povedano, 
če bi opozicija imela zadosti glasov, bi zakon 
sprejela in zato v takih primerih je dejstvo, da 
mora koalicija poskrbeti, da se tako zakon kot 
ustava spoštuje in sprejme primerna regulativa. 
Mi lahko na nek način na to samo opozarjamo, 
vendar glede na to, da na pet opozoril in pet 
zaobljub s strani koalicije in ministrske ekipe, ki 
je praktično v veliki meri enaka, ni prišlo do 
uresničitve, je na nek način logično, da se 
uporabi tudi tisti instrument, ki je še na voljo, in s 
tem opozori ne nazadnje vse državljane na to 
kršitev, po drugi strani pa verjetno tudi kakšno 
javnost, ki to spremlja iz tujine. Zato tudi 
razumem bolečino predsednika Vlade, ki je v 
uvodnem nagovoru precej stvari zelo žolčno 
izpostavil in se spustil celo v nek politični 
obračun z nami, čeprav ne vem, kje je našel vse 
te izkaznice Zveze komunistov, ker vsaj moje pa 
od moje kolegice Eve jo je težko kje našel. Tako 
se tam notri ne prepoznam. Tudi nisem 
pričakoval od premierja, da se bo spustil na ta 
nivo, kajti njegovi nastopi do sedaj so se nekako 
uravnotežili in je bil vedno osredotočen na 

problem, ki ga mora rešiti, v tem primeru pa se 
je spustil na politično obračunavanje. Razumem, 
da to koalicija lahko počne, kajti to je ne 
nazadnje tudi stvar parlamenta, da se opozori 
tudi na kakšne politične razlike med nami ali pa 
poglede, vendar predsednik Vlade se je do zdaj 
izpostavljal in postavljal na nivo, da je nevtralen, 
da poskuša v tej državi stvari reševati, da 
spoštuje zakone, da se trudi, da se stvari 
uredijo, v tem primeru pa poskuša z nami 
obračunavati na politični ravni. Tako da, če bo 
našel knjižico, bi se priporočil, jaz bi jo tudi rad 
videl. 
 Dejstvo je, da problem ni v opoziciji. 
Opozicija je pač dolžna opozarjati na ta dejstva, 
ki so v tem prostoru. In dejstvo je, da ta ustavna 
odločba ni bila odpravljena. Še posebej pa bode 
v oči zato, ker je večina ministrov iz reciklirane 
vlade obljubljala, da se bo to uredilo, enako pa 
tudi seveda sedanji premier, ki je tako v 
predvolilnih kot tudi povolilnih nastopih v medijih 
vedno govoril o tem, da je treba zakonodajo 
spoštovati, da ustava je na prvem mestu in da 
tudi ustavne odločbe je treba v čim krajšem času 
odpraviti. Tako kot mi večkrat opozarjamo, treba 
je narediti prvi korak. Glede na to, da je bila 
ponujena priložnost, pa jo je predsednik zavrnil, 
nam ni preostalo drugega, kot da gremo v 
naslednji korak. Še bolj je to utemeljeno, ker v 
tem sklicu parlamenta ni tako močne koalicijske 
stranke, kot je bila v preteklem mandatu SMC, ki 
bi lahko zelo enostavno zadevo rešila, pa je ni. 
Teh prelomljenih obljub je bilo dejansko preveč. 
In vse ostalo izpostavljanje glede tehničnih 
rešitev in vse to, kar ste vsi zagovarjali in tudi 
primerjali obe ustavni odločbi, ki ne govorita o 
isti materiji, je brezpredmetno. Današnja ustavna 
obtožba je namenjena temu, da se dejansko 
opozori Vlado in koalicijo, da je treba pač 
ustavne odločbe uresničiti, in to enaki meri vse, 
ne pa samo tistih, ki nekomu odgovarjajo. 
Glavno vprašanje za nas danes je, zakaj se te 
odločitve Ustavnega sodišča ne upoštevajo 
oziroma ne spoštujejo. Zakaj se na nek način še 
vedno diskriminira otroke v privatnih šolah in 
zakaj niso prioriteta vse ustavne odločbe, ki so 
na mizi in ki jih ima Vlada, pa tudi koalicija za 
razrešiti? 
 Zadnjič smo bili na posvetu pri 
predsedniku države, ki je v primeru ustavne 
odločbe, ki govori o okrajih, ves čas poskušal na 
nas vplivati v smislu, da bo rok dve leti zelo hitro 
potekel in da v bistvu bo težava takrat, ko bo 
treba razpisati nove volitve – ali bodo predčasne 
ali bodo redne. Če to ne bo urejeno, bo nekdo 
lahko izpodbijal legitimnost naslednjih volitev, 
ker je ustavna odločba na to napotila. To je bila 
razlaga, ki jo noben od koalicijskih prisotnih ni 
demantiral oziroma s tem ni polemiziral. V tem 
primeru gre za enako zadevo, kjer se dogaja že 
leta in leta pod prejšnjo vlado, da vsakič, ko 
pride do razpisa v naslednjem šolskem letu, bi 
nekdo lahko to zadevo izpodbijal; in dejansko so 
jo ti starši tudi v tej smeri izpodbijali in tudi dobili 
na Ustavnem sodišču. 
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 Tako so bila naša pričakovanja 
dejansko, tako kot je bilo že povedano, da bomo 
s tem instrumentom dejansko poskrbeli za to, da 
se ministri odločijo, da tudi pri tej ustavni odločbi 
je treba stvari premakniti, da dajo v proceduro 
zakon, s tem bi dejansko lahko zamrznili to 
ustavno obtožbo, vendar se to ni zgodilo. Tudi 
glede na vse razprave, ki so bile v preteklosti, 
takrat ko je bila ta tema na mizi, nas ne 
navdajajo s tem, da se bo ta problem v zelo 
kratkem času razrešil. Glede na to, da nikoli do 
sedaj pač ustavna obtožba ni dobila večine, 
verjetno tudi v tem trenutku je to utopično verjeti, 
da se bo kdo premislil, vendar opozorili smo na 
problem. Mislim, da je tudi glede na reakcije 
nekaterih koalicijskih poslancev, predvsem pa 
predsednika Vlade, ta zadeva sigurno 
problematična za Vlado in se tega zavedajo in 
verjamem, da bo to vseeno koristilo v smeri, da 
se v zelo kratkem času pripravi ta predlog 
zakona, ki bo to neustavnost, ki jo imamo že 
dolgo časa na mizi, dejansko odpravil.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 K besedi se je prijavil predsednik 
Vlade, še prej pa naj samo najavim, da se je 
gospod Zmago Plemeniti odpovedal razpravi in 
bo naslednji, ki naj se pripravi, gospod Franc 
Jurša.  
 Izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala za besedo. 

 Ko je bilo rečeno, da ta seja traja samo 
dva dni in kako vi omogočate, da še toliko časa 
traja, tudi vaše seje so trajale včasih dva dni, saj 
o tem govori dokumentacija, pa verjamem, da v 
mandatu 2004–2008, ko ste po dolgem času 
prišli na oblast, da ste imeli veliko zakonov za 
spremeniti, pa jih ravno tako niste. Seveda se 
strinjam, da za vse v tej državi niste odgovorni 
vi, saj ne nazadnje ste res malokrat vladali.  
 Kar se pa, gospod Krivec, tiče vaše 
intervencije, ko pravite, da sem politično 
obračunal z vami. Enkrat je vaš predsednik 
stranke rekel, da očitati politiku, da politizira, je 
tako kot šoferju očitati, da vozi. Lahko ponovim 
ta isti stavek; skratka, sem politik in sem pač na 
tej seji odgovoril na vse tisto, kar meni očitate 
vsak dan po vaših twitterjih, Nove 24, pa moja 
Notranjska, pa Moja Dolenjska, pa ne vem kaj 
še vse, katere portale vse še imate. Seveda, če 
me lepite venomer na neke dogodke, kjer se pač 
proslavlja dogodke iz časov NOB, in če potem 
dajete tudi neke prirejene internacionale in me 
lepite zraven gospoda Kučana, če sva se pač 
srečala tam, in mi seveda s tem očitate povsod, 
da podpiram komunizem, da vlečem nazaj, ne 
vem kaj vse in potem tudi na seji poslušamo, 
kako je to ideološko z naše strani in da zaradi 
tega ne damo zasebnim šolam veljave in tako 
naprej, potem seveda si drznem trditi, da se 
obnašate, kot da pri vas nikoli ni bil nihče v 
partiji. Pa pravzaprav izhajate in ta polovica in ta 
polovica, tisti, ki ste nekoliko dlje v politiki, 

pravzaprav iz iste organizacije. Samo to sem 
povedal: dve organizaciji sta bili, SZDL pa Zveza 
komunistov. / oglašanje iz dvorane/ Gospod 
Krivec, kdo pa je imel izkaznico Zveze 
komunistov, pa veste oziroma vedo tisti sami, ki 
so jo imeli. Verjamem, da vi ne, pa tudi gospa 
Irgl ne, seveda ne, saj že starost tega ne 
dopušča in če izračunamo – oziroma mladost, 
bom tako rekel –, potem veste, da so nekateri, ki 
so danes zelo goreči v tem, da mene obtožujejo, 
kako podpiram komunistično doktrino, pa ne 
vem, kaj vse, hkrati pa ne povedo, da so tudi 
sami bili člani te organizacije. To sem želel 
povedati. 
 Če je to politično obračunavanje, potem 
pa naj bo tudi politično obračunavanje. Ampak 
nisem zaradi tega prav nič skrenil s tiste, bom 
rekel, sredinske zdrave pameti, ampak sem 
samo povedal opažanje človeka, ki ni bil nikoli v 
Zvezi komunistov, ki ni nikoli imel stika s 
preteklim sistemom, da bi v njem imel kakšno 
funkcijo ali pa katerokoli vlogo, in to je bilo moje 
opažanje, ker radi pripisujete krivdo za vse na 
svetu – zdaj pravite reciklirana vlada. Ja, ne 
vem, tudi vi ste imeli Desus v svoji vladi / 
oglašanje iz dvorane/ pa še kaj. Ja, kakorkoli. 
 Skratka, še enkrat ponavljam: niste 
pojedli vsega znanja na svetu, kot ga tudi mi 
nismo. Če sem prizadel vašo dušo s tem, ko 
sem povedal, da nekateri pri vas so imeli 
partijske izkaznice, potem se vam globoko 
opravičujem. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Krivec, ima repliko. Izvolite. 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala še enkrat 

za besedo. 
 Mogoče se nismo dobro razumeli, 
ampak rad bi, da se popravi. Ne spomnim se, da 
bi bila katerakoli seja v preteklosti, vsaj ko sem 
bil jaz poslanec, dvodnevna, večinoma so bile 
večdnevne, tudi večtedenske, tako da ta 
podatek, spoštovani predsednik, ne drži. 
 Glede moje ocene pa glede na to, da 
ste politično nastopili, predvsem je šlo za nek 
osebni obračun na nek način, in pač nismo 
navajeni pri vas takega nastopa, zato sem na to 
opozoril. Očitno ste se v tem zelo dobro 
prepoznali in vam je to padlo na dušo, ampak ni 
bilo mišljeno, da je to karkoli spornega.  
 Jasno je. da smo politiki, vendar vlada 
je na nek način vlada vse države, vseh 
poslancev in do zdaj ste to znali se zadržati. 
Očitno je pa ta problem vseeno tako težek in 
verjetno je vaša želja, da ga drugače rešite, pa 
vas nekdo drži v nekem okviru, zato smo govorili 
tudi o tem, da je nek politični pritisk. Kajti, ko 
smo te teme obravnavali, je bilo ves čas govora 
o tem, da je to politični problem in da bo treba to 
politično rešiti znotraj koalicije, zato sem na to 
opozoril. 
 Očitno je pa to res, kajti to vam očitno 
povzroča kar veliko težav. Hvala.  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

predsednik Vlade ima ponovno besedo. Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani gospod Krivec!  

 Meni to ne povzroča prav nobene 
težave. 4. redna seja, 18. 3. 2005, lahko vam 
naštejem tudi točke in tako naprej. Skratka, tudi 
pri vas so seje trajale dva dni / oglašanje iz 
dvorane/ Nisem tak zgodovinski arhiv, kot je 
gospod Krivec, ki mi je naštel vse moje izjave že 
na prvi seji, kot neke vrste kliping, tako da vam 
žal tega podatka zdaj ne morem izdati. 
 Še enkrat pa … / oglašanje iz dvorane/ 
Ne, saj ni moje delo, da se bom potrudil, gospa 
Bah Žibert. Glejte, saj so strokovnjaki oziroma 
strokovni sodelavci tukaj, bodo našli. Pa ne gre 
za to, koliko sej je bilo, gre za to, da so bile. / 
smeh v dvorani/ So bile. Ja seveda! Smejte se, 
saj se lahko smejite, saj smeh je pol zdravja; 
ampak a veste, bile so in tudi vi niste naredili 
stoprocentno in tako naprej.  
 Še enkrat ponavljam, gospod Krivec, 
nimam prav nobene težave. Namenoma sem 
naredil tak govor zato, da sem vam skušal 
pokazati neko ogledalo, na kakšen način se tudi 
vi ves čas obnašate tako do mene, kot do 
ministrov, do sekretarjev, do kogarkoli in seveda 
tudi to je bil neke vrste moj namen, ne bom pa 
tega pogreval, saj ne mislim resno, da sem kriv 
za razpad Demosa pa še česa drugega, ampak 
povedal sem nekako z vašim načinom, če je to 
bolje, ampak kakorkoli pač … Nimam pa zaradi 
tega težav, da bi zdaj bile kakšne travme. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod Krivec, kaj imate postopkovni 
predlog? Upam, da bo res postopkovni. 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Ja. Hvala za 

besedo. 
 Glede na to, da je bilo navedeno nekaj 
podatkov, je korektno, da se pošteno pove 2005, 
4. redna seja,13 točk, štiri dni, tako da … 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

Krivec, jaz se opravičujem. 
Postopkovni predlog imate, ne razprave 

ali replike, tako da vas prosim … 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Da se izognemo 

napačnemu tolmačenju. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Postopkovnega predloga sicer nisem zaznala, 
tako da nadaljujemo z razpravo. 
 Naslednji razpravljavec je gospod 
Franc Jurša, nato pa sledita še dva, Maša 
Kociper in Jani Möderndorfer. 
 Izvolite, gospod Jurša. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa, 

podpredsednica. 
 Po razpoloženju v dvorani lahko 
ocenjujem, da smo prišli proti koncu. Bilo je 

izrečeno ogromno različnih besed, vsebinsko 
vezanih na temo, o kateri smo danes 
razpravljali, večina pa je bilo tistih, ki je bila malo 
drugačna. Povedalo se je marsikaj, ampak tako 
v naši hiši demokracije izgleda. Pa ne vem, če je 
to narobe, mislim, da tudi ni. 
 Glede prisotnosti članov Vlade. Osebno 
mislim, da je prav, da so predsednik, člani 
Vlade, naj bodo to ministri, ministrice ali državni 
sekretarji navzoči pri taki zadevi, da enostavno 
in preprosto se čuti ta odgovornost Vlade do 
tega vprašanja, katerega mi odpiramo.  
 Kljub temu da gre za en stavek v 
popravi zakona, ampak je to ključnega pomena. 
Mogoče tudi za marsikoga ideološkega pomena 
in zaradi tega je taka burna razprava. Lahko pa 
bi mi to zadevo izpeljali tudi brez ustavne 
obtožbe. V tem primeru se je pokazala Nova 
Slovenija, da tudi včasih lahko si nekaj zaupamo 
in v tem primeru bi si lahko zaupali to, ker je 
Vlada najavila, da bo enostavno in preprosto to 
zadeva pripravila in jo tudi pripravlja. Moram 
povedati, da sem bil na enem izmed koalicijskih 
sestankov, kjer je minister za šolstvo dobil 
striktno nalogo s strani predsednika Vlade, da se 
to v čim krajšem času pripravi, in zadeve so v 
štirih variantah tudi pripravljene. 
 Veste, decembra meseca še niste 
mogli oceniti točno, ali bo to primeren čas za to 
razpravo. Izkazuje se, da ni najbolj primeren čas 
za vas, da se o tem razpravlja. V nekih drugih 
razmerah bi bilo verjetno bistveno boljše.  
 Mislim, da je predsednik Vlade odlično 
odgovarjal na ustavno obtožbo in seveda 
dotaknil se je tudi nekaj repov, na njih stopil in 
zadeve so potem – mački so zamijavkali. Nič 
narobe! Prav je, da se odzivate. 
 Bi pa rad še opozoril na nekaj. Prej 
sem dejansko narobe odreagiral in mi je bilo 
zelo žal. Nisem mislil z repliko polemizirati, 
ampak sem vseeno hotel opozoriti na nekaj. 
Glede na to, da kolega Lisec večkrat opozarja in 
omenja Desus in da je Desusu bil v vseh vladah. 
Veste, kdaj smo mi v Desusu imeli prvega 
ministra? Že nekaj časa sem v parlamentu, 
nekaj mandatov, pa dejansko pred mojim 
mandatom smo imeli prvega ministra. Tako smo 
mi pripravljeni, če se bomo tako dogovorili, 
bomo to koordinacijo okrog tega zakona tudi 
sprejeli. Ampak zavedajte se, da mi 
zagovarjamo javno šolstvo in da bomo to tudi 
naprej počeli. Smo pa pripravljeni iskati skupne 
kompromise, to pa ja. 
 Od 12 uredb Ustavnega sodišča smo 
na nek način skušali nekatere razreševati, 
nekaterih pa nismo nikoli se dotaknili. Tukaj smo 
se poskusili dotakniti in smo se dotaknili pri tem 
vprašanju. Na primer pri Grosupljem, tam pa 
smo tiho. Tam pa o tej zadevi nič ne govorimo, 
vemo, katera stranka ima vzvode oblasti v 
Grosupljem, pa se te stvari niso nikamor 
premaknile. 
 Eden izmed kolegov je govoril o tem, 
koliko mladih hodi v avstrijske šole. Res je, 
hodijo z našega območja, ampak to je pretok. 
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Prek meje se danes pride brez težav in mladi 
hodijo. Danes zjutraj sem srečal nekoga, po 
videzu mogoče iz Japonske, ki je peljal svojega 
otroka v šolo. Zakaj se ne bi zgodilo to, da pelje 
nekdo svojega otroka v Avstrijo v šolo? To so 
pač stvari, ki jih na nek način moramo razumeti v 
tem času. 
 Omenjal je tudi gospo Verico Trstenjak. 
Veste kaj, Verica Trstenjak ni dobila nezaupnice, 
nobeden ni rekel, da Verice Trstenjak ne podpira 
pri njenem imenovanju za ustavno sodnico. Ne 
vemo, od kod je ta podatek izrekel kolega 
Horvat.  
 Kot sem že omenil, ocena javne šole. 
Javna šola ima dejansko v vseh krajih svoje 
sedeže in zdaj meni odgovorite na … / izklop 
mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

poslanec, čas vam je žal potekel, tako da hvala 
za vašo razpravo. 
 Ko se bomo malo umirili, bo nadaljeval 
predlagatelj, ki je želel besedo. 
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Vem, da Desus je vedno zraven in bil je 
zraven večkrat, ko smo vložili zakon. Gospod 
Jurša je rekel, naj vam zaupamo. Spoštovani 
gospod Jurša, prvič vložen zakon 24. 2. 2015 – 
neprimeren, pripravili bomo sistemske rešitve. 
Drugič vložen 3. 12. 2015 – neprimeren, 
odgovor koalicije: sistemske rešitve. Tretjič 
vložen, četrtič vložen, interpelacija, vmes smo 
poslušali, kako bo zakon pripravljen, vložen 22. 
10., zakon je tik pred zdajci. Kako naj vam 
zaupamo? Zato tudi danes nismo prepričani, da 
to, kar je prišlo včeraj oziroma danes zjutraj v 
javnost, kako minister za izobraževanje 
pripravlja štiri različice, da bo uresničil odločbo 
Ustavnega sodišča, ne verjamemo. Sploh pa ne 
verjamemo, da bi Desus lahko prevzel vlogo 
koordinatorja, ker vaša različica amandmaja pri 
vladnem ZOFVI je najbolj kršila odločbo 
Ustavnega sodišča izmed vseh licitiranih 
predlogov, ki ste jih predlagali: Desus, SMC, 
ministrstvo in pa SD. Vi ste imeli predlog sto in 
nič. Veste, o čem govorimo. Najbolj oddaljeni ste 
bili, tako prosim, gospod minister, prosim, da 
Desus ne prevzame koordinacije pri temu 
zakonu, ker potem se bo zagotovo naredilo to, 
kar sem že obljubil pri obravnavi zakona, da 
boste vi prej bivši minister, kot pa bo ta odločba 
Ustavnega sodišča pripeljana živa čez 
obravnavo v Državnem zboru. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja razpravljavka je gospa Maša 
Kociper, pripravi naj se kot zadnji gospod Jani 
Möderndorfer.  
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa.  

 Ker sem ravno predzadnja na vrsti in 
imamo samo še dve minuti, bi ju morda 
izkoristila za to, da povem, da se mi zdi, da je 7 
in pol ur današnje razprave povsem jasno 
pokazalo, da je Predlog ustavne obtožbe 
predsednika Vlade, ki je bil podan, pravno 
popolnoma neutemeljen, politično pa izjemno 
neposrečena izbira. 119. člen Ustave namreč 
določa, da mora predsednika Vlade ali ministre 
nekdo obtoži kršitve ustave, zakona in tako 
naprej, obtoži pa ga lahko Državni zbor z 
ustrezno večino. Ta večina seveda danes 
nikakor ni prisotna in to je bilo povsem jasno že 
pred začetkom današnje seje. 
 Po drugi strani pa nas je danes lahko 
presenetila zelo poenotena večina v tem večjem 
delu dvorane, ki se je enotno postavila za to in 
proti temu, da se tako pomemben ustavni 
institut, kot je ustavna obtožba, zlorablja za 
politično promocijo določene stranke in 
ideološko razdvajanje. To razdvajanje je 
potekalo danes zelo izrazito na osi javno-
zasebno, socialno-tržno, predvsem pa, kot 
vedno: levo in desno. Minister in predsednik 
Vlade sta zagotovila, da bo ta zakon sprejet v 
doglednem času. Povedala sta tudi, v katerem 
roku. Rok je 1. 9. Sprejet pa bo na način, ki bo 
to področje celovito uredil in bo v skladu s tem, 
kako o tem vprašanju razmišlja politična večina 
– predstavniki tistih strank, ki so skupaj dobili 
večino na naših volitvah. In tisti bodo določali in 
bomo določali, kako bo urejeno naše javno in 
zasebno šolstvo. Seveda tudi sama te ustavne 
obtožbe nikakor ne bom podprla. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

Hvala lepa. 
 Nadaljeval bom tam, kjer je moja 
predhodnica končala. In kaj se bo zgodilo, ko bo 
Vlada poslala zakon v Državni zbor in ne bomo 
dosegli političnega soglasja? Bomo doživeli 
novo ustavno obtožbo? … /oglašanje iz 
dvorane/ To zopet govori nekdo, ki nima pojma, 
izgleda, pa vendar. Tisto, kar je za mene 
pomembno, je predvsem to, da sem se ves čas 
spraševal od zadnje vložitve lanskega leta, pa 
kaj pravzaprav hudiča se dogaja v tej poslanski 
skupini, da tako kot paštete štancajo na tekočem 
traku te ustavne obtožbe. Kaj se jim pravzaprav 
dogaja in kaj se jim je zgodilo v zadnjih letih, da 
enostavno ne razumejo tega instituta?  
 Moj vodja poslanske skupine je danes 
omenil dva stavka in mislim, da ste ju prezrli in ju 
bom ponovil in ju bo treba zelo pozorno 
poslušati, zato da bomo razumeli to današnjo 
razlago in to krčevito borbo po ustavnosti in 
zakonitosti, katero pooseblja poslanska skupina, 
še posebej pa njihovo vrhovni šef. Rekel je 
namreč naslednje: »Po mojem mnenju moramo 
odgovornost za zaplete v zvezi z urejanjem 
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statusa izbrisanih in tudi za referendum v celoti 
pripisati spolitiziranemu ustavnemu sodišču.« 
Rekel je tudi: »Noben referendum ne bi bil 
potreben, če bi v Sloveniji imeli normalno 
ustavno sodišče.« Ste jih poslušali danes? 
Danes razlagajo in se celo sklicujejo na 
predsednico Ustavnega sodišča in govorijo, 
kako je pravzaprav treba spoštovati ustavo in 
Ustavno sodišče. Ta dvojna merila po tem, kdo 
sedi v Ustavnem sodišču in kdaj bomo to 
spoštovali in kdaj ne, oprostite, pripelje do tega, 
da razvrednotijo institut ustavne obtožbe. Tudi 
danes sem poslušal, da so bile štiri ustavne 
obtožbe. Ni res, pet jih je bilo! Ne vem, od kje 
štiri; z današnjo vred pet. Proti Drnovšku, proti 
Drnovškovi vladi sta bili dve poslani v Državni 
zbor – ne ena. In to dve v istem letu! 7. 4. 1998 
je bila poslana v Državni zbor in takrat se je 
začel uradni postopek – z dokumentom 
razpolagate v arhivu – in 20. 10. 1998. Potem je 
bil še predsednik republike, potem smo imeli pa 
še predsednika Vlade lansko leto januarja in v 
istem letu – se pravi, ponovijo koncept, kot je 
bilo za časa Drnovška, dve ustavni kar v istem 
letu – še za aktualnega predsednika Vlade.  
 Pa če pogledamo vsebino, ves čas 
govorijo, da ne gre za ideološko vprašanje, 
ampak se spet sklicujejo na otroke, ker jim je ta 
beseda tako blizu in ker je tako všečna zaradi 
različnih zadev, predvsem, ker računajo na svojo 
priljubljenost v širši domovini. Namreč, v resnici 
so se vedno pritoževali in vlagali ustavne 
pritožbe na polpretekli zgodovini, ali so šli na 
orožje – tam, kjer se najbolj spoznajo. In tisto, 
kar je še bolj pomembno, ideološko vprašanje, 
kako bomo urejali šolstvo, ki – mimogrede – ni 
slučajno v rokah države. In vsaka država, ki 
spusti šolstvo iz svojih rok, ima resen problem in 
vprašanje z vzgojo. 
 Pregledal sem si, kaj sem govoril eno 
leto nazaj na ustavni obtožbi, ki so jo dali za 
predsednika Vlade. V resnici pravzaprav je vse 
identično. Ne rabimo sploh drugega imena 
predsednika Vlade, ampak vse iste stvari 
ponavljamo. Zato danes ne bom govoril o 
vsebini, ker vsebino je kolegica Heferle danes 
zelo lepo in jasno utemeljila, zakaj je v resnici 
pravzaprav ni. In vsebina, če bo, bo takrat, ko 
bomo imeli zakon na mizi in ko bomo govorili o 
faktih, ki bojo na mizi, za katere danes še niti ne 
vemo, kateri bojo. 
 Je pa seveda problem drugje. Problem 
je predvsem, da smo … Danes ste nekateri, več 
jih je omenilo, da smo rekorderji v vlaganju 
oziroma – se opravičujem, ker vam ta primat 
jemljem – ste rekorderji v vlaganju ustavnih 
obtožb, ker ste edini, ki jih vlagate. Namenoma 
sem pogledal v Guinnessovo knjigo rekordov. V 
Guinnessovi knjigi rekordov je samo v letu 2018 
bilo vloženih 23 slovenskih rekordov. Naj povem 
samo enega, ki je meni ljub in mi je zelo všeč in 
mi je fino, da smo ga Slovenci dosegli. Gre za 
tako imenovani največji klopotec na svetu s 
premerom 2,5 v Miklavžu pri Ormožu. 20,5. / 
oglašanje iz dvorane/ 20,5. Imate težave? 

Pritožite se komu. Tisto, kar je pomembno, pa 
je, če bi se takšna ustavna obtožba znašla v 
Guinnessovi knjigi rekordov, da bi bila velika 
sramota. Žal, sramoto si delamo sami, ker 
pristajamo na to. Seveda bom ob naslednji 
takšni ustavni obtožbi priglasil samo pol minute 
razprave, ker ni vredno, da toliko ur porabimo za 
nekaj, kar nima niti osnove in kanček majhnega 
temelja, da bi se resno opravila razprava. / 
oglašanje iz dvorane/ Saj vem, da vas boli, da 
imate težave pri srčku, vrhovni šef je pa itak ven 
šel, ker ima težave s tem poslušanjem, ker ni niti 
toliko vreden, da bi vsaj toliko poslušal in se 
pogledal v ogledalo. / oglašanje iz dvorane/ 
Ampak to je že njegov problem. To, da ste pa 
nekulturni, gospod Černač, to pa vemo že vsi. 
Veste, moram povedati na glas, ker ljudje ne 
gledajo, vas ne vidijo, kaj komentirate. Gledajo 
samo mene. / oglašanje iz dvorane/ Ampak vam 
ne bo uspelo, saj to veste. Imam še toliko časa, 
da se lahko z vami malo pogovorim vmes. 
 Slovencem in Slovenkam bi v resnici 
morali sporočiti eno samo dejstvo: ni 
nenormalno, da opozicija opozarja, kritizira in 
benti. To je naloga opozicije; ampak da to počne 
tako, da si zna pogledati v obraz, ko pride na 
oblast. Interesantno bi bilo pogledati, kdaj vse bi 
bilo treba vložiti ustavno obtožbo glede na to – 
ne takrat, ko ste imeli eno leto oblast, pa še 
malo, pa še nekaj dni, ampak takrat, ko ste imeli 
vsaj štiri leta, ker je, bom rekel, primerljivo z 
neko vlado, kaj lahko takrat v tistem času naredi. 
Koliko ustavnih odločitev, ki bi jih morali, pa jih 
niste takrat uredili? Pa niste za to dobili nobene 
ustavne obtožbe. Zanimivo. 
 Vas pa spomnim na en zelo zanimiv 
dogodek glede ustavne obtožbe, z vaše strani. 
Spreminjali smo ustavo in smo zapisali, da bomo 
sprejeli fiskalno pravilo. In potem so bili še celo 
leto na oblasti. Niso vložili Zakona o fiskalnem 
pravilu! Takoj, ko so postali opozicija, so 
zagrozili novi premierki, da bodo šli v ustavno 
obtožbo, ker ne spoštuje ustave, sami pa tega 
niso naredili. Tukaj vidite ta dvojni obraz in 
dvojna merila, ki jih imajo konstantno, kar naprej. 
 Veste, pri osnovni šoli se vedno učijo in 
rečejo, iz nič še nikoli nič ni nastalo. Če bi bil 
zelo prijazen, bi rekel, da iz teme nastane dan, 
ampak v vašem primeru iz teme vedno rodi 
tema. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem prehajamo v sklepni del 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predsednik Vlade, gospod Marjan Šarec in 
predstavnik predlagatelja gospod Tomaž Lisec.  
 Besedo dajem najprej predsedniku 
Vlade gospodu Marjanu Šarcu.  
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala.  

 Saj ne bom veliko časa kradel. Gospod 
Möderndorfer je lepo povedal, da že tako 
predolgo sedimo. Lahko bi na dolgo in na široko 
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odgovarjal, nekaj sem povedal vmes, bistveno 
sem pa povedal v svojem jutranjem govoru in pri 
tem tudi vztrajam. 

Verjetno bomo v bodoče slišali še 
takšne in drugačne razprave, bi pa res zaključil 
samo s tem, da institut ustavne obtožbe, bi bilo 
dobro, če bi se v bodoče res uporabljal za tiste 
stvari, ki so resnično grožnja ustavnemu redu, ki 
resnično povzročijo kakšno kaznivo kriminalno 
dejanje. 

Glede odločbe Ustavnega sodišča, ki jo 
danes obravnavamo, je pa že tako minister 
povedal, kot sem tudi sam, da delamo na tem, 
da jo tudi uresničimo. Pripravljene so štiri 
variante. Kot rečeno, ni vaša edina zveličavna, 
čeprav mogoče tako mislite. Verjamem, da 
bomo to pripravili in tudi poslali v proceduro 
Državnemu zboru. Še enkrat ponavljam, če bi 
vas v preteklosti za vse tako skrbelo, kot vas 
skrbi danes za to dotično odločbo Ustavnega 
sodišča, bi bil vesel. Takrat sem vas spremljal iz 
nekih drugih pozicij. Štiri mesece sem zdaj 
predsednik Vlade, prej sem bil v lokalni politiki, 
še prej pa niti v politiki nisem bil, vi pa ste 
stalnica, nekateri. Spomnim se že tudi prej 
omenjenih ustavnih obtožb, ne glede na to, da 
nisem obiskoval FDV, pa da nimam magisterija 
ali doktorata, sem politiko zelo zelo precizno 
spremljal vsa ta leta in se zato tudi odločil, da 
grem vanjo, da vendarle lahko začnem tudi sam 
kaj prispevati, da ne bom samo kritiziral na tak 
ali drugačen način. 

Bilo je rečeno, da sem užaljen, če mi 
omenjate prejšnje delo, da sem tudi jaz v svojem 
govoru omenjal vam ali pa vašemu predsedniku 
prejšnje delo. Ampak vaše delo, nekaterih, ali pa 
vašega predsednika je ves čas isto, moje se je 
pa vmes tudi spreminjalo. Kot rečeno, sem 
ponosen, da smo uspeli sestaviti vlado, da ta 
vlada tudi deluje. Nikoli nisem rekel, da smo 
stoprocentni, nikoli nisem rekel, da smo super, 
nikoli me tudi ne boste slišali govoriti, da se 
zanašam na katerokoli anketo, ker vemo, kako 
so ankete – danes so gor, jutri gredo navzdol. 
Tako kot vse v življenju. Bi pa res rekel, da če 
boste v bodoče še kakšno ustavno obtožbo 
vlagali, jo dajte za kaj takega, kar bo res 
ogrožalo obstoj Republike Slovenije, ne pa, da 
takole tratimo čas. Rečeno je bilo tudi, zakaj so 
vsi predstavniki Vlade tukaj, ali nimajo drugega 
dela, če je to obtožba proti predsedniku Vlade. 
Ampak predsednik Vlade ni samostojno telo 
odločanja, ampak predsednik Vlade vodi celotno 
vlado in celotna vlada bo odločala na svoji seji in 
potem poslala v proceduro v Državni zbor, zato 
se zahvaljujem vsem predstavnikom Vlade, ki so 
prišli z menoj prenašat to trpljenje in poslušanje 
teh skrbi za prihodnost Republike Slovenije in 
njenih otrok. Iskrena hvala, da ste z menoj. 
 Vesel sem tudi, da ste po moji 
intervenciji hitro vsi zasedli svoja mesta, ker prej 
so bila vaša mesta prazna, tako da vendarle 
včasih tudi kakšna beseda kaj zaleže, čeprav 
redko.  

 Spoštovani predlagatelj, želim vam čim 
več glasov za to ustavno obtožbo, čeprav 
dvomim, da jih bo kaj veliko. V bodoče pa se 
veselim konstruktivnega sodelovanja z vami kot 
opozicijo in kot sem povedal že prvič, pa tudi 
danes ponavljam, saj veste, pravo krščanstvo 
pravi, da če tebi kdo da kamen, mu ti daj kruha 
in me s to obtožbo nikakor niste prizadeli ali pa 
kakorkoli ogrozili dela vlade ali pa komu v vladi 
ubili voljo po delu, temveč ste nam dali še več 
volje za delo in trudili se bomo še bolj, dokler 
bomo imeli to možnost, saj ne vemo, koliko časa 
to bo. Nihče ne ve, saj s tem imate tudi vi 
izkušnje, da se to čez noč zgodi.   
 Tako da, hvala. Zahvaljujem se tudi 
vsem poslankam in poslancem za vzdržljivost in 
se vidimo še ob kakšni drugi priložnosti. 
Verjamem, da bo še priložnost in da nam boste 
kdaj lahko tudi kaj upravičenega očitali. Tega pa 
ne trdim, da ne, in zato imate vlogo opozicije. 
Take prispevke, kot smo ga pa danes videli tukaj 
s to ustavno obtožbo, tega pa res si nihče ne 
želi, ker je res samo izguba časa. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod predsednik. 
 Besedo ima predlagatelj, gospod 
Tomaž Lisec. 
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Ja, hvala. 

 Danes smo poslušali tako s strani 
poslancev pa tudi sedaj na koncu s strani 
predsednika Vlade, za katere zadeve naj 
prihranimo ustavno obtožbo. In je bilo rečeno, ne 
vem kakšne zadeve bi se morale zgoditi, potem 
pa smo lahko mi na vrsti, da vložimo ustavno 
obtožbo.  
 119. člen Ustave: »Predsednika vlade 
ali ministre lahko državni zbor pred ustavnim 
sodiščem obtoži kršitve ustave in zakonov, 
storjene pri opravljanju njihovih funkcij.« In bolj 
kot smo danes skušali dokazati, da ne 
spoštujete odločb Ustavnega sodišča, da kršite 
ustavo, bolj ste vi govorili o tem, kako lahko 
govorimo o zlorabi instituta. 
 O tem, ali zlorabljamo institut, bi lahko 
odločilo Ustavno sodišče v skladu z našim 
predlaganim sklepom, ki se glasi: Državni zbor 
predlaga Ustavnemu sodišču, da ugotovi, da je 
Marjan Šarec, predsednik Vlade, kršil 2., 3., 14., 
15., 25., 57. in 153. člen Ustave republike 
Slovenije.  
 Ustavno sodišče je tisto, ki bi moralo 
reči, ali zlorabljamo institut ali ne. Tukaj pa sta 
se danes od predsednika Vlade pa do poslancev 
vtaknili tudi v sodno vejo oblasti, v vlogo 
Ustavnega sodišča in ste rekli: »Ne, ta institut 
ste danes zlorabili.« Po katerem členu katerega 
zakona, po katerem členu ustave smo zlorabili 
institut obtožbe predsednika Vlade? Mi smo ga 
vložili in smo vam skušali dokazati, pa si ne 
upate iti na Ustavno sodišče, da zavestno kršite 
ustavo in zavestno kršite človekove pravice. 



                                                                                                                          

  152  

 Spoštovani predsednik Vlade, rekli ste, 
da si želite konstruktivnega sodelovanja z 
opozicijo. Ampak, glej ga zlomka, karkoli 
predlagamo, naj si bo to v obliki amandmajev, 
zakonov, imenovanj, nič ne podprete, včasih 
celo brez argumentacije – ker je nimate – 
zavrnete. Tako da, ja, spoštovani predsednik 
Vlade, žogica glede konstruktivnega sodelovanja 
je pri vas. Ko boste podprli prvi amandma, prvi 
zakon, prvo imenovanje na predlog SDS, bomo 
od točke A prišli k točki B, k temu, kar se reče 
konstruktivno sodelovanje. Če pogledate izpisek 
glasovanj v tem mandatu, kolikokrat smo 
poslanci SDS podprli imenovanja, amandmaje in 
zakone koalicije. Čez polovico. Zagotovo. 
Kolikokrat je ta ista koalicija podprla karkoli s 
strani SDS? Nikoli. Če boste našli en primer, se 
bom opravičil in vas tudi pohvalil.  
 Spoštovani minister! Ne govorimo o 
tem, da je bila naša rešitev zveličavna, trdimo 
pa, da je bilo, in to je povedala tudi 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 
da je naš predlog zakona šel v pravi smeri 
reševanja. Ko vi govorite, da naš primer ni edini 
zveličaven, dobimo ta isti dan iz medijev 
odgovor vašega resornega ministra, da pričakuje 
štiri zveličavne rešitve na podlagi ene enostavne 
odločbe Ustavnega sodišča. Toliko o 
zveličavnosti predlogov. Ta zveličavnost se bo 
verjetno nadaljevala tam, kjer se je končal 
zakonodajni postopek vladnega predloga v 
prejšnjem mandatu, da bo šest vladnih strank 
tekmovalo med seboj, kdo bo kaj predlagal, 
kakšni koeficienti in kakšni predlogi bodo padali. 
Zato vem, da ima koalicija velik problem, ker v 
Poslanski skupini SDS vam dajemo za zgled to 
odločbo Ustavnega sodišča, ker iščete vse 
načine in vse vzvode, da bi naredili takšno 
rešitev, ki spet ne bo v skladu z odločbo 
Ustavnega sodišča. Medtem ko se mi tukaj 
prepiramo, ali spoštovati odločbe Ustavnega 
sodišča ali ne, je o isti zadevi že ponovna vloga 
na Ustavnem sodišču. Če te štiri zveličavne 
rešitve oziroma ena izmed njih zopet ne bo v 
skladu z odločbo Ustavnega sodišča, bomo šli 
zopet na Ustavno sodišče oziroma se bo našel 
kakšen predlagatelj. In kaj se bo zgodilo? Ta ista 
reciklirana koalicija bo rekla, to je ena prejšnja 
reciklirana koalicija naredila, kajti nisem 
prepričan, da bo Ustavno sodišče v vsej množici 
nalog našlo čas še v tem vašem polnem ali malo 
krajšem mandatu, da bo sprovedlo še eno 
odločbo Ustavnega sodišča, kljub temu da je 
zelo enostavna.  
 V Poslanski skupini SDS smo bili danes 
presenečeni, kako so se kar na enkrat sklicevali 
na mednarodne primerjave vlaganja ustavnih 
obtožb, pa bi morda za medklic, ko ste rekli, to 
se ne dogaja, bi se morda vprašali, ali 
predsedniki vlad v ostalih državah počnejo toliko 
neumnosti, tolikokrat kršijo človekove pravice 
oziroma tolikokrat kršijo ustavo, kot to počnejo 
predsedniki vlade oziroma ministri slovenskih 
vlad. Ali ustavna sodišča v drugih državah 
tolikokrat izpodbijajo na predlog ljudi, ki jih 

določeni zakoni tangirajo, da ugotovijo, da je 
nekaj v neskladju z zakonodajo. Prepričan sem, 
da bo Ustavno sodišče, ko bo na predlog 
določenih ljudi pregledovalo sprejemanje 
zakonodaje od leta 2005 naprej, imelo polno 
dela, ker se bodo pojavljale tiste zadeve, ki že 
prihajajo na Ustavno sodišče. To pa je, da so 
posamezne rešitve, ki jih je prejela prejšnja, pa 
verjamem, da jih bo sprejela sedanja koalicija, v 
neskladju z zakonodajo.  
 Tu imamo eno odločbo, ki je ne 
spoštujete, na drugi strani pa, in to vam tudi 
želimo očitati, pa tega nočete slišati, imate 
dvojne vatle. Na eni strani, ker vam zaradi 
ideologije ena odločba Ustavnega sodišča ni 
všeč, komaj danes smo vas prisilili oziroma 
včeraj smo dobili celo normativni plan dela in 
smo ugotovili, da ste dali zakon v normativni 
plan. Zato se tukaj ne morem strinjati z 
gospodom Jožefom Lenartom, ki je rekel: 
»Vložili ste ustavno obtožbo, kljub temu da 
Vlada pripravlja zakonsko ureditev.« Petkrat 
smo to poslušali, pa se ni uredilo. Obtožbo smo 
dali v proceduro, preden je Vlada konec leta, 
konec januarja sprejela normativni plan dela za 
to leto.  
 Skratka, spoštovani predsednik Vlade, 
ustava je jasna. Odločitev Ustavnega sodišča je 
jasna. Jasno pa je tudi, da verjetno zavestno, 
glede na to kar ste izjavljali v posameznih 
studiih, na posameznih soočenjih, ne želite rešiti 
odločbe Ustavnega sodišča v tem primeru, 
predvsem pa je ne želite, pa morda niti ne po 
vaši krivdi, ker se zavedate preglasovanj znotraj 
vlade, pa verjetno tudi preglasovanj znotraj 
poslanskih skupin, da ne želite rešiti odločbe 
Ustavnega sodišča na področju zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Medtem ko pri eni odločbi 
napnete vse sile in daste v peto prestavo pri 
reševanju odprtih odločb Ustavnega sodišča, pri 
drugi zadevi držite ročno zavoro, da se zadeva 
ne bi rešila. Zaradi tega kršite ustavo in kršite 
človekove pravice. In tudi to, kar je gospod 
Pikalo danes rekel, da bo okvirno do začetka 
šolskega leta sprejel zakonodajo, pomeni le eno, 
da ste še za eno šolsko leto kršili človekove 
pravice ljudem, ki jim je Ustavno sodišče dalo 
prav, ampak vi tega ne želite niti slišati, še manj 
pa tega narediti.  
 In ja, spoštovani predsednik Vlade, če 
ne boste spoštovali ustave, zakaj pa ne, ustava 
je jasna, če predsednik Vlade oziroma kakšen 
od ministrov krši ustavo je to eden izmed 
ustavnih pogojev za vložitev ustavne obtožbe. 
To pa ne bo potrebno, če boste vi počeli to, kar 
pričakujete od nas, da boste konstruktivno 
sodelovali in poslušali tudi koga drugega, ne 
samo tistih iz vaših takšnih ali drugačnih krogov. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker je čas, določen za 
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razpravo, še ostal, sprašujem, ali želite na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še razpravljati.  
 Ker ne vidim interesa, zaključujem 
razpravo. 
 Odločanje o predlogu sklepa bomo v 
skladu s časovnim potekom seje opravili čez pol 
ure v okviru glasovanj, zato prekinjam 19. točko 
dnevnega reda in 4. sejo Državnega zbora, ki jo 
bomo z glasovanjem nadaljevali čez pol ure, to 
je ob 17.30 uri.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 16.59 in se 
je nadaljevala ob 17.30.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke in poslanci, 
gospod predsednik Vlade, spoštovane ministrice 
in ministri, gospe in gospodje!  
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. 
Preden preidemo na postopek glasovanja, vas 
želim obvestiti, da bo Državni zbor glasovanje 
opravil po naslednjem vrstnem redu: 19., 20. in 
1. točka dnevnega reda. S tem prehajamo na 
glasovanje zbora o predlogih odločitev. Prosim 
vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav. 
 
 Nadaljujemo z 19. točko, to je 
Predlog obtožbe predsednika Vlade 
Republike Slovenije pred Ustavnim sodiščem 
Republike Slovenije zaradi kršitev Ustave 
Republike Slovenije in zakona. 

 Na podlagi četrtega odstavka 190. 
člena v zvezi s 192. členom Poslovnika 
Državnega zbora bomo odločali o Predlogu 
sklepa o obtožbi predsednika Vlade Republike 
Slovenije pred Ustavnim sodiščem Republike 
Slovenije zaradi kršitev Ustave Republike 
Slovenije in zakona.  
 Navedeni predlog sklepa, ki ste ga 
prejeli 10. januarja 2019 in je objavljen na 
spletnih straneh Državnega zbora, je pripravljen 
na podlagi predloga obtožbe skupine 29 poslank 
in poslancev, s prvopodpisanim gospodom 
Danijelom Krivcem z dne 21. decembra 2018, in 
mnenja Zakonodajno-pravne službe z dne 7. 
januarja 2019. Predlog sklepa vsebuje opis 
očitane kršitve ustave in kršitve zakona, 
predloge dokazov o očitanih kršitvah ter 
navedbo pooblaščenega predstavnika 
Državnega zbora, ki bo zastopal obtožbo pred 
Ustavnim sodiščem. S tem opozarjam, da mora 
skladno s prvim odstavkom 63. člena v zvezi s 
66. členom Zakona o Ustavnem sodišču za 
sprejem navedenega sklepa glasovati večina 
vseh poslancev zbora, to je 46 ali več.   
 Spoštovani, pričenjamo z glasovanjem. 
/ oglašanje iz dvorane/ Prekinjam. Se 
opravičujem, nisem videl.  
 Imamo obrazložitev glasu s strani SDS.
 Gospod Tomaž Lisec, izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Najlepša hvala, 

predsednik. 

 Trikrat sem dvignil roko. 119. člen 
Ustave je zelo jasen. Predsednika Vlade se 
lahko pred Ustavnim sodiščem obtoži kršitve 
Ustave in zakonov. To smo danes predlagatelji 
skušali dokazati. To je, da predsednik Vlade 
zavestno krši pravna načela v naši državi, da 
predsednik Vlade zavestno krši človekove 
pravice in ne spoštuje ustave. V odgovor pa smo 
dobili pavšalne, ene in iste odgovore s strani 
predsednika Vlade in s strani njegovih 
poslanskih kolegov iz koalicije. Prvi je bil ta, da 
zlorabljamo institut. Če res zlorabljamo institut, 
naj o tem odloči Ustavno sodišče, ne pa 
parlamentarna večina, ki se želi postaviti v vlogo 
Ustavnega sodišča. Torej je nujno treba sprejeti 
ta sklep, da Ustavno sodišče odloči o tem, kar 
so danes želeli odločiti poslanci Državnega 
zbora. Namesto resne razprave smo poslušali 
ideologijo o javnem in zasebnem. Poslušali smo 
o tem, kako imajo urejen institut ustavne 
obtožbe v drugih državah. Skušali ste zavajati 
slovensko javnost s tem, da obstajajo s tega 
področja dve isti odločbi Ustavnega sodišča. To 
ne drži. Slovenija je še vedno v neustavnem 
položaju zaradi zavestnega nedelovanja 
predsednika Vlade, ki nemudoma odloči in da 
nalogo svojim ministrom in poslancem, da rešijo 
eno odločbo Ustavnega sodišča, pri drugi 
odločbi Ustavnega sodišča načrtno zavlačuje in 
s tem ruši pravni red in krha človekove pravice 
posamezni skupini slovenskih državljanov. 
Danes je bil napredek v tem, da smo slišali, da 
bo minister za izobraževanje še letos pripravil in 
predlagal eno izmed štirih rešitev pri tem 
zakonu.  
 V Poslanski skupini SDS pričakujemo 
te rešitve, hkrati pa napovedujemo, če do 1. 
septembra ne bo sprejet in uveljavljen zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja na način, kot ga določa odločba 
Ustavnega sodišča, bomo zoper predsednika 
Vlade gospoda Marjana Šarca vložili novo 
ustavno obtožbo kršenja človekovih pravic in 
pravnih norm v Republiki Sloveniji.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za vašo obrazložitev. 
 S tem spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci prehajamo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 89 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 53. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 53.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel. Zato je postopek o predlogu 
obtožbe končan. S tem zaključujem to točko 
dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 20. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO SO MANDATNO-
VOLILNE ZADEVE. 
Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev 
varuha človekovih pravic. 

 Predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor je 14. januarja 2019 predlagal Državnemu 
zboru, da za varuha človekovih pravic izvoli 
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gospoda Petra Svetino. Besedo dajem generalni 
sekretarki v Uradu predsednika Republike 
Slovenije gospe Nataši Kovač za dopolnilno 
obrazložitev predloga. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovani predsednik, 

poslanke in poslanci! 
 Predsednik Republike je po tem, ko ga 
je varuhinja človekovih pravic obvestila, da ji 
poteče mandat 23. februarja, objavil poziv za 
zbiranje predlogov kandidatov za novega varuha 
človekovih pravic. Prispelo je 9 predlogov, in 
sicer mag. Stanko Baluh, dr. Valerija Korošec, 
mag. Rajko Markovič, dr. Jasna Murgel, dr. 
Gorazd Pretner, doc. dr. Jadranka Sovdat, Peter 
Svetina, dr. Rok Svetlič in dr. Franci Žohar. Po 
temeljitem razmisleku, opravljenih pogovorih s 
kandidatkami in kandidati, številnih pogovorih in 
posvetovanjih s poslanskimi skupinami se je 
predsednik republike odločil, da Državnemu 
zboru predlaga za varuha človekovih pravic 
gospoda Petra Svetino.  
 Gospod Svetina je kot specialni 
pedagog in kot po poznejši pridobitvi naziva 
direktor v socialnem varstvu svojo celotno 
poklicno pot posvetil področju socialnega 
varstva, šolstva, delovanja invalidskih, 
humanitarnih in prostovoljnih organizacij. Svoje 
delo je posvetil ljudem, ki potrebujejo posebno 
pozornost, vzpostavitev potrebnih ukrepov za 
njihovo aktivno vključevanje, vsakdanje življenje 
in stalen boj za uresničevanje njihovih temeljnih 
pravic. Naj si bo kot učitelj, kot pedagoški vodja 
v posameznih zavodih tako v Sloveniji kot tudi v 
sosednji Avstriji, kjer je med drugim poleg tega 
dodobra spoznal delovanje in življenje 
pripadnikov slovenske manjšine na avstrijskem 
Koroškem, pozneje po vrnitvi v Slovenijo pa kot 
direktor varstveno-delovnega centra v Mengšu 
za odrasle osebe z zmernimi, težjimi in težkimi 
motnjami v duševnem razvoju. 
 Pri tem se ni nikoli zadovoljil z 
obstoječim stanjem, ampak je v sodelovanju s 
strokovnjaki in ustreznimi inštitucijami vedno 
znova prispeval k inovativnim pristopom v 
razvoju, ki so osebam z motnjami v razvoju 
omogočale kakovostnejše življenje in bivanje. 
Sedem let je opravljal funkcijo direktorja 
zaposlitvenega centra Karso v Pivki in pri tem 
zagotovil trajno in kakovostno zaposlitev 
sodelavcem, od katerih sta dve tretjini invalidi na 
zaščitenih delovnih mestih.  
 Trenutno opravlja naloge strokovnega 
direktorja Zavoda za socialno podjetništvo na 
podeželju Grunt, ki postaja uveljavljen primer 
dobre prakse zaposlovanja invalidov na 
podeželju tako doma kot tudi v tujini. Kot 
gostujoči predavatelj predava na Fakulteti za 
družbene vede, Pedagoški fakulteti, Filozofski 
fakulteti ter Mednarodni fakulteti za družbene in 
poslovne študije. 
 Gospod Peter Svetina se je vseskozi 
ukvarjal z ljudmi, predvsem s tistimi pripadniki 
družbenih skupin, posebnih skupin, ki varstvo 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin najbolj 
potrebujejo.  

Ob rednih delovnih obveznostih si je 
vselej prizadeval za varovanje njihovih 
človekovih pravic in dostojanstva ter za širše 
sistemske spremembe, če se je za to pokazala 
potreba. Zavzemal se je za iskanje možnih 
rešitev problemov in dilem. Vedno je bil 
pripravljen na pogovor o njih, a hkrati neomajen 
v zahtevah takrat, ko je spoznal, da se ljudem 
godi krivica. S svojim delom je dokazal, da lahko 
za reševanje različnih izzivov na tem področju 
uspešno nagovori različne vrste javnosti, kar je 
eden od pomembnih načinov delovanja Varuha 
človekovih pravic. 
 Izvolitev na funkcijo varuha človekovih 
pravic zahteva podporo dveh tretjin poslank in 
poslancev. Predsednik Republike je zato izboru 
kandidatk oziroma kandidatov za to mesto 
namenil posebno pozornost in posebno skrb. V 
zadnjim mesecih so bili opravljeni številni 
pogovori in kar nekaj posvetovanj z vodji 
poslanskih skupin. Na podlagi vsega 
opravljenega je mogoče sklepati, da gospod 
Svetina uživa potrebno podporo v Državnem 
zboru.  

Gospod Peter Svetina je oseba z 
visoko stopnjo integritete, z javnim ugledom, z 
ustreznim strokovnim znanjem in dolgoletnimi 
izkušnjami, predvsem pa z odločnostjo, ki je 
potrebna za spopadanje s kršitvami človekovih 
pravic in za uresničevanje vizije razvoja in 
poslanstva varuha človekovih pravic. Utemeljeno 
je mogoče pričakovati, da bo ob primeru izvolitve 
gospod Svetina funkcijo opravljal odgovorno, 
strokovno, vestno in neodvisno. 
 Predsednik Republike predlaga 
Državnemu zboru, da za naslednjega, šestega 
varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji 
izvoli gospoda Petra Svetino. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa generalna sekretarka za vašo 
obrazložitev. 
 Predlog je obravnavala Mandatno-
volilna komisija kot matično delovno telo.  
 Prosim predsednika gospoda Ivana 
Hrška, da nam predstavi poročilo. 
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo. 

Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 Mandatno-volilna komisija je na 6. seji 
26. januarja 2019 kot matično delovno telo 
obravnavala Predlog za izvolitev varuha 
človekovih pravic, ki ga je Državnemu zboru 14. 
januarja 2019 predložil predsednik Republike 
Slovenije. Zakon o Varuhu človekovih pravic v 2. 
členu določa, da varuha človekovih pravic izvoli 
Državni zbor na predlog predsednika Republike. 
12. člen navedenega zakona nadalje določa, da 
varuha izvoli Državni zbor z dvotretjinsko večino 
glasov vseh poslancev za dobo šestih let in je po 
poteku mandatne dobe lahko še enkrat izvoljen. 
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Zakon o Varuhu človekovih pravic v 13. členu 
določa, da se mora postopek za izvolitev varuha 
začeti najpozneje 6 mesecev pred potekom 
mandatne dobe prejšnjega varuha in da Državni 
zbor odloči o predlogu predsednika Republike v 
45 dneh od dneva preložitve predloga.  
 Zaradi izteka mandata varuhinji 
človekovih pravic gospe Vlasti Nussforfer, in 
sicer 23 februarja 2019, predsednik Republike 
Državnemu zboru predlaga, da za varuha 
človekovih pravic izvoli gospoda Petra Svetino.  
 Na seji Mandatno-volilne komisije je kot 
predstavnica predlagatelja sodelovala gospa 
Nataša Kovač, generalna sekretarka v Uradu 
predsednika Republike, ki je v uvodni 
obrazložitvi povzela postopek izbora kandidata 
in ključne razloge za odločitev predsednika 
Republike predlagati navedenega kandidata. 
 V razpravi je član komisije iz vrst 
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski 
demokrati izrazil podporo kandidatu in pri tem 
izpostavil, da ga odlikuje čustvena inteligenca, 
da je oseba z visoko integriteto in izrazitim 
občutkom za sočloveka. V svojih argumentih je 
trden in neomajen, pri tem pa pripravljen sprejeti 
tudi druge argumente, ki ga prepričajo.  
 Po opravljeni razpravi je Mandatno-
volilna komisija sprejela sklep, s katerim 
predlaga Državnemu zboru, da za varuha 
človekovih pravic za dobo šestih let izvoli 
gospod Petra Svetino. Hvala. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 S tem prehajamo na predstavitve 
stališč poslanskih skupin. 
 Besedo ima mag. Bojana Muršič v 
imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
  
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik, za besedo. Spoštovane kolegice, 
spoštovani kolegi! 
 Državni zbor v skladu z Zakonom o 
varuhu človekovih pravic vsakih 6 let na predlog 
predsednika Republike imenuje varuha 
človekovih pravic. Ta postopek pomeni veliko 
več kot izbiro najprimernejše kandidatke ali 
kandidata za vodstvo neodvisne in avtonomne 
institucije, ki skrbi za varovanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin v razmerju do državnih 
organov, organov lokalne samouprave in 
nosilcev javnih oblasti. 
 Odločanje o novem varuhu vsakič 
odpira tudi vprašanje o aktualnem stanju 
človekovih pravic v Republiki Sloveniji. Tudi v 
naši državi, katere nastanek in pravna ureditev 
je tesno povezana s sklicevanjem na človekove 
pravice in svoboščine, stanje ni idealno in boj za 
te pravice še zdaleč ni končan. Socialne krivice 
in družbena neenakost, revščina, nespoštovanje 
pravic delavcev, sovražni govor in naraščajoča 
nestrpnost so samo nekateri izmed aktualnih 
izzivov s področja človekovih pravic, na katere 
Socialni demokrati nenehoma opozarjamo. V 

širšem kontekstu mednje sodi tud vzpon politik, 
ki odrekajo človekove pravice določenim 
skupinam ljudi, nižajo dosežene standarde ter 
zlorabljajo jezik človekovih pravic za 
uveljavljanje zasebnih interesov. Dogajanje v 
mednarodni politiki, tudi v naši neposredni 
evropski soseščini, nas Socialne demokrate dela 
zaskrbljene za človekove pravice in za njihovo 
dejansko moč v vsakdanjem življenju. 

V demokratičnih državah imamo k sreči 
institucije, ki so zadolžene za uresničevanje 
človekovih pravic, ter druge, ki sankcionirajo 
njihove kršitve, vendar pa že samo ime pove, da 
je mesto človekovih pravic predvsem in najprej 
pri ljudeh. Ključno je, da ljudje verujejo vanje in 
da so uslišani predvsem takrat, ko so njihove 
pravice kršene. Varuh človekovih pravic mora 
biti pri tem njihov odločni zaveznik. 

Prav zato je pomembno, da je obraz 
varuha oseba, ki sama verjame v človekove 
pravice, ima posluh za ljudi in se je pripravljena 
izpostaviti zanje, zlasti za pravice družbeno 
prikrajšanih in ranljivih skupin. 

V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov na podlagi razgovora ter javne 
predstavitev gospoda Petra Svetine ocenjujemo, 
da kot kandidat za varuha, ki ga je v izvolitev v 
Državni zbor predlagal predsednik Republike, 
ustreza temu opisu. Sebe namreč vidi kot 
izrazitega praktika, ki je odprt za različne 
pogodbe, pa je odločen, ko se je treba zavzeti 
za človekovo dostojanstvo. 

Glede na napovedi drugih poslanskih 
skupin lahko upravičeno pričakujemo, da bo 
Peter Svetina dobil zadostno število glasov, da 
postane peti varuh človekovih pravic v 
samostojni Republiki Sloveniji. 

Socialni demokrati mu želimo, da bi 
nadaljeval delo, ki so mu ga zastavili 
predhodniki, hkrati pa, da se bo uspešno 
spoprijel z vedno novimi izzivi na področju 
človekovih pravic in jih v prihodnjih šestih letih 
zagotovo ne bo zmanjkalo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Na prošnjo generalne sekretarke vas 
obveščam, da je pri uvodni obrazložitvi prišlo do 
napake – danes govorimo o petem varuhu in ne 
o šestem varuhu. 
 S tem predajam besedo gospodu Igorju 
Zorčiču, v imenu Poslanske skupine Stranke 
modernega centra.  
 Izvolite. 
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsednik, hvala za besedo. Kolegice, kolegi, 
spoštovana generalna sekretarka! 
 Danes je pred nami še eno pomembno 
odločanje v tem mandatu. Dosedanji varuhinji 
človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer 
februarja poteče mandat, zato je predsednik 
Republike po posvetovanjih s poslanskimi 
skupinami v Državni zbor poslal predlog za 
izvolitev novega kandidata. 
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 Na poziv o vlaganju kandidatur za to 
mesto je predsednik Republike prejel devet 
predlogov, kar je sicer precej manj, kot se jih je 
prijavilo ob prejšnjem pozivu, ko jih je bilo 26. Po 
prijavljenih posameznikih smo se v Poslanski 
skupini Stranke modernega centra podrobno 
preučili, prav tako smo prisluhnili predstavitvah 
štirih izmed njih. Pri samem ocenjevanju 
kandidatov pa smo zasledovali najbolj troje 
lastnosti, da na tem mestu želimo videti človeka, 
ki ima potrebne izkušnje za opravljanje te 
pomembne funkcije, da ima potrebno zavedanje 
in skrb za spoštovanje človekovih pravic in da 
ima posluh za sočloveka. Na podlagi gradiv in 
predstavitev smo v ožji izbor za to odgovorno 
mesto uvrstili tudi gospoda Petra Svetino. 
Zadovoljni smo, da je tudi v okviru posvetovanj 
predsednika Republike z drugimi poslanskimi 
skupinami prišlo do tega, da ima ta kandidat 
največ možnosti za imenovanje in je na koncu 
tudi predlagan s strani predsednika republike 
Državnemu zboru.  
 Pri njegovi predstavitvi nas je posebej 
prepričalo njegovo dosedanje poklicno življenje, 
ki so ga izrazito oblikovale osebne izkušnje. Naj 
kot primer zgolj omenim njegovo trenutno 
delovno mesto v zavodu Grunt, ki ga je 
soustanovil s ciljem ustvarjanja kakovostnih 
delovnih mest za najtežje zaposljive invalide na 
podeželju. Njegovo zavedanje, da so človekove 
pravice univerzalne in da morajo biti 
zagotovljene vsem, ne glede na njihove takšne 
ali drugačne osebne okoliščine, je vsem vidno 
glede na njegovo dejavnost. Ravno iz tega po 
našem mnenju izhaja tudi njegova zavzetost za 
to, da bodo, kot je povedal na javni predstavitvi, 
njegova sporočila jasna in razumljiva, da jih 
bodo res vsi člani naše družbe razumeli. 
Funkcijo varuha vidi kot proaktivno. Pravi, da bo 
glasen, a obenem argumentiran v svojem 
pozivanju za večjo človečnost in pravičnost v 
naši družbi. Menimo, da so ti pozivi pomembni in 
nujni.  
 Človekove pravice in temeljne 
svoboščine niso niti približno nekaj 
samoumevnega. So težko priborjene in 
zgodovina nas uči, kako hitro so lahko zatrte, 
odvzete ali nepriznane. Z zaskrbljenostjo se 
lahko zazremo okoli nas, pa pri tem ne mislim 
posebej daleč, ko lahko vidimo ravnanja, ki so 
neposredna grožnja človekovim pravicam. Zato 
je toliko bolj pomembno delovanje pravne 
države in njenih institucij in varuh človekovih 
pravic ima tu prav posebno vlogo.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra že vnaprej želimo kandidatu 
po njegovi izvolitvi srečo pri opravljanju 
njegovega dela in mu tudi že vnaprej čestitamo. 
Obenem pa bi se rad s tega mesta zahvalil tudi 
za vsa prizadevanja in delo dosedanji varuhinji 
človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer. 
 V Poslanski skupini Stranki modernega 
centra bomo kandidata Petra Svetino soglasno 
podprli. Hvala lepa.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Dr. Matej T. Vatovec ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem!  
 Danes, če bo vse po sreči, bomo izvolili 
petega varuha človekovih pravic, človeka, ki bo 
na čelu institucije, ki bdi nad nezakonitim ali pa 
tudi nepravilnim delom državnih organov, 
predvsem pa institucije, ki mora delovati z 
izključno enim ciljem na vidiku, in to je varovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  
 V Levici smo sicer v postopku pred 
vložitvijo predloga predsednika Republike 
Slovenije podprli drugo kandidatko, dr. Jadranko 
Sovdat, za katero menimo, da je izpolnjevala 
vse temeljne odlike, ki bi jih moral utelešati 
ombudsman. To so avtoriteta, odprtost, 
svobodomiselnost in pa tudi načelnost. A žal ni 
dobila dovolj podpore. Kljub temu smo v Levici 
vselej pripravljeni prisluhniti in dati tudi možnosti. 
Zaradi tega smo tudi opravili dodaten pogovor z 
gospodom Svetino, ki nam je ostal v spominu 
tudi že po prvem krogu pogovorov. Naknaden 
pogovor je samo potrdil, da je tudi gospod 
Svetina kandidat, ki je lahko ustrezen za to 
funkcijo. Morda je res javnosti manj znan in tudi 
z nekoliko specifičnim poklicnim ozadjem, 
vendar stališča, ki jih je predstavil in jih je tudi 
javno zagovarjal, so dobra popotnica za to, da 
postane ustrezen, celo dober varuh človekovih 
pravic. Začenja namreč na pravem koncu, kot je 
dejal na javni predstavitvi, citiram, »spoštovanje 
človeka, ne glede na to, kakšen je«. In tudi to, 
da si bo prizadeval dati ljudem dostojanstvo. Kar 
je še pomembneje, je, da vlogo varuha vidi kot 
proaktivno, da mora biti institucija glasna in tudi 
vidna ter predvsem trmoglava.  
 Po zadnjih letih lahko rečemo, da je 
institucija izgubila nekoliko elana, ki ga 
potrebuje, da se ni dvignila na noge ob jasnih in 
eklatantnih kršitvah človekovih pravic, in da ni 
vložila dovolj napora, da zaščiti ali pa vsaj skuša 
ubraniti ustavnost in zakonitost. Z vsemi 
možnostmi, ki jih nudita ustava in zakon, kot 
recimo vložitev ustavne presoje.  
 Izhajajoč iz tega lahko rečemo, da 
bodočega varuha prav gotovo ne čaka 
enostavno delo. Poleg varovanja univerzalnih 
temeljnih ustavnih pravic se bo moral soočiti s 
trenutnimi in tudi zatečenimi težavami na 
področju diskriminacije, srhljivim pojavom 
naraščanja žaljivega, izključevalnega in 
rasističnega govora ter prav posebej tudi 
varovanju pravic delavcev in socialnega varstva. 
Ravno ranljive skupine so tiste, ki v največji meri 
v tem trenutku potrebujejo oporo v varuhu. Tisti 
namreč, ki svojih pravic iz takšnih ali drugačnih 
razlogov ne zmorejo ščititi sami, ker so bodisi 
depreviligirani ali pa potisnjeni na rob družbe. In 
to je treba poudariti, pri tem mora izhajati, kot 
rečeno, iz univerzalnosti človekovih pravic. Iz 
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tega, da človekove pravice v Republiki Sloveniji 
pripadajo vsem, ki se nahajajo na tem ozemlju, 
ne glede na to, ali so tukaj nastali ali pa so sem 
prišli.  
 V Levici bomo gospodu Svetini dali 
našo zaupnico in ga tudi podprli ter 
napovedujemo, da bomo spremljali njegovo delo 
in predvsem to, ali se bo vizija, ki je v izhodišču, 
kot pravim, dobra, tudi ustrezno izvajala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  
 Gospa Ljudmila Novak, v imenu 
poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski 
demokrati.  
 Izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Institut varuha 

človekovih pravic je zelo pomemben za 
državljane, saj se ljudje pri svojih težavah 
pogosto obračajo na varuha ali varuhinjo. O 
številu pritožb državljanov govori tudi vsakoletno 
obsežno poročilo, ki ga pripravi Varuh 
človekovih pravic.  
 Kandidat za varuha gospod Peter 
Svetina je v svojem življenju že dokazal, da ima 
posluha za sočloveka v stiski. Pri svojem delu je 
tudi spoznal, da državni birokratski aparat ni 
vedno najbolj učinkovit ali pa je zakonodaja 
sama preveč nedorečena in tudi zaradi tega 
prihaja do težav. Gospod Peter Svetina pravi, da 
je njegovo glavno načelo pravičnost za vse, zato 
se bo še naprej boril za bolj pravično družbo in 
za ljudi, ki so jim kršene osnovne človekove 
pravice, ne glede na to, ali bo izvoljen ali ne. 
Res ima veliko praktičnih in osebnih izkušenj pri 
delu z ranljivimi skupinami ljudmi, zato pozna 
njihove potrebe in tudi težave. Pravi tudi, da bo 
aktivno sodeloval pri sistemskem izboljšanju 
zakonodaje. V Novi Sloveniji menimo, da je 
primeren kandidat za varuha človekovih pravic, 
ker ima čut za pravičnost in socialni čut, ima tudi 
praktične in osebne izkušnje pri delu z ranljivimi 
skupinami ljudi, pozna pa tudi zakonodajo in 
njene šibke točke. Od varuha pričakujemo, da 
bo redno opozarjal na nepravilnosti pri delovanju 
državnih organov in da bo tudi bdel nad njihovo 
odzivnostjo. Pričakujemo, da bo pozoren ob 
morebitnih kršitvah svobode govora, vesti in tudi 
veroizpovedi.  
 Poslanci Nove Slovenije – krščanski 
demokrati bomo Petra Svetino podprli za 
Vvaruha človekovih pravic in mu želimo tudi 
uspešno delo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Mag. Andrej Rajh, v imenu Poslanske 
skupine SAB.  
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

gospod predsednik, spoštovane poslanke in 
poslanci!  

 Pred nami je danes znova odgovorna 
naloga. Izbrati moramo varuha človekovih 
pravic, temelji organ za varovanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin v razmerju do 
države, občin in nosilcev javnih pooblastil. 
Zadostno podporo moramo izkazati človeku, ki 
bo naslednjih šest let skrbel za to, da se bodo 
skušale slehernemu človeku zagotoviti temeljne 
svoboščine in pravice oziroma da se bo njihovo 
spoštovanje in kršenje ustrezno prepoznalo, iz 
tega pa bodo na to sledili primerni ukrepi. V 
žarišču delovanja varuha so človekove pravice, 
pravice, ki pripadajo vsakemu človeku, ne glede 
na spol, raso, starost, jezik ali vero. Če bi ob 
neštetokrat slišani definiciji lahko kdo 
zdolgočaseno zavzdihnil, menim, da poudarjanje 
ni odveč, posebej glede na čase, v katerih 
živimo in v katerih lahko praktično na 
vsakodnevni ravni spremljamo zgodbe, ko 
posamezniki zaradi svoje narodnosti ali 
veroizpovedi niso deležni pravične in enake 
obravnave. Peter Svetina, specialni pedagog za 
duševno prizadete, je svoje življenje posvetil 
ranljivim skupinam in jim skušal vedno zagotoviti 
spoštovanje in dostojanstvo. Že pri 
petindvajsetih je prevzel vodenje invalidske 
enote v Domu počitka Mengeš. Na avstrijskem 
Koroškem je vodil organizacijo Lebenshilfe, v 
Mengšu pa nato deloval kot pomočnik direktorja 
in direktor varstveno-delovnega centra. Leta 
2014 je soustanovil zavod za socialno 
podjetništvo na podeželju Grunt. V karieri si je 
nabral pestrih in raznolikih izkušenj, iz katerih bo 
kot varuh zagotovo lahko pogosto izhajal, ga pa 
nedvomno čakajo tudi povsem novi vidiki dela.  
 V SAB se zavedamo, da bo bodočega 
varuha zagotovo čakala težka naloga. Letvica je 
namreč postavljena visoko, a verjamemo, da 
gospoda Svetino odlikujejo zadostna širina, 
proaktivnost, znanje in kredibilnost, da mu to ne 
bo povzročalo težav in da bo postavljene 
standarde znal doseči. V svoji dosedanji karieri 
je rešil prenekateri zaplet in prepričani smo, da 
bo znal to zmožnost preslikati tudi na državno 
raven. Kot varuh bo moral gospod Svetina pri 
svojem delu pogosto znati tehtati in iskati 
ravnovesje ter uravnoteženost. Na eni strani se 
bo moral zavzemati za posameznika in svojo 
pozornost posvečati individualnim težavam in 
posamičnim primerom, na drugi strani pa 
stremeti k temu, da bi se nepravilnosti in 
pomanjkljivosti urejale na sistemski ravni in bi 
tako torej služile množicam. Določeni trenutki 
bodo od njega zahtevali ogromno količino 
empatije in sočutnosti, drugi neomajnost in 
nepopustljivost. Včasih bodo situacije od njega 
terjale vztrajnost in brezkompromisnost, v drugih 
bo moral znati zadeve umiriti, prisluhniti 
argumentom in stališčem nasprotne strani. Ne 
bo si smel zatiskati oči in ne molčati. Čas za 
pameten in preudaren premislek si bo vsekakor 
lahko vzel, nato pa bo moral glasno in neumorno 
opozarjati na luknje, pomanjkljivosti, slabosti in 
minuse. Zagotovo bo moral biti premišljen, a bo 
moral biti na drugi vseskozi visoko odziven, saj 
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je ob kršitvi oziroma zaznavi kršenja človekovih 
pravic hiter odziv včasih odločilnega pomena. 
Premišljenost bo izjemno pomembna tudi pri 
razporejanju nalog. Ogromno jih je namreč, ki 
kličejo po pozornosti varuha, on pa bo moral 
preceniti, katere so tiste najbolj pereče in zato 
zaslužijo prednostno obravnavo. Ob tem pa bo 
moral imeti tudi mediacijske sposobnosti, saj bo 
moral velikokrat skušati pomirjati razprtije, 
spraviti sprte strani in premostiti marsikakšen na 
prvi pogled nepremostljiv jez.  
 Vemo, da se področje človekovih pravic 
z napredkom družbe spreminja in razširja. 
Napredek ne prinaša le pozitivnih stvari in v 
številnih pogledih razslaja. Medtem ko imamo na 
eni strani kopičenje bogastva, imamo na drugi 
strani stigmatizacijo in izključitev socialno 
šibkejših. Prav tako smo prav zdaj v izjemno 
občutljivem obdobju, ki ga zaznamujejo 
migracije. Te s seboj prinašajo nove razsežnosti 
kršitev osnovnih človekovih pravic. Varuh bo 
moral v svojem delovanju ves čas držati korak s 
spremembami in se nanje ustrezno prilagajati. 
Želimo, da bo država čim bolje izpolnjevala 
svojo odgovornost, ko gre za ozaveščanje in 
zaščito človekovih pravic.  
 V Stranki Alenke Bratušek bomo Petra 
Svetino soglasno podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima gospod Franc Jurša, 
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. 
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala. Še enkrat 

vsem prav lep pozdrav. 
 Smo pred odločanjem o imenovanju 
novega varuha človekovih pravic. Od sprejetja 
Splošne deklaracije človekovih pravic je minilo 
že 70 let. Pa vendar se s kršitvami človekovih 
najosnovnejših pravic srečujemo tudi v 21. 
stoletju. Vsi vemo, da so človekove pravice in 
svoboščine univerzalne in večne, vse dokler 
nam niso kršene. Žal se tudi v Sloveniji 
spopadamo s kršitvami. Na to je ob skorajšnjem 
zaključku svojega uspešnega mandata opozorila 
dosedanja varuhinja človekovih pravic Vlasta 
Nussdorfer. Ob obeležitvi 70. obletnice je v 
enem od prispevkov za medije dejala, da se 
nam različnih pogledov ni treba bati, sovražnosti 
pa zelo, kajti po njenem mnenju nekatera 
vprašanja s področja človekovih pravic 
razdvajajo strokovno, laično in politično javnost. 
Povedala je, da so ljudje opozarjali na 
diskriminacijo zaradi svojih osebnih svoboščin, 
predvsem veroizpovedi, spola, invalidnosti ali 
pripadnosti manjšinam ali etničnim skupnostim. 
 V Sloveniji potrebujemo varuha, ki se 
bo s svojim znanjem in izkušnjami boril za 
človekove pravice in uspešno zastopal Slovenijo 
na tem področju tudi v mednarodnem okolju. 
Peter Svetina je po našem mnenju kandidat, ki 
ima bogate izkušnje z izboljšanjem položaja 

ranljivih skupin, še posebej z osebami z 
motnjami v duševnem in telesnem razvoju. 
Varuh mora imeti visoko čustveno inteligenco z 
občutkom za človeka in biti pripravljen reševati 
in delovati na področju spoštovanja človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.  
 Peter Svetina je zagotovo oseba, ki se 
ne boji prisluhniti drugačnim mnenjem in 
rešitvam. Je v prvi vrsti človek, takoj za tem pa 
strokovnjak, ki ne popušča, ko gre za kršenje 
človekovih svoboščin. Kot takega smo ocenili v 
naši poslanski skupini. Pozdravljamo njegovo 
pripravljenost za proaktivno delovanje, 
sodelovanje s civilno družbo in drugimi 
strokovnjaki z različnih področij. Na drugi strani 
pa pričakujemo, da bo še naprej tako zagrizen v 
boju proti krivicam, kot se je izkazal že do sedaj.  
Dosedanji varuhinji človekovih pravic se 
zahvaljujemo za opravljeno delo. V skladu s tem 
bomo v Poslanski skupini Desus predlog 
predsednika republike podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec. 
 Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti v 
imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke. 
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa. 
 Jaz ne bom imel kakšnih patetičnih 
hvalospevov, tako kot smo jih poslušali do zdaj, 
ampak bom malo bolj kritičen. Kritičen do 
instituta varuha človekovih pravic, za katerega 
se človek dostikrat vpraša, ali sploh je na mestu, 
kajti v glavnem zagovarja vse druge, razen 
slovenskih državljanov. 
 Veliko je primerov, ko so slovenski 
državljani iskali pravico, pomoč, pa je niso dobili. 
Zato se človek vpraša, ali res varuh človekovih 
pravic, če že je, potrebuje štiri namestnike in 
potrebuje 40 zaposlenih v svojem uradu. Dejstvo 
je, da človekove pravice je treba varovati vsem 
državljanom. Zdaj pa poslušamo samo, da je 
treba varovati samo razne take obrobne 
skupine, marginalne skupine, invalide – a drugi 
nimamo pravice do varovanja človekovih pravic? 
Spoštovani kolegi, dajte malo pomisliti, kaj 
govorite, in nehajte s tako bedasto patetiko, ki 
ne sodi v ta krog. 
 Jaz mislim, da o izvolitvi tako ali tako ni 
dvoma, to je jasno. Moram pa povedati, da se 
nam ta gospod ni predstavil in o njegovih 
kompetencah lahko samo verjamemo po tistem, 
kar slišimo. Bomo videli, kako bo delal. Jaz 
kakšnega posebnega upanja nimam, kajti do 
zdaj še nobeden varuh človekovih pravic ni 
varoval človekovih pravic običajnih slovenskih 
državljanov. Pojdite malo po terenu, pojdite malo 
pogledat na Koroško, pojdite na Štajersko, 
pojdite na Primorsko, v Brkine, pojdite pogledat 
kakšno pomoč so dobili ti ljudje od varuha 
človekovih pravic. Nobene. Imamo pa celo vrsto, 
kakšne pravice imajo ti, oni, tretji, deseti. Hecna 
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je ta zadeva. In če mislite, da je podoba 
demokratične države na tem, ali ima varuha 
človekovih pravic ali ga nima, se motite. Ta 
pozicija mora biti nekaj drugega. Mora biti tisto, 
kar do zdaj še noben varuh človekovih pravic ni 
bil. 
 Bomo videli, kako bo delal, kako bo 
deloval in tudi v naši poslanski skupini ga bomo 
podprli. Enostavno zato, ker sem tako obljubil 
predsedniku države gospodu Pahorju. Obljube je 
treba držati in mi v naši poslanski skupini jih 
držimo, tako kot le redko kdo tukaj notri. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 Gospod Felice Žiža, v imenu Poslanske 
skupine italijanske in madžarske narodne 
skupnosti.  
 Izvolite. 
 
FELICE ŽIŽA (PS IMNS): Gospod predsednik 

Državnega zbora, hvala za besedo. Spoštovani 
poslanci in poslanke, spoštovana generalna 
sekretarka! Egregio presidente della Camera di 
Stato, egregi deputati, egregia segretaria 
generale! Tisztet Hölgyeim és Uraim! 
Spoštovane dame in gospodje! 
 Poslanska skupina italijanske in 
madžarske narodne skupnosti bo podprla 
predlog predsednika Republike Boruta Pahorja 
za kandidata varuha človekovih pravic gospoda 
Petra Svetino. Prepričani smo, da njegove 
izkušnje na takšnem področju, ki mu daje 
določene pristojnosti in znanja, so garancija za 
učinkovito, kakovostno in dobro delo. 
 Jaz bi na kratko povedal, kaj 
pričakujemo tudi z naše strani in s te strani bi se 
malo povezal na to, kar je opravila z velikim 
delom v prejšnjem mandatu sedanja še 
varuhinja človekovih pravic, gospa Vlasta 
Nussdorfer. V bistvu je bila zelo učinkovita glede 
samega nadzora, dela na terenu, glede 
položaja, samih posebnih pravic narodnih 
skupnosti, ki predstavljajo, kot se je danes 
večkrat povedalo, kljub temu da se absolutno 
strinjam z gospodom Jelinčičem, da marsikdo 
med državljani Republike Slovenije, tudi če ne 
spada v ranljive skupine, mora biti ščiten s strani 
ne samo varuha človekovih pravic, ampak 
marsikoga. 

Avtonomne narodne skupnosti 
predstavljajo ranljivo skupino, torej imajo velike 
težave glede uresničevanja svojih pravic v 
praksi. V zadnjih letih je bil nadzor realen, 
učinkovit, sistemski, se je naredilo nekaj 
konkretnih korakov naprej. Tudi glede same 
uporabe jezikov narodnih skupnosti, torej 
italijanščine, madžarščine na območjih, kjer 
živita narodni skupnosti, se je naredil kakšen 
konkreten korak naprej. Tudi uresničevanje 
ustavnopravnih aktov se je izboljšalo. Opozarjala 
je s svojo ekipo, kako je v bistvu dostikrat 
neučinkovito delo javnih uslužbencev in 
funkcionarjev glede same rabe in kompetence 
na nivoju rabe jezika narodnih skupnosti. 

Dostikrat so odsotni dvojezični obrazci in tudi 
določeni postopki, ki bi morali teči po zahtevi 
pripadnikov narodne skupnosti. Žal ne potekajo 
tako, kot bi bilo treba. Čas pridobivanja 
določenih dokumentov je zelo dolg. Kot primer, v 
zadnjih mesecih sem v okviru svoje pisarne na 
terenu dobil dve signalizaciji. Ena je bila, ko je 
en naš pripadnik vztrajal, da hoče odlok oziroma 
dokument v svojem maternem jeziku, mu je bilo 
rečeno, če se bo zadovoljil s slovenskim 
jezikom, bo dobil dokument v 24 do 48 urah, če 
ne, bo postopek trajal dolgo. Seveda je rabil 
prevajalca in postopek je trajal dva meseca. Še 
en primer. Pred kratkim je prišel k meni gospod 
in mi je povedal za podoben primer, ponovno 
upravna enota in ponovno čakajo prevajalca že 
cel mesec. Tako je uresničevanje posebnih 
pravic avtohtonih skupnosti tukaj zelo vprašljivo, 
ampak nekaj korakov naprej je bilo strojenih.  
 Vlasti Nussdorfer bi se zahvalil. In tukaj 
bomo zelo aktivno z naslednjim varuhom 
človekovih pravic glede sistemske katalogacije 
kulturne dediščine obeh narodnih skupnosti. 
Sedanji varuh je prepoznal tradicionalno 
pridelavo morske soli … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, prekoračili ste čas.  
 
FELICE ŽIŽA (PS IMNS): … in tukaj bomo tudi 

nadaljevali.  
 Jaz bi še dokončal in bom rekel, da 
poslanska skupina obeh narodnih skupnosti, 
torej jaz in poslanec Ferenc Horvath bova 
podprla predlog imenovanja in bova glasovala 
za izvolitev Petra Svetine za novega varuha 
človekovih pravic. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

Eva Irgl v imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite.  
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci!  
 Po šestih letih imamo ponovno v 
Državnem zboru odločanje o tem, kdo bo novi 
varuh človekovih pravic. Kot so že pred mano 
povedali, sedanji varuhinji človekovih pravic 
gospe Vlasti Nussdorfer v februarju namreč 
poteče mandat in je zato predsednik države v 
Državni zbor posredoval ime kandidata, za 
katerega je po predhodnih pogovorih, ki jih je 
imel tako z vodji poslanskih skupin kot tudi s 
samimi kandidati, ki so se prijavili na razpis za 
novega varuha, ocenil oziroma verjame, da bo 
dobil potrebno podporo.  
 Varuh človekovih pravic je tisti, ki je prvi 
poklican, da varuje človekove pravice in da 
varuje temeljne svoboščine, predvsem pa da 
ščiti državljanke in državljane v razmerju do 
državnih organov, organov lokalne samouprave 
in nosilcev javnih pooblastil. To so osnovne 
naloge varuha človekovih pravic. Seveda pa 
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mora biti oseba na takšnem položaju, ki je 
izjemnega pomena, še veliko več. Varuh 
človekovih pravic mora biti oseba, ki zaznava in 
začuti krivice, ki se dogajajo v družbi, in mora to 
tudi javno potem povedati in se tudi korektno do 
teh kršitev opredeliti. Oseba na takšnem 
položaju mora biti oseba, ki ima visoka etična 
načela. Mora biti politično neobremenjena. Zakaj 
to govorim? Zlasti zaradi tega ker dosedanji 
varuhi niso vedno ravnali tako. Velikokrat so 
mnogi izmed njih, žal, ravnali politično 
pristransko ali pa politično oportuno ali pa po 
diktatu nekega javnega mnenja, namesto da bi 
delovali v korist državljank in državljanov in v 
zaščito človekovih pravic. Varuh človekovih 
pravic mora ravnati tudi samoiniciativno. Na to 
sem osebno tudi kot predsednica Komisije za 
peticije ter za človekove pravice in enake 
možnosti vedno znova opozarjala in na to bom 
opozarjala tudi v nadaljevanju, če temu ne bo 
tako. Vsi, ki dobro poznate zakon o varuhu 
človekovih pravic, veste, da je znotraj tega 
zakona člen, ki določa, da lahko varuh 
samoiniciativno poda predlog, ko so bile neke 
kršitve človekovih pravic storjene, in ne samo na 
predlog. Tega žal pri dosedanjih varuhih ni bilo v 
takšni meri, da bi lahko rekli, da so svoje delo 
dobro opravili. Jaz sem se osebno še z dvema 
kolegoma iz poslanske skupine pa tudi v 
poslanski skupini smo se pogovarjali s kandidati 
za varuha, ki so si želeli to postati oziroma so si 
želeli preizkusiti v tej vlogi, tudi z gospodom 
Svetino, in spraševali smo jih prav o tej 
samoiniciativnosti. Vsi po vrsti so odgovarjali, da 
bodo bolj samoiniciativni pri svojem delu, da 
bodo dejansko povzdignili glas, ko bodo kršene 
človekove pravice.  
 V Slovenski demokratski stranki in tudi 
osebno kot predsednica komisije, glede na to, 
da bom največ časa imela to priložnost, da 
sodelujem z varuhom, bomo skrbno spremljali, 
ali bodo tovrstne obljube novega varuha, 
kdorkoli že bo, dejansko uresničene. Seveda je 
treba tukaj povedati, da je težko v naprej vedeti, 
kako se bo nekdo odrezal na položaju varuha 
človekovih pravic.  
 Lahko pa pogledamo, kakšne je bilo 
recimo dosedanje delo varuhov človekovih 
pravic. Jaz osebno pa tudi v Slovenski 
demokratski stranki obžalujemo, da z 
dosedanjimi varuhi človekovih pravic nismo 
dosegli nekaterih ključnih vsebin na področju 
varovanja in spoštovanja človekovih pravic, ki pa 
so izjemnega pomena za narod in predstavljajo 
pravzaprav njegovo bistvo in bit. Zaradi 
nereagiranja varuhov človekovih pravic smo 
zamudili veliko priložnosti, ki bi jih morali 
postaviti na svoje mesto že zdavnaj. Zlasti ko 
govorimo o odnosu do polpretekle zgodovine, ko 
govorimo o nekaterih ranljivih skupinah, ne 
nazadnje tudi ko govorimo o pravosodnem 
sistemu.  
 Vsekakor pa novemu varuhu, če bo 
danes prejel potrebno podporo, želimo, da bi 
imel posluha za človeka, da bi dejansko imel 

posluh za posameznika, za skupine, kjer so 
kršene človekove pravice, da bi jasno javno 
povedal, da je prišlo do kršitev in ne bo ob tem 
molčal. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospa Nina Maurovič, v imenu 
Poslanske skupine LMŠ.  
 Izvolite.  
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo. 

Spoštovane in spoštovani!  
 Institucija ombudsmana oziroma 
varuha človekovih pravic je bila prvič 
ustanovljena že leta 1809 na Švedskem. 
Beseda ombudsman v prevodu pomeni 
predstavnik za pravičnost in težko bi bolje 
povzeli poslanstvo in delo varuha človekovih 
pravic. Ta namreč raziskuje in sodeluje pri 
razrešitvi stanja povsod, kjer so kršene 
človekove pravice. O tem, kako zavarovati svoje 
pravice, seznanja javnost, deluje pa na področjih 
ustavnih pravic, osebne svobode, socialne 
varnosti, delovnopravnih zadev, sodnih 
postopkov, upravnih zadev, varstva otrokovih 
pravic in še bi lahko naštevali. Preiskuje 
nezakonito ali nepravilno delo državnih organov, 
le-tem pa tudi posreduje predloge, mnenja, 
kritike, priporočila, pobude za spremembe 
zakonov in drugih aktov in izpostavlja svoja 
stališča z vidika varstva človekovih pravic. 
Človekove pravice in temeljne svoboščine imajo 
v Republiki Sloveniji in njeni ustavi poglavitno 
mesto. Njihovo pravno varstvo je odraz 
družbenopolitičnega stanja v državi in stopnje 
uveljavitve demokracije ter načela pravne 
države. Mirno bi lahko trdili, da je drugo poglavje 
Ustave Republike Slovenije, ki ureja človekove 
pravice in temeljne svoboščine, poleg prvega, ki 
Slovenijo opredeljuje kot demokratično in pravno 
državo, najpomembnejše poglavje Ustave. Če 
do kršitev človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin pride, je država dolžna ukrepati in pri 
tem s svojim zaznavanjem nepravilnosti in krivic 
ter opozarjanjem nanje odločilno lahko pomaga 
prav varuh človekovih pravic.  
 Varuh človekovih pravic je v Sloveniji 
uradno prvič nastopil svojo funkcijo 1. januarja 
1995 in danes smo lahko ponosni, da bomo 
izvolili svojega petega predstavnika za 
pravičnost. Gospod Peter Svetina je specialni 
pedagog in socialni podjetnik, ki je večino svoje 
poklicne poti namenil usposabljanju in 
zaposlovanju težje zaposljivih oseb. Poseben 
poudarek namenja prilagajanju delovnih mest in 
usposabljanju invalidnih oseb ter mentorstvu 
socialnih podjetnikov, ki se odločajo za delo na 
področju zaposlovanja ljudi iz različnih ranljivih 
skupin, saj verjame, da je vsak človek sposoben 
delati po svojih zmožnostih. 
 Skozi poklicno in življenjsko pot se je 
nenehno srečeval z vprašanji pravic ranljivih 
skupin, njihovih družin in lokalnega okolja, zato 
se je intenzivno vključeval v številne nevladne 
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organizacije in s pobudami in sodelovanjem 
pomembno prispeval pri oblikovanju pozitivne 
zakonodaje. Izkušnje ima z delom in vodenjem 
organizacij tako doma kot tudi v tujini. Je izrazit 
praktik, ki v svojem delovanju upošteva 
multidisciplinaren in povezovalen pristop. 
Predvsem ga odlikuje občutek za sočloveka in 
zato je pripravljen poslušati in slišati.  
 Njegovo dosedanje delo in stališča, ki 
jih izraža jasno, ga razlikujejo od ostalih 
kandidatov. Pravi, da se je za človekove pravice 
pripravljen resno boriti in da je do oblasti lahko 
tudi zoprn. In tako je tudi prav, saj je varuh 
človekovih pravic steber, branik in svetilnik 
čuteče, čuječne in tolerantne sodobne družbe, ki 
pa žal prepogosto skrene s poti zdrave pameti in 
sočutja in pozablja na tiste, ki niso zmožno 
tempa, tekmovalnosti in neusmiljenosti 
današnjega časa. 
 Prav zato in tudi zato bomo gospoda 
Petra Svetino v Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca podprli.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 S tem smo končali predstavitve stališč 
poslanskih skupin. Imamo tri prijavljene 
razprave.  
 Prvi ima besedo mag. Matej Tonin, 
pripravi pa se gospod Jožef Horvat. 
 Izvolite. 
  
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dober večer! 

Drage poslanke in poslanci! 
 Seveda je institut varuha človekovih 
pravic izjemno pomemben, tudi zato je večina, ki 
je potrebna, da ga izvolimo, precej velika, kar je 
dobro, ker pomeni, da mora biti zagotovljeno 
neke vrste soglasje tako koalicije kot tudi 
opozicije. 
 Ko sem poslušal Petro Svetino, me je 
ena stvar pri njem zelo navduševala, in to je, da 
za razliko morda od kakšnih preteklih varuhov 
človekovih pravic se bo tega dela lotil nekoliko 
manj pravniško in z nekoliko več čustvi, kar je 
tudi tisto ključno, kar se od varuha človekovih 
pravic pričakuje. Varuh posreduje, ko po navadi 
odpovedo vsi pravni inštrumenti, ko se ljudem 
dogajajo takšne in drugačne krivice in zato je 
nujno, da se tak varuh zna tudi vživeti v zgodbe 
posameznikov, da zna pokazati čustva in na 
takšen način posameznikom pomagati. Ne 
nazadnje Petra Svetino poznam kot izjemno 
praktičnega človeka, ki deluje in govori iz 
prakse. Tudi zato sem pomirjen, da bo varuh 
človekovih pravic postal tudi Peter Svetina, ker 
to ne bo še eden od pravnikov, ki mu morda to 
predstavlja neke vrste vrh njegove pravniške in 
uradniške kariere, ampak ker bo varuh končno 
postal nekdo, ki se dnevno vsak dan, dan za 
dnem ukvarja z ljudmi, ki imajo različne 
hendikepe. 
 Tako da verjamem, da Slovenija dobiva 
dobrega varuha, seveda je pa še veliko pred 

njim. In vse to, kar smo danes govorili, bo moral 
tudi v praksi pokazati. Moj glas ima.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate gospod Jožef Horvat, 
pripravite se gospa Iva Dimic.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Drage kolegice in kolegi! 
 Človekove pravice. Včasih s takšno 
lahkoto izrečena besedna zveza, včasih niti ne 
vemo, kaj pravzaprav to pomeni. Ampak želim 
nas spomniti na čas nastanka naše države. Mi 
smo neko bivšo totalitarno državo zapustili tudi 
iz razloga, ker je to bila država, kjer so bile 
kršene človekove pravice, torej niso bile 
spoštovane človekove pravice. V Temeljno 
ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije smo 25. junija 1991 zapisali 
v 3. poglavju: »Republika Slovenija zagotavlja 
varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, 
ne glede na njihovo narodno pripadnost brez 
sleherne diskriminacije, skladno z Ustavo 
Republike Slovenije in z veljavnimi 
mednarodnimi pogodbami.«  
 Kmalu potem ko so bili znani kandidati 
za varuha človekovih pravic, smo na naših 
organih sprejeli odločitev, da podpremo gospoda 
Petra Svetino za varuha človekovih pravic. To 
sem potem tudi že na preliminarnih pogovorih 
pojasnil predsedniku Republike Slovenije. Kateri 
so ključni razlogi za našo podporo gospodu 
Petru Svetini, sem pravzaprav že povedal na 
Mandatno-volilni komisiji, pa dovolite, da 
povzamem še enkrat. Ja, odlikuje ga čustvena 
inteligenca. Čustvena inteligenca. Pri njem smo 
odkrili vseh 5 glavnih komponent čustvene 
inteligence: samozavedanje, samoobvladovanje, 
notranja motivacija, empatija in socialne veščine.  
 Petra Svetino bomo podprli za varuha 
človekovih pravic, ker je oseba z integriteto, z 
izrazitim občutkom za sočloveka in je pripravljen 
trdo delati in sodelovati. Poleg veliko praktičnih 
in življenjskih izkušenj s področja dela z 
ranljivimi ciljnimi skupinami je odprt za pobude in 
predloge vseh skupin prebivalcev. Pri svojih 
stališčih je trden, neomajen, vendar je 
pripravljen sprejeti argumente, ki ga prepričajo. 
Na svoji poti se je pripravljen spopasti tudi z 
največjimi ovirami, če so v korist človeka in 
ljudem zagotavljajo osnovne pravice. Še veliko 
pozitivnih lastnosti gospoda Petra Svetine bi 
lahko naštel. Naši soglasni podpori dodajam 
iskreno željo, najprej njemu za uspešno delo, 
vsem, prav vsem državljankam in državljanom 
pa, da bi v gospodu Petru Svetini videli, še bolje 
pa začutili resničnega varuha človekovih pravic v 
smislu Temeljne ustavne listine. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Iva Dimic, izvolite. 
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IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Spoštovane 

kolegice in kolegi! 
 Drugič mi je dano, da sem lahko 
prisotna ob imenovanju človeka na funkcijo 
varuha človekovih pravic. Sama jemljem to kot 
neko tako posebno priložnost oziroma tudi 
odgovornost, da povem, kako sem sama že v 
preteklosti videla delovanje tega varuha 
človekovih pravic. Vsekakor je treba, da ima 
občutek za ljudi. Pomembno pa je tudi, da kaj 
naredi, da ne molči. Pomembno je to, da je 
aktiven, da si želi sprememb na boljše. Lahko 
rečem, da vsakoletno poročilo, ki smo ga prejeli, 
je bilo zelo kvalitetno pripravljeno, vendar, žal, 
lahko rečem, z večinoma enimi in istimi 
težavami, ki so pestile ljudi. Tiste verjetno, ki so 
izgubili upanje na kakršnikoli drugi državni 
instanci, da bi iskali pravico zase, so se obrnili 
na varuha. Želim si, da bi varuh ne nazadnje tudi 
pregledal pretekla poročila in videl, kje so 
največji pereči problemi v Sloveniji, da bi ne 
nazadnje imel to moč, da bi mu jo vsi mi dali in 
tudi ministrstva, vsi organi, da bi lahko vplival, da 
bi se nekatera zakonodaja v Sloveniji vseeno 
hitreje spreminjala v dobrobit ljudi. Hiter odziv je 
zagotovo zelo pomemben. Poleg vseh naštetih 
karakteristik, ki jih ima bodoči varuh, se mi zdi, 
da je pomembno, in seveda si želim, da bi bil 
varuh vseh najšibkejših, vseh mogoče drugače 
mislečih, vseh verujočih ali neverujočih, vseh, ki 
dejansko želimo in spoštujemo življenje. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

poslanka, vaša razprava je bila zadnja. S tem 
zaključujem razpravo. 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa o izvolitvi gospoda Petra Svetine za 
Varuha človekovih pravic za dobo šestih let.  
 Pred glasovanjem vas želim opozoriti, 
da bo v skladu z 12. členom Zakona o varuhu 
človekovih pravic predlagani kandidat za varuha 
človekovih pravic izvoljen, če bo zanj glasovala 
dvotretjinska večina vseh poslank in poslancev, 
torej 60 ali več. Prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 89 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 89, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 89.) (Proti nihče.) 
 / aplavz/ 
 Spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, ugotavljam, da je sklep sprejet in da je 
Državni zbor za varuha človekovih pravic izvolil 
gospoda Petra Svetino.  
 Prosim gospoda Petra Svetino, da 
priseže pred državnim zborom.  
 
PETER SVETINA: Prisegam, da bom opravljal 

svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, da 
bom varoval človekove pravice in temeljne 
svoboščine, da bom opravljal svoje delo vestno 
in nepristransko ter pri tem spoštoval načela 
pravičnosti in dobrega upravljanja.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Prosim 

varuha, da nagovori Državni zbor.  

 Izvolite.  
 
PETER SVETINA: Hvala lepa. Spoštovani 

gospod predsednik, spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Iskrena hvala za vašo podporo, ki mi 
pomeni popotnico, ki, ne bom rekel, da jo 
jemljem kot breme, ampak spodbudo, da bom 
šel po tej poti, po kateri sem hodil in da bom na 
razpolago vsem ljudem in da se bom zavzemal 
za pravičnost za vse.  
 Iskrena hvala.  
 / aplavz/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše besede.  
 Gospodu Svetini čestitam in mu želim 
uspešno delo. 
  
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
imenovanje podpredsednika Vrhovne 
sodišča republike Slovenije.  

 Ministrica za pravosodje gospa Andreja 
Katič, je na podlagi enajstega odstavka 62.b 
člena v povezavi s prvim odstavkom 62.a člena 
Zakona o sodiščih Državnemu zboru predlagala, 
da za podpredsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije za dobo šestih let imenuje 
dr. Miodraga Đorđevića vrhovnega sodnika 
svetnika na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
dajem besedo ministrici za pravosodje gospe 
Andreji Katič.  
 Izvolite.  
 
ANDREJA KATIČ: Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovani poslanke in poslanci!  
 Na v Uradnem listu Republike Slovenije 
objavljen javni poziv 1. decembra 2017 
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto 
podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije se je kot edini kandidat prijavil vrhovni 
sodnik svetnik dr. Miodrag Đorđević. Občna seja 
Vrhovnega sodišča je dne 22. januarja 2018 
podprla njegovo kandidaturo. Sodni svet je 
prijavo obravnaval 25. januarja 2018 in sprejel 
odločitev, da njegovo kandidaturo podpira. 
Takratni minister za pravosodje je tako 2. marca 
2018 Državnemu zboru podal predlog, ki ni bil 
obravnavan. Zaradi parlamentarnih volitev v 
lanskem letu se je tako postopek v Državnem 
zboru končal. Sama sem najprej ponovno 
pozvala tako Vrhovno sodišče kot Sodni svet, da 
podata svoje mnenje. Oba vztrajata pri mnenjih, 
ki sta jih že podala, da kandidaturo podpirajo. 
Tako sem v luči obeh mnenj, Vrhovnega sodišča 
ter Sodnega sveta, dne 10. decembra 2018 
predlagala Državnemu zboru, da ga imenuje za 
podpredsednika Vrhovnega sodišča.  
 Naj na kratko predstavim njegovo 
karierno pot in odgovorim na dileme, ki so se 
izpostavljale na seji Odbora za pravosodje. Dr. 
Đorđević je leta 1980 zaključil Pravno fakulteto v 
Ljubljani. Kot štipendist Fulbrightovega sklada se 
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je izpopolnjeval s področja ameriškega 
stečajnega prava. Leta 2003 je zaključil 
podiplomski študij s področja gospodarskega 
prava. Doktorsko disertacijo je uspešno 
zagovarjal leta 2004. 
 Svojo kariero je v celoti posvetil 
sodstvu. Sodniško službo opravlja že od leta 
1985 na gospodarskem oddelku takratnega 
Temeljnega sodišča v Ljubljani, od 1992 do 
2003 na Višjem sodišču v Ljubljani, od leta 2003 
dalje pa na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije, kjer sodi na gospodarskem oddelku. 
Delovanje in ustroj sodstva kot celote pa tudi 
Vrhovnega sodišča samega je zatorej spoznal 
temeljito. 

Od leta 2010 do 2015 je bil na 
seznamu namestnikov izvoljenega sodnika za 
odločanje o posameznih zadevah na Evropskem 
sodišču za človekove pravice. Od leta 2015 je 
tudi predstavnik Republike Slovenije za 
izobraževanje pravnih strokovnjakov o varstvu 
človekovih pravic. Objavlja dela v strokovnih in 
znanstvenih revijah. Ob tem je tudi član številnih 
društev in strokovnih združenj tako doma kot v 
tujini. 

V obdobju 2011–2015 je bil 
poročevalec Republike Slovenije o odločbah o 
uporabi Uredbe Sveta Evrope o postopkih v 
primeru insolventnosti. Od leta 2007 je 
predstavnik Republike Slovenije Uncitral na 
zasedanjih delovne skupine za insolvenčno 
pravo. Je član različnih mednarodnih delovnih 
skupin. V letih 2016 in 2017 je kot ekspert za 
insolvenčno pravo delal na projektu Evropske 
unije v Republiki Makedoniji. 

Pred začetkom dela je pridobil mnenje 
predsednika Vrhovnega sodišča in soglasje 
Sodnega sveta. Sodni svet je sprejel odločitev o 
mirovanju njegove sodniške funkcije. V letu 2016 
mu je mirovala 7 in v 2017 6 mesecev. O tem je 
bil s strani mojega predhodnika tudi podan 
odgovor na poslansko vprašanje. Minister za 
pravosodje v zvezi s tem nima nobenih 
pristojnosti. 

Glede očitkov, ki so se pojavljali v 
javnosti v zadevi Pro Plus. Kandidat ni bil član 
senata in torej ni sodeloval pri sprejemu sodne 
odločbe, zoper katero je Evropsko sodišče za 
človekove pravice ugotovilo kršitev, bil pa je 
poročevalec v končni sodni odločbi, s katero je 
sodišče zavrnilo tožbo Pro Plusa zoper odločbo 
Agencije za varstvo konkurence in v zvezi s tem 
ESČP zadeve niti ni sprejelo v obravnavo. 

Poudarila bi, da iz mnenja Sodnega 
sveta o kandidaturi dr. Đorđevića ni razbrati 
nobenih zadržkov glede njegovega preteklega 
dela. Sodni svet je, kot izhaja iz njegovega 
mnenja, pri presoji o primernosti kandidata 
upošteval njegove strokovne, organizacijske ter 
druge reference. Ugotovil je, da ima dovolj 
vsakovrstnih izkušenj, ki so pomembne pri 
vodenju najvišjega sodišča v državi, in da ogled, 
ki ga je dosegel s svojim delom, dodatno utrjuje 
mnenje Sodnega sveta, da bo uspešno opravljal 

naloge podpredsednika Vrhovnega sodišča. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica, za predstavitev. 
 Matično delovno delo je Mandatno-
volilna komisija. Besedo predajam gospodu 
Ivanu Hršku.  
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Spoštovana ministrica, 
spoštovani kolegice in kolegi! 
 Mandatno-volilna komisija je na 6. seji 
24. januarja 2019 kot matično delovno telo 
obravnavala Predlog za imenovanje 
podpredsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru 

17. decembra 2018 posredovala ministrica za 
pravosodje. 

V skladu z enajstim odstavkom 62.b 
člena v povezavi s prvim odstavkom 62.a člena 
Zakona o sodiščih podpredsednika Vrhovnega 
sodišča imenuje Državni zbor na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje, po 
predhodnem mnenju Sodnega sveta in občne 
seje Vrhovnega sodišča za dobo 6 let, z 
možnostjo ponovnega imenovanja. 

Na navedeni podlagi ministrica za 
pravosodje po predhodni pridobitvi obeh mnenj 
Državnemu zboru predlaga, da za 
podpredsednika Vrhovnega sodišča imenuje dr. 
Miodraga Đorđevića, vrhovnega sodnika 
svetnika na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije.  
 Po predlogu ministrice za pravosodje je 
priložen življenjepis kandidata z opisom 
strokovne dejavnosti, mnenji Sodnega sveta in 
občne seje Vrhovnega sodišča, dopisa Sodnega 
sveta in Vrhovnega sodišča ter poziv Sodnega 
sveta in kandidatova prijava za razpis. 
 Seje Mandatno-volilne komisije se je 
udeležila gospa Andreja Katič, ministrica za 
pravosodje, ki je uvodoma predstavila postopek 
izbora kandidata ter razloge in kriterije, na 
podlagi katerih predlaga Državnemu zboru 
kandidata v imenovanje.  
 V razpravi so članice in člani komisije iz 
vrst Poslanske skupine SDS povedali, da 
kandidata za podpredsednika Vrhovnega 
sodišča ne bodo podprli, ter med razlogi navedli 
predvsem njegovo ravnanje v preteklosti. 
Ministrici za pravosodje so postavili nekaj 
konkretnih vprašanj o tem, ali je kandidat z 
navedenimi ravnanji v preteklosti kršil zakon. 
Ministrica na zastavljena vprašanja ni podala 
konkretnih odgovorov, je pa poudarila, da sta 
kandidata za podpredsednika Vrhovnega 
sodišča podprla tako Sodni svet kot občna seja 
Vrhovnega sodišča. Zato je Poslanska skupina 
SDS podala proceduralni predlog, da komisija 
obravnavo zadeve prekine ter pozove 
predlagatelja, da poda pisna pojasnila na 
vprašanja, izpostavljena v razpravi, vendar 
predlog ni bil sprejet.  
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 Po opravljeni razpravi je Mandatno-
volilna komisija sprejela sklep, s katerim 
predlaga Državnemu zboru, da za 
podpredsednica Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije za dobo šestih let imenuje dr. 
Miodraga Đorđevića, vrhovnega sodnika 
svetnika na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin.  
 Prvi imate besedo gospod Jožef Horvat 
v imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik Državnega zbora. Gospa ministrica, 
kolegice in kolegi!  
 Da bom zelo jasen, Poslanska skupina 
Nove Slovenije gospoda dr. Miodraga Đorđevića 
ne bo podprla za podpredsednika Vrhovnega 
sodišča.  
 Tisti, kdor je spremljal sejo Mandatno-
volilne komisije, bo razumel. Povsem normalno 
je, da opozicija verjetno vseh informacij, 
potrebnih za odločanje, nima. In mi jih glede 
gospoda Đorđevića nismo imeli. Zato smo 
spraševali, veliko spraševali, pa nismo dobili 
odgovorov. Informacije smo zbirali v raznih 
medijih. Morda niso relevantne, morda so. 
Ampak tudi njegovi stanovski kolegi, sodniki, so 
kdaj tudi s prstom pokazali na kandidata 
Miodraga Đorđevića, kar seveda ni olikano, če s 
prstom kdo kaže. Ampak to nam je dalo misliti in 
zato smo spraševali. Zanimivo je, da nihče od 
koalicije gospoda kandidata ni branil. Niti eden 
od članov Mandatno-volilne komisije. Tudi gospa 
ministrica je pravzaprav dala zelo jasno vedeti, 
da poslanci moramo odločiti in da naj odločimo. 
Povsem normalno je, nimamo nekega 
zakonskega ali poslovniškega okvira, da bi s tem 
postopkom, s to kandidaturo kar prenehali in jo 
zaključili. Zaključi se tukaj, danes z odločitvijo. In 
poslanci bomo res odločili.  
 Mi bomo glasovali proti. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, v 
imenu Poslanske skupine SNS.  
 Izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Glede na moje pogovore z raznimi sodniki, 
tožilci, odvetniki, lahko povem, da o gospodu 
Đorđeviću nimajo lepih besed. Niti kot 
strokovnjaka niti kot človeka ga ne cenijo. 
Ampak jaz se v to ne bom spuščal. Jaz bom šel 
na svojo osebno izkušnjo, ko mi je gospod 
Đorđević na šoli, ko sem posredoval zaradi 
otrok, mi je pred vsemi grozil, »se bova že videla 
na sodišču, ti pravičnik, mi boš že še prišel v 

roke«. Mislim, da je takšen človek težko na tako 
visokem položaju, kajti takrat je pokazal, da ne 
zna presoditi položaja, ne zna trezno razmišljati, 
ne zna razmišljati mirno, s trezno glavo, bi rekel, 
ampak izbruhne v ene take čudne, čudne, ne 
bom rekel kakšne variante, kajti te variante po 
mojem mnenju sodijo že v kakšne medicinske 
knjige.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke tega gospoda ne bomo 
podprli. Ne bomo ga podprli tudi zaradi tega, ker 
ne želimo, da bi krnil ugled sodne veje oblasti in 
tudi tožilske veje oblasti. Konec koncev ta oblast 
nima kakšne velike teže in ne uživa spoštovanja 
med ljudmi, kar je logično. Če bi bil ta gospod 
izvoljen, bo to spoštovanje padlo še precej nižje.  
 V Slovenski nacionalni strani ga ne 
bomo podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Anja Bah Žibert, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Kolegice in 

kolegi! 
 V Slovenski demokratski stranki bomo 
glasovali proti imenovanju Miodraga Đorđevića 
za podpredsednika Vrhovnega sodišča 
 Ker govorimo o funkciji v državi, ki 
zahteva ničelno toleranco, ko gre za vprašanje 
neodvisnosti, nepristranskosti, transparentnosti, 
integritete in ugleda sodstva, je nujno, da našo 
odločitev tudi utemeljim. Še toliko bolj, ker pove, 
da ga ne boste našli v življenjepisu oziroma 
predstavitvi kandidata. Miodrag Đorđević je leta 
2009 v času Pahorjeve vlade kandidiral za 
predsednika Vrhovnega sodišča. Takrat njegove 
kandidature niso podprli vrhovni sodniki, Sodni 
svet, proti je bilo tudi Ministrstvo za pravosodje 
ter koalicija, v kateri sta bili SD in Desus. Na 
Ministrstvu za pravosodje so glede njegove 
kandidature izjavili: »V javnem interesu je, da 
tako vrhunsko funkcijo, tako ugledno funkcijo 
opravlja nekdo, ki je povsem nepristranski in z 
najvišjimi moralnimi kakovostmi in sposobnostmi 
opravljanja nalog vodstvenega mesta.« 
 Koalicija, sprašujem vas, kaj je danes 
drugače? Mar te lastnosti niso več pomembne, 
potrebne, zaželene? Nespodobno ambiciozni 
Miodrag Đorđević se je leta 2015 želel povzpeti 
med sodnike Evropskega sodišča za človekove 
pravice. Njegova kandidatura se je ustavila že 
pri predsedniku države Pahorju, ki ga ni 
predlagal v izvolitev Državnemu zboru. 
Đorđević, ki očitno ni pričakoval takšnega 
razpleta, je Pahorju očital, da je kršil zakon in se 
samovoljno postavil nad zakon.  
 V zadnji aferi, ki je pred kratkim 
pretresla slovensko sodstvo ter strokovno in 
širšo javnost, se ime Miodrag Đorđević pojavi 
znova. Gre za zadevo Pro Plus, ki se je znašla 
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, 
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ki je zavrnilo sodbo Đorđevića. Pravni 
strokovnjak dr. Avbelj je ob tej zadevi na seji 
Odbora za pravosodje povedal, da je razlaga, ki 
jo je podalo ESČP, del njihove ustavljene sodne 
prakse, ki bi jo moralo Vrhovno sodišče poznati. 
Prav tako bi morali na Vrhovnem sodišču vedeti, 
da ESČP sodi po konvenciji, ki določa minimalne 
standarde, ki jih mora država spoštovati. A 
zgodba tukaj še ni končana. Po tej izgubljeni 
sodbi se je prvič v zgodovini Vrhovnega sodišča 
zgodilo, da se je le-to izreklo in tudi zapisalo na 
svoji spletni strani, da spoštuje samo tiste 
odločbe, ki se jim zdijo prepričljive. Po burnih 
odzivih praktično celotne akademske pravne 
stroke je bil sporni zapis sicer odstranjen, 
odgovornost pa še danes ni znana oziroma 
razkrita. Tudi ministrica Katičeva na zadnji seji 
Mandatno-volilne komisije odgovora ni želela 
podati. 
 Pri iskanju odgovornosti oseb za nastali 
škandal, se lahko zanašamo zgolj na domneve, 
če ravno težko spregledamo, da je bil ravno 
Đorđević tisti sodnik, čigar sodba je pred 
Evropskim sodiščem za človekove pravice 
padla, njegova partnerica pa danes vodi Službo 
za odnose z javnostjo, ki med drugim skrbi ravno 
za to spletno stran. 
  Sodnik Đorđević, veste, je tisti sodnik, 
ki je dosegel mirovanje svoje sodniške funkcije, 
in to v času, ko se je Slovenija soočala z velikimi 
sodnimi zaostanki in je opravljal službo v 
Makedoniji, čeprav je Zakon o sodniški službi 
jasen in določa, da sodniška funkcija miruje le, 
če je sodnik napoten na mednarodno civilno 
misijo. Da je šlo za izjemno problematično 
zadevo, kaže tudi odziv takratnega predsednika 
Sodnega sveta, ki je dejal, da se zakona ne sme 
kršiti in bi morali sodniku Đorđeviću to delo 
prepovedati. Tudi na to naše vprašanje 
ministrica Katičeva ni odgovorila.  
 V luči odstopa ministra za kulturo in 
predvsem razlogih zanj je treba izpostaviti, da pa 
je Đorđević širši javnosti predvsem poznan po 
nedopustnih pritiskih in grožnjah, ko gre za 
njegove zasebne interese. Na koncu, 
spoštovani, koalicija, ki nameravate danes 
kandidata podpreti, vas sprašujem, kaj vse 
morajo biti še lastnosti in dejanja vaših 
izbrancev, da bi jim vendarle odrekli podporo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana poslanka, čas se vam je iztekel. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Res ne zmorete 

storiti ničesar, kar nima podpisa globoke 
države? Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se za podpredsednika 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za dobo 
šestih let imenuje dr. Miodrag Đorđević, vrhovni 

sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču Republike 
Slovenije. A želi še kdo besedo?  
 V imenu poslanske skupine. 
 Izvolite, gospa Maša Kociper. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovane 

poslanke in poslanci!  
 Večkrat v tem zboru opozarjam na 
nedopustno diskreditiranje ljudi, ki se prijavljajo 
na pomembne funkcije v državi. S tem zadnjim 
izvajanjem smo bili priča prav enemu od takšnih 
diskreditacij. V državi Republiki Sloveniji, kot 
sem danes že prebrala, je v 3. členu Ustave 
zapisano, da je zakonodajna oblast ločena od 
sodne in izvršilne. Sodnika Đorđevića osebno ne 
poznam prav dobro. Zame je pri tem odločanju 
ključno, da sta ga podprla tako Sodni svet kot 
tudi Vrhovno sodišče. V prvem delu navedb 
gospe Bah Žibert sem lahko zaznala, da je ta 
oseba zelo ambiciozna. / oglašanje iz dvorane/ 
Zelo ambiciozna. To je očitno hud greh. Med 
drugim si je drznil večkrat kandidirati in celo 
opravljati službo, za katero je dobil dovoljenje v 
drugi državi. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana poslanka, replike niso dovoljene, 
ampak samo obrazložitev glasu. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Saj je obrazložitev. 

Obrazložitev, zakaj bomo v Stranki Alenke 
Bratušek podprli tega kandidata. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Prosim, 

brez replik. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Mislim, da o tem 

govorimo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Prosim, 

brez replik. 
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Predvsem me je 

pa zmotil drugi del te obravnave, ki je bil pa laž. / 
oglašanje iz dvorane/ Ministrica je jasno 
povedala, da ta človek ni soodločal v zadevi Pro 
Plus. To je bilo danes tukaj javno povedano. 
Celotni drugi del izvajanja o nedopustnem in 
nepravilnem odločanju in posledično o nepravilni 
komunikaciji Vrhovnega sodišča se torej nanaša 
na zadevo, v kateri ta sodnik ni odločal. In to je 
tako nizkotna in nesramna manipulacija, da je to 
neverjetno. Še posebej, ker je bilo to pred tem 
večkrat jasno zanikano in ker je tudi ministrica 
danes povedala, da temu ni tako.  
 Naša poslanska skupina bo predlog 
Sodnega sveta in Vrhovnega sodišča podprla. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Preden 

nadaljujemo, dovolite, da preberem naslednje: 
Obrazložitev glasu ni polemika, naslavljanje, 
prepričevanje, pozivanje ter postavljanje 
vprašanj. Prosim, da se v bodoče obrazložitev 
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ne zlorablja. S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje. / 
oglašanje iz dvorane/  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, odpiram začetek za prijavo za listo za 
obrazložitev glasu kot posameznega poslanca 
ali poslanke.  
 Gospa Žibert, imate glas v imenu 
poslanske skupine. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči. 
 V Slovenski demokratski stranki 
Đorđevića ne bomo podprli za podpredsednika 
Vrhovnega sodišča. Ne zato, ker ga bi ne 
poznali, ampak zato, ker poznamo nekatera 
dejstva in omenjeni ni primeren za kandidata za 
tako pomembno funkcijo. Kot rečeno, je 
omenjeni že kandidiral za predsednika 
Vrhovnega sodišča, pa je praktično ta ista 
koalicija, danes je samo nekoliko reciklirana, 
glasovala proti in natančno povedala, da gre za 
problematično osebo, ki ima težave z 
neodvisnostjo in strokovnostjo. 
 Omenjenega ne moremo podpreti v 
Slovenski demokratski stranki tudi zato, ker 
grozi, ko gre za njegove zasebne interese. V 
koaliciji po navadi veste, kako ravnate, kadar 
kdo grozi. In še drugo. Gospod Đorđević je po 
vseh informacijah, ki so bile v medijih, bil v 
zadevi Pro Plus zraven. Kar pa se tiče 
obrazložitve ministrice Katičeve, nekaj dni nazaj 
na Mandatno-volilni komisiji teh mnenj oziroma 
pojasnil nismo prejeli.  
 Zato v Slovenski demokratski stranki 
omenjenega kandidata ne moremo podpreti. 
Danes še toliko bolj ne, ker slišimo. kako se pa 
nekateri v pravnih krogih še tako zelo potegujejo 
zanj. Hvala. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Dr. Franc Trček ali želite besedo v 
lastnem imenu ali v imenu poslanske skupine? V 
lastnem imenu. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo. 
 Ponovil bom to, kar sem rekel že prej v 
razpravi. Strinjam se z gospo Sovdat, eno 
vrhunskih pravnih strokovnjakinj, da bi morali 
končno odpraviti ta relikt, da si tretja veja oblasti 
prevzame odgovornost in sama žegna svoje 
sodnice in sodnike. Gospod Klemenčič je to 
obljubil v prejšnjem mandatu, da bo s 
spremembo tega zakona in verjetno tudi ustave 
prišel, in jaz si srčno želim, da bi se to zgodilo, 
ker jaz teh šarad imam že dosti. Zato tudi vedno 
striktno glasujem vzdržano. 
 Jaz tega gospoda ne poznam, ne vem. 
Ampak če resno hočemo imeti delujočo tretjo 
vejo oblasti, avtonomno od Državnega zbora, 
ker zlasti desnica, ko jim kdo ne odgovarja, to 

zlorablja, moramo nujno narediti to spremembo. 
Ker to pa je tudi relikt nekega bivšega sistema, 
čez katerega imate vi ogromno kaj za povedati. 
Jaz nisem do njega nostalgičen, sem premlad, in 
ne dvomim, da boste podprli ta predlog, ko bo 
prišla resorna ministrica z njim v Državni zbor. 
Gospa resorna ministrica, vas pa pozivam, da 
ga čim prej spišete. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

to obrazložitev. 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! Prehajamo na glasovanje. 
  Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 36. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 36.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 Prehajamo, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, na Zahtevo Okrožnega 
sodišča v Ljubljani, Kazenski oddelek, za 
odločitev o dovoljenju za začetek 
kazenskega postopka zoper sodnico gospo 
Katarino Kuret Marolt.  

 Zahtevo je v obravnavo zboru 
posredovalo Okrožno sodišče v Ljubljani, 
Kazenski oddelek. Zahtevo je obravnavala 
Mandatno-volilna komisija, ki nam je pisno 
poročala. Spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, prehajamo na odločanje.  
 Mandatno-volilna komisija predlaga 
Državnemu zboru, da sprejme naslednji sklep: 
Državni zbor na podlagi drugega odstavka 134. 
člena Ustave Republike Slovenije ter 212. in 
214. člena Poslovnika Državnega zbora v zvezi 
zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, 
Kazenski oddelek, številka 2K13900/217 z dne 
28. 8. 2018 za odločitev o dovoljenju za začetek 
kazenskega postopka zoper sodnico gospo 
Katarino Kuret Marolt zaradi kaznivega dejanja 
zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 
tretjem odstavku 257. člena Kazenskega 
zakonika in kaznivega dejanja protizakonitega in 
krivičnega sojenja po prvem in drugem odstavku 
288. člena ne prizna imunitete sodnici Katarini 
Kuret Marolt in dovoli vodenje kazenska 
postopka. Na podlagi 212. in 214. člena v zvezi 
s prvim odstavkom 207. člena Poslovnika 
Državnega zbora o predlogu sklepa odloči 
Državni zbor brez razprave.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 86, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 86.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na obravnavo Ugotovitve 
prenehanja mandata dveh članov 
Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenije.  

 Mag. Aleksander Igličar in gospod 
Matjaž Rakovec sta podala odstopni izjavi z 
mest članov Nadzornega sveta Radiotelevizije 
Slovenije. Državni zbor je odstopno izjavo mag. 
Aleksandra Igličarja prejel 4. januarja 2019, 
odstopno izjavo gospoda Matjaža Rakovca pa 7. 
januarja 2019. Na podlagi navedenega 
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Mandatno-volilna komisija predlaga Državnega 
zboru, da se na podlagi sedmega odstavka 26. 
člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in 112. 
člena Poslovnika Državnega zbora seznani z 
naslednjima sklepoma:  
 Prvi sklep: Ugotovi se, da je mag. 
Aleksander Igličar odstopil z mesta člana 
Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, zato 
mu na podlagi sedmega odstavka 26. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 
mandat člana Nadzornega sveta Radiotelevizije 
Slovenija.  
 Drugi sklep: Ugotovi se, da je gospod 
Matjaž Rakovec odstopil z mesta člana 
Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija, zato 
mu na podlagi sedmega odstavka 26. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 
mandat člana nadzornega sveta Radiotelevizije 
Slovenija.  
 Ugotavljam, da se je Državni zbor s 
sklepoma seznanil.  
 
 Spoštovane in spoštovani, prehajamo 
na obravnavo Predloga sklepa o sestavi in 
imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov Preiskovalne 
komisije o ugotavljanju domnevnega pranja 
denarja v NKBM, d. d., domnevnega 
nezakonitega financiranja politične stranke 
SDS in domnevnega nezakonitega 
financiranja volilne kampanje SDS za 
predčasne volitve poslancev v Državni zbor 
2018.  Predlog sklepa je v obravnavo zboru 

predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih 
k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa o sestavi in imenovanju 
predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov navedene preiskovalne 
komisije.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 88, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 88.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na 
programu otroške kardiologije ter področju 
nabav in upravljanja z medicinsko opremo in 
zdravstvenim materialom.  

 Predlog sklepa je v obravnavo zboru 
predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih 
k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa o sestavi in imenovanju 
predsednika, podpredsednika, članov in 
namestnikov članov navedene preiskovalne 
komisije. 
 Glasujemo. Navzočih je 86 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 86, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 86.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.   
 

 Prehajamo na Obvestilo predsednika 
Vlade o odstopu gospoda Dejana Prešička s 
funkcije ministra za kulturo. 

  Predsednik Vlade gospod Marjan 
Šarec me je 28. januarja 2019 obvestil, da je 
gospod Dejan Prešiček odstopil s funkcije 
ministra za kulturo. V zvezi s tem Državni zbor 
na podlagi 115. člena Ustave Republike 
Slovenije ugotavlja, da je gospodu Dejanu 
Prešičku prenehala funkcija ministra za kulturo. 
Predsednik Vlade je 28. januarja 2019 Državni 
zbor obvestil, da bo do imenovanja novega 
ministra funkcijo ministra za kulturo začasno 
opravljal dr. Jernej Pikalo, minister za 
izobraževanje, znanost in šport.  
 Gospodu Dejanu Prešičku se 
zahvaljujem za sodelovanje in mu želim 
najboljše pri nadaljnjem delu.  
 
 S tem, spoštovane in spoštovani, 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko 
dnevnega reda – 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 29. januarja 
2019, 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 gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje gospoda Zmaga Jelinčiča 
Plemenitega v zvezi s statusom Slovencev v 
Avstriji in Italiji.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 43. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
  
 Predlog drugega sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje gospoda Žana Mahniča v 
zvezi z zaostanki pri reševanju vlog na centrih 
za socialno delo.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 39, proti 43. 
 (Za je glasovalo 39.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
  
 Predlog tretjega sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje gospoda Luke Mesca v 
zvezi z neustreznimi politikami na področju 
zaposlovanja delavcev in kršenjem delavskih 
pravic.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 20, proti 44. 
 (Za je glasovalo 20.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
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Predlog četrtega sklepa: 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 mag. Karmen Furman v 
zvezi z domovi za starejše.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 43. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog petega sklepa: Državni zbor bo 
na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek ter ministra za okolje in prostor Jureta 
Lebna na poslansko vprašanje dr. Franca Trčka 
v zvezi s spremembo državnega prostorskega 
načrta za širitev mariborskega letališča.  
 Glasujemo. Navzočih je 86 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 41. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 41.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog šestega sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za javno upravo gospoda Rudija 
Medveda na poslansko vprašanje gospe Alenke 
Jeraj v zvezi s številom zaposlenih v državni in 
javni upravi ter potrebnimi sredstvi za njihove 
plače.  
 Glasujemo. Navzočih je 87 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 34, proti 43. 
 (Za je glasovalo 34.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog sedmega sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za finance dr. Andreja Bertonclja na 
poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi 
z dodatnimi obveznostmi zaradi odločitev 
aktualne vlade.  
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 52. 
(Za je glasovalo 35.) (Proti 52.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
Predlog osmega sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Ksenije Klampfer ter 
ministra za zdravje Sama Fakina na poslansko 
vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi s 
težavami otrok s posebnimi potrebami. 

Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 40, proti 42. 

(Za je glasovalo 40.) (Proti 42.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 

 
Predlog devetega sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje 
Violete Tomić v zvezi s korupcijskimi tveganji na 
Uradu RS za intelektualno lastnino in postopki 

izdaje dovoljenj za kolektivno upravljanje pravice 
do nadomestila za reproduciranje. 

Glasujemo. Navzočih je 87 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 22, proti 44. 

(Za je glasovalo 22.) (Proti 44.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 

 
Predlog desetega sklepa: 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 Marijana Pojbiča v zvezi s 
položajem invalidov. 

Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 37, proti 43. 

(Za je glasovalo 37.) (Proti 43.)  
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 

 
Predlog enajstega sklepa: 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 Dušana Šiška v zvezi z 
izgnanci. 

Glasujemo. Navzočih je 86 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 38, proti 42. 

(Za je glasovalo 38.) (Proti 42.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 

 
Predlog dvanajstega sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za javno upravo Rudija Medveda na 
poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi z 
zaposlovanjem delavcev v javnem sektorju, ki so 
bili v preteklosti preneseni na zunanje izvajalce, 
in obveznim polletnim preverjanjem razlogov za 
izključitev gospodarskih subjektov iz postopkov 
javnega naročanja. 

Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 12, proti 43. 

(Za je glasovalo 12.) (Proti 43.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 

 
Predlog trinajstega sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za javno upravo Rudija Medveda na 
poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z 
učinkovitostjo javnega sektorja glede na 
mednarodne primerjave in povišanjem plač. 

Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 52. 

(Za je glasovalo 35.) (Proti 52.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 

 
Predlog štirinajstega sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška ter ministra za finance dr. 
Andreja Bertonclja na poslansko vprašanje 
Franca Breznika v zvezi z nesorazmerjem med 
ceno avtoplina in plina za ogrevanje. 

Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 43. 

(Za je glasovalo 35.) (Proti 43.) 
Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
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Predlog petnajstega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru ministra za zdravje gospoda Sama 
Fakina na poslansko vprašanje gospoda Zvonka 
Černača v zvezi z načini porabe dodatnih 
sredstev za namene skrajševanja čakalnih vrst. 
 Glasujemo. Navzočih je 87 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 37, proti 42. 
 (Za je glasovalo 37.) (Proti 42.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog šestnajstega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru ministra za notranje zadeve gospoda 
Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje 
gospoda Borisa Doblekarja v zvezi s številom 
zaposlenih v policiji po posameznih postajah in 
zagotavljanjem varnosti v lokalni skupnosti. 
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 43. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog sedemnajstega sklepa: 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 
Primoža Siterja v zvezi z urgentnim in rednim 
posredovanjem strokovnih služb na terenu v 
skladu s smernicami o reorganizaciji centrov za 
socialno delo iz leta 2018. 
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 44, proti 43. 
 (Za je glasovalo 44.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, če želite odmor, brez težav. Najlepša 
hvala. 
 
 Predlog osemnajstega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru ministra za finance dr. Andreja 
Bertonclja na poslansko vprašanje mag. Marka 
Pogačnika v zvezi z ustanovitvijo 
demografskega sklada. 
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 51. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog devetnajstega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana 
Poklukarja na poslansko vprašanje gospe Anje 
Bah Žibert v zvezi z zagotavljanjem varnosti ob 
tihotapljenju in nezakonitih migracijah. 
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 52. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 52.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog dvajsetega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 

odgovoru ministra za finance dr. Andreja 
Bertonclja na poslansko vprašanje gospoda 
Janija Ivanuše v zvezi z dodatnimi prihodki 
javnih blagajn zaradi dviga minimalne plače v 
letu 2019. 
 Glasujemo. Navzočih je 88 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 53. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 53.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Predlog enaindvajsetega sklepa: 
Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru ministra za obrambo 
gospoda Karla Viktorja Erjavca ter ministra za 
notranje zadeve gospoda Boštjana Poklukarja 
na poslansko vprašanje gospoda Primoža 
Siterja v zvezi z neuresničevanjem ustavne 
določbe o ločenosti države in verskih skupnosti. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je  glasovalo 12, proti 52. 
 (Za je glasovalo 12.) (Proti 52.) 
 Sklep ni sprejet. 
 
 Zadnji, dvaindvajseti predlog sklepa: 
Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo odgovoru ministra za zdravje gospoda 
Sama Fakina na poslansko vprašanje gospoda 
Željka Ciglerja v zvezi z deležem obolenj in smrti 
za rakom v Sloveniji in Evropski uniji. 
 Glasujemo. Navzočih 87 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 42. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 42.) 
 Sklep ni sprejet. 
  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujem to točko 
dnevnega reda in prekinjam 4. sejo zbora, ki jo 
bomo nadaljevali jutri ob 9.uri.  
 Lahko noč! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 29. 
JANUARJA 2019 OB 19.26 IN SE JE 
NADALJEVALA 30. JANUARJA 2019 OB 
9.01.)   

 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Spoštovani 

kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in 
gospodje! 
 Začenjam z nadaljevanjem 4. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Ljudmila Novak do 11. ure, Blaž Pavlin od 12. do 
18. ure, Iva Dimic od 15. do 19. ure, Luka Mesec 
do 11. ure, Igor Zorčič od 16. ure dalje, Darij 
Krajčič do 17. ure, Franc Trček, Željko Cigler do 
12.30, Violeta Tomić do 11. ure, Suzana Lep 
Šimenko od 14. ure dalje, Nada Brinovšek od 
14. ure dalje, Karmen Furman od 14. ure dalje 
ter Zmago Jelinčič Plemeniti. Aha, še dodatno, 
Dejan Židan bo tudi odsoten do 11. ure.  
 Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 
 Prehajamo na 18. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
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AKTA O ODREDITVI PARLAMENTARNE 
PREISKAVE ZA UGOTOVITEV IN OCENO 
DEJANSKEGA STANJA ZA UGOTOVITEV 
POLITIČNE ODGOVORNOSTI NOSILCEV 
JAVNIH FUNKCIJ ZARADI SUMA, DA SO 
POSREDNO ALI NEPOSREDNO VPLIVALI NA 
DOMNEVNO NEGOSPODARNE ALI 
PROTIPRAVNE ODLOČITVE DRUŽBE ZA 
UPRAVLJANJE TERJATEV BANK, D. D., (V 
NADALJEVANJU: DUTB) V ZVEZI S 
PRENOSOM, UPRAVLJANJEM IN PRODAJO 
TERJATEV BANK ALI DRUGEGA 
PREMOŽENJA, DRUGIMI UKREPI IZ NJENE 
PRISTOJNOSTI TER UPRAVLJANJEM 
DRUŽBE, VPLIVALI NA ODLOČITVE BANKE 
SLOVENIJE, VLADE, DRŽAVNEGA ZBORA, 
DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV, TER NA 
ODLOČITVE DRUGIH DOMAČIH IN TUJIH 
PRAVNIH OSEB, KI SO POVEZANE S 
PRENOSOM, NAKUPOM, PRODAJO IN 
UPRAVLJANJEM TERJATEV BANK ALI 
DRUGEGA PREMOŽENJA DUTB. 

 Zahtevo za uvedbo parlamentarne 
preiskave je na podlagi 93. člena Ustave 
Republike Slovenije Državnemu zboru predložila 
skupina 89 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožefom Horvatom. Za 
dopolnilno obrazložitev dajem besedo 
predstavniku predlagatelja Jerneju Vrtovcu 
 Izvoli. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Dobro jutro, 

dober dan vsem skupaj! 
 Zakaj Nova Slovenija predlaga 
ustanovitev parlamentarne preiskave o DUTB 
oziroma slabi banki? Najprej splošni okvir. 
Davkoplačevalci smo leta 2013 že drugič v 
samostojni Sloveniji dokapitalizirali banke, tokrat 
je bila prenosna vrednost oziroma finančni 
vložek znaten, večmilijardni, in v zameno kot 
posledica te bančne luknje je potem bila 
politična odločitev, da se ustanovi tako 
imenovano slabo banko, Družbo za upravljanje 
terjatev bank, kamor se prenesejo vse slabe 
terjatve iz državnih bank. Imeli smo 4 banke, 
Nova Ljubljanska banka, DUTB, Abanka in 
potem kasneje še Probanka in Factor banka. Se 
pravi, da se te slabe terjatve, slabi krediti 
prenesejo v upravljanje na slabo banko ter da se 
jih potem s temi terjatvami skuša na slabi banki 
optimizirati in uspešno potem tudi naprej v 
nadaljevanju prodati. Ta zakonska odločba 
oziroma zakon je bil sprejet v Državnem zboru 
23. oktobra 2012. Potem je marca 2013 nastala 
Družba za upravljanje terjatev bank, slaba 
banka. Ključna naloga DUTB, piše v zakonu, je 
pomagati pri prestrukturiranju bank sistemskega 
pomena, ki so se znašle v hudih solventnih in 
likvidnostnih težavah. Torej, zaradi tega smo mi 
ustanovili slabo banko. 
 Pa malce številk, o čem se 
pogovarjamo. Nominalna vrednost terjatev, 
prenesenih z Nove Ljubljanske banke, je 
znašala 2,28 milijarde evrov, nominalna 
vrednost terjatev, prenesenih z NKBM, je 

znašala 1,22 milijarde evrov, kar je skupno 
naneslo 3,5 milijarde evrov. Od Abanke, Banke 
Celje pa je DUTB terjatve prevzela konec leta 
2014. DUTB je torej po odločitvi Vlade prav tako 
odkupila terjatve Probanke in Factor banke. 
Sedaj pa pozor, skupna bruto vrednost 
prenesenih slabih terjatev na DUTB je znašala 
4,9 milijarde evrov. 4,9 milijarde evrov. S tem 
zneskom upravlja Družba za upravljanje terjatev 
bank, s temi terjatvami, v tej višini. Sama 
prenosna vrednost pa je bila 1,5 milijona evrov. 
Čemu smo pa priča od ustanovitve DUTB 
naprej? Vsak dan smo priča, skoraj dnevno, 
aferam, aferam na slabi banki, aferam v zvezi z 
upravljanjem terjatev bank, z nepremičninami, z 
rednim poslovanjem, s podjetji, ki jih v stečaje 
pošilja DUTB, in to od začetka, od ustanovitve 
naprej, od leta 2013 naprej. 
 Štirje ključni razlogi, zakaj smo se 
odločili za preiskavo, zakaj je prav, da Državni 
zbor preiskuje Družbo za upravljanje terjatev 
bank. To je bila namreč politična odločitev, v tem 
parlamentu smo sprejeli to odločitev. Vlada kot 
skupščina je bila tista, ki redno nadzira in 
nastavlja ključne kadre na DUTB. Prvi razlog. 
Obstaja sum, da so bile na DUTB 2013, 2014 in 
v letu 2015 prenesene tudi dobre terjatve, 
terjatve, ki nikakor niso spadale na slabo banko. 
Posledica te odločitve je bilo kar nekaj stečajev 
dobrih podjetij. Naj vam navedem en primer, 
primer Avtotehne, ki je bila potem po dobri ceni 
naprej prodana. Ali pa primer enega 
komunikacijskega podjetja, na katerega je prišel 
nekoč lobist od enega drugega podjetja z željo, 
da bo uredil prodajo tega podjetja, po dobri ceni 
seveda, da bo lastnik dobro zaslužil. V 
nadaljevanju se lastnik seveda s tem ni strinjal, 
ker je hotel biti še naprej lastnik tega 
komunikacijskega podjetja. Ta ista oseba je 
potem čez nekaj mesecev dobila službo kot 
izvršni direktor na slabi banki. Ena izmed 
njegovih prvih nalog – a veste, kaj je bila? Je 
bila ta, da je DUTB v stečaj poslal to 
komunikacijsko podjetje. V stečaj je poslal in 
iskali so na DUTB potem nove kupce. Na koncu 
je Ustavno sodišče šele po letih muk in trpljenja 
odločilo, da to podjetje ni bilo vredno, da gre v 
stečaj. Ni bilo vredno, da gre na DUTB. Kdo nosi 
tukaj odgovornost, gospe in gospodje? V tem 
primeru, na primer, ki ga moramo raziskati. 
 Drugi razlog. Upravljanje s terjatvami in 
nepremičninami ter redno poslovanje. 
Nepremičnine, priča smo te dni še nerešeni aferi 
Logatec, KLI Logatec. Iz zgodbe, ko je DUTB 
iskal novega lastnika, je to zemljišče prodal 
posredniku za 40 evrov na kvadratni meter. Po 
kolikšni ceni je ta posrednik potem prodal 
zemljišče končnemu kupcu? Po 90 evrov! 
Zaslužek na kvadratni meter je bil samo v 
devetih minutah, od podpisa ene in druge 
pogodbe, 50 evrov. A je to pošteno? A je to 
normalno poslovanje v tej državi? Ni, zato 
moramo preiskati delovanje slabe banke. 
Odločitev Vlade leta 2016, da se Factor banka in 
Probanka priključita DUTB, je imela tudi 
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finančne posledice, 50 milijonov evrov. Ampak 
bolj kot finančne posledice je bilo pri tej zgodbi 
nekaj drugega, in sicer to, da smo s tem na 
DUTB, na slabi banki, dobili tudi te iste kadre, ki 
so bili prej zaposleni na Factor banki in 
Probanki. Ti isti ljudje so bili samo premeščeni 
na druga delovna mesta na slabo banko. Ti isti 
ljudje, ki so dajali slabe kredite morda, kopali 
bančno luknjo v okviru rednega poslovanja 
Factor banke in Probanke. O rednem poslovanju 
še to – kako so vrednotene slabe terjatve, kako 
potekajo interne revizije, kdo jih vrednoti? Od 
slabe banke zahtevamo odgovore, na kakšen 
način potekajo vrednotenja, na kakšen način 
poteka nadzor in kdo so ključni odločevalci, kdo 
so ključni ljudje, ki upravljajo. Razmere na slabi 
banki, medsebojne razmere zaposlenih. Te dni 
je predsednik Vlade dobil pismo razočaranih 
zaposlenih, tako rekoč sindikata, da so razmere 
nemogoče in da se ne da delati. Ampak, pozor, 
oni upravljajo s 5 milijardami evri terjatev in 
prihaja do takšnih nesoglasij, da smo priča 
anonimkam, dogodkom medsebojnega 
nerazumevanja.  
 Ali se spomnite leta 2014/2015, ko je 
bila ključna afera v slabi banki plače? Iz tistega 
obdobja obstajajo posnetki, ki jih je tudi en 
slovenski medij objavil, kako se upravni odbor 
DUTB med sabo dogovarja, kako bi zaobšli 
zakonodajo – pazite to, kako bi zaobšli 
zakonodajo – da bi si dvignili plače, da bi 
upravičili 25 tisoč evrov visoko plačo. Če so oni 
tuhtali, kako bi zaobšli zakonodajo pri plačah, 
kar je zelo sporno, kako mora boleti, ko se 
pogovarjajo med seboj, kako bi zaobšli 
zakonodajo, da bi lahko prvotni originalni 
dolžniki postali končni lastniki. In to je tretji 
ključni razlog. Kajti dogaja se nam to, so indici, 
da originalni prvotni dolžniki, zaradi katerih so 
bile terjatve prenesene na slabo banko, 
postajajo končni lastniki, nazaj lastniki teh 
podjetij oziroma teh terjatev, kar ni v skladu z 
zakonodajo. Vam povem primer, zadnjič sem ga 
poskušal povedati tudi predsedniku Vlade. V 
Sloveniji imamo podjetje, ki je bilo zadolženo za 
okrog 100 milijonov evrov, nič ni vračalo. 
Terjatve so bile prenesene na slabo banko. Na 
slabi banki so se odločili, da bodo te terjatve 
prodali, od tega podjetja, skupaj s še štirimi 
drugimi podjetji – to je tisti paket, veste, Elan, 
ACH, Polzela pa Adria – ob tem, da se ne ve, ali 
so morda ponudniki za druga podjetja imeli 
boljša izhodišča, nudili boljše pogoje, več 
denarja. Zaradi tega, ker je bila odločitev 
nekaterih, da bomo to prodali v paketu. Zakaj? 
Zaradi tega, da se zakrije, ključno, tega dolžnika, 
dolžnika 100 milijonov evrov. In glej ga glej, nek 
ameriški sklad je te terjatve kupil, že sama 
prenosna vrednost z Nove Ljubljanske banke na 
DUTB je bila okrog 40 %, s popustom seveda, 
40 % popusta. Lepo. Potem je v nadaljevanju 
DUTB to odprodal še za okrog 20 % popusta, 
potem pride pa neki ruski sklad, ki od tega 
ameriškega sklada kupi te terjatve od tega 
podjetja. V nadaljevanju spet pride znana ruska 

banka, ki nekemu slovenskemu podjetju, ki 
združuje iste lastnike, ki so bili prej lastniki tega 
podjetja, ponudi nekaj milijonov evrov denarja, 
da lahko nazaj odkupijo to podjetje in so spet 
lastniki. To se nam dogaja. Vmes so zelo 
zaslužili. Poceni so na tak način nazaj prišli do 
svojega podjetja, ki so ga prej izčrpali. In mi 
davkoplačevalci bomo še naprej sanirali bančni 
sistem, seveda če bomo to dopustili. Zaradi tega 
je ena izmed nalog te preiskovalne komisije tudi 
ta, da prepreči morebitne lumparije v bodoče. 
Kajti gre za iste ljudi, za iste kriminalce, ki samo 
kolobarijo iz dneva v dan ali pa iz leta v leto na 
istih položajih.  
 Četrti pomemben razlog za ustanovitev 
te preiskovalne komisije pa je, ali denar preko 
tujih skladov, ki imajo sedeže v davčnih oazah, 
prihaja nazaj v Slovenijo in preko Družbe za 
upravljanje terjatev bank, slabe banke, kupujejo 
terjatve. To je ključno vprašanje. Sicer jaz ne 
morem drugače argumentirati početja teh 
skladov, ko na funkcijah upravljanja s temi 
podjetji, ki so jih kupili, pustijo iste ljudi, ki so 
podjetja poslali v prisilne poravnave, v stečaje in 
jih tako zadolžili. Glede denarja, ki je šel iz 
Slovenije v obdobju tranzicije ali pa v zadnjih 40 
letih v davčne oaze, torej obstajajo indici, da se 
preko slabe banke vrača nazaj v Republiko 
Slovenijo in poceni kupujejo premoženje. To so 
štirje ključni razlogi.  
 Začetek dela preiskovalne komisije bo 
6. februar 2009. Zakaj ta datum? Zaradi tega, 
ker so se od tega presečnega datuma naprej 
začele diskusije, pogovori znotraj javnega 
prostora o tem, da je potrebna ustanovitev slabe 
banke. Lahko bi bil presečni datum sama 
ustanovitev slabe banke, ampak to ne bi bilo 
dovolj temeljito. Tudi Računsko sodišče je 
delovanje slabe banke revidiralo že prej, od leta 
2011, kljub temu da takrat še ni bila 
ustanovljena. Takrat so prišli prvi pozivi tudi s 
strani Evropske komisije, da je treba ustanoviti 
posebno banko, ki se bo ukvarjala s slabimi 
terjatvami. Ključen končni namen parlamentarne 
preiskave pa je torej podati odgovor na 
vprašanje, ali normativna ureditev in dejansko 
sprejemanje odločitev z vplivom na delovanje 
DUTB, ki je bila ustanovljena izključno z 
namenom prenosa slabih terjatev iz slovenskih 
bank kot enega izmed ključnih elementov 
sanacije razmer v slovenskem bančnem 
sistemu, odpirata sistemska tveganja za javna 
sredstva in posledično celoten finančni sistem 
Republike Slovenije. Vesel sem, spoštovane 
kolegice in kolegi, podpore vseh poslanskih 
skupin, 89 poslank in poslancev se vas je 
podpisalo pod to zahtevo, kar se je zgodilo prvič 
v Republiki Sloveniji. Zaradi tega verjamem v ta 
iskreni namen, da preiščemo delovanje Družbe 
za upravljanje terjatev bank, da nepravilnosti 
kaznujemo, da bodo ljudje kazensko in 
odškodninsko odgovarjali. Ti dogodki na slabi 
banki se nam niso dogajali včeraj, se nam 
dogajajo danes; stvari se dnevno dogajajo, 
slaba banka dnevno posluje.  



                                                                                                                          

  172  

 Zato še en končni poziv, in sicer ne 
samo poslankam in poslancem, ampak vsem 
gledalkam in gledalcem, ki spremljajo delo 
poslancev: če kdo karkoli ve o delovanju slabe 
banke, je soočen z nepravilnostmi, ga vabim, da 
prenese informacije, da priča o teh dogodkih. To 
bo zelo pomagalo preiskovalni komisiji, ko se bo 
soočala s težavami. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Mag. Matej Tonin bo 
predstavil stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati. 
 Izvoli. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dobro jutro, 

spoštovane poslanke in poslanci, lepo 
pozdravljeni! 
 V zadnjem mandatu Državnega zbora 
so zagotovo parlamentarne preiskovalne 
komisije pridobile na kredibilnosti. Logarjeva 
komisija in še nekatere druge so zagotovo 
opravile izjemno delo. Zagotovo za slovenski 
parlament ne drži tisti rek, Ustanovi komisijo in 
na takšen način boš zakril vse težave. Prav v 
parlamentu in tudi v Sloveniji so parlamentarne 
preiskovalne komisije dosegle pomembne 
premike, zbrale ogromno dokumentacije na 
področjih, ki so jih preiskovale, sedaj pa so na 
potezi organi pregona. Pozitivna lastnost 
parlamentarnih preiskovalnih komisij je ta, da 
imajo možnost zbrati ogromno dokaznega 
gradiva. Včasih je potem kdo nesrečen in 
nezadovoljen, ker se po vseh teh zgodbah nič 
ne zgodi. Včasih nam kdo na terenu reče: 
»Slišali smo, kaj vse je bilo povedano na 
parlamentarni preiskovalni komisiji, obstajajo 
pisni dokazi, stvari so na pladnju, zakaj določeni 
ljudje za svoje stranpoti ne odgovarjajo?« Tukaj 
je treba jasno povedati, da je to dolžnost 
organov pregona, tožilstva, sodstva, tudi policije. 
Oni so tisti, ki potem morajo v končni fazi 
kriminalce in tiste, ki so delali v nasprotju z 
zakoni in pa nekim primerom dobrega 
gospodarja, kaznovati. Na te stvari še čakamo. 
To je ena izmed pomembnejših stvari, ki čakajo 
Slovenijo – da bodo odgovorni za svoja dejanja 
tudi odgovarjali, skratka da vzpostavimo tisti 
ključni princip pravičnosti. Na to še čakamo.  
 Zakaj so parlamentarne preiskovalne 
komisije navadno mnogo bolj uspešne in pa 
učinkovite od klasičnih odborov in komisij v 
parlamentu? Po moji oceni zaradi dveh razlogov. 
Ker znotraj teh komisij navadno ni klasičnih 
političnih bojev in ker ima ta komisija zelo jasen 
skupni cilj. To je tisto, kar te parlamentarne 
preiskovalne komisije dela še posebej 
učinkovite, da se vsi poslanci v tej komisiji, torej 
vse poslanske skupine, s skupnimi močmi borijo 
za nek cilj, ki je vnaprej določen. Zadnja 
gospodarska kriza je zagotovo razkrinkala 
slovensko dogovorno ekonomijo, padle so zlasti 
banke, ki so bile v domači lasti, ker so 
funkcionirale na dogovoren način, ne na 

principe, ki so znani v zahodnem svetu. Za 
čiščenje tega padlega bančnega sistema je bila 
takrat ustanovljena Družba za upravljanje 
terjatev bank, oziroma kot ji popularno rečemo, 
slaba banka. Ideja je bila na samem začetku 
zagotovo smiselna.  
 Ideja ni bila slaba, da neke slabe, gnile 
stvari prenesemo na neko družbo, ki se posebej 
s temi stvarmi ukvarja, zaradi tega da na drugi 
strani banke lahko normalno in nemoteno naprej 
opravljajo svoj posel, ampak žal se pa v 
zadnjem času vse bolj izrazito kaže nekaj 
primerov, ki kažejo na to, da se je morda tudi 
ideja slabe banke izrodila. Zadnji takšen primer 
je zadeva zemljišč v Logatcu, recimo. Vlada se 
je dogovarjala za investicijo japonskega podjetja 
Sumitomo v Sloveniji, za kar je država plačala 
4,8 milijona evrov subvencije. Vladi je bilo 
znano, da bo japonsko podjetje investiralo na 
zemljišču slabe banke v Logatcu, saj je 12. 
septembra državni sekretar na ministrstvu za 
gospodarstvo že razkril, da Japonci prihajajo v 
Logatec. Vendar pa en dan pred tem, 11. 
septembra 2017, slaba banka za dobrih 51 tisoč 
kvadratnih metrov zemljišča v Logatcu proda 
podjetju Svet RE, zanje je podjetje Svet RE 
plačalo dobra 2 milijona evrov ali okrog 40 evrov 
na kvadratni meter. Ampak že čez pet dni je 
podjetje Svet RE japonskemu podjetju prodalo 
33 tisoč kvadratnih metrov zemljišča, cena pa 3 
milijone evrov, torej približno 90 evrov na 
kvadratni meter. Torej več kot enkrat višja cena. 
Ob tem se seveda postavi vprašanje, zakaj 
slaba banka zemljišča ni prodala neposredno 
japonskemu investitorju, ampak je dopustila, da 
je nek vmesnik, nek posrednik z več kot enkrat 
višjo ceno zemljišča na račun nespametne ali 
morda celo namerne odločitve slabe banke 
zaslužil pravo bogastvo. Davkoplačevalci smo 
bili tako konkretno oškodovani za 1,7 milijona 
evrov.  
 Če pogledamo naslednjo zadevo, ACH. 
Več medijev, med njimi na primer portal Pod 
črto, je poročalo o nenavadnem poslu DUTB s 
terjatvami do holdinga ACH. Naslovi bank, ki so 
marca 2015 za okoli 105 milijonov evrov vredne 
terjatve do ACH preprodali ameriški banki Bank 
of America Merrill Lynch. Terjatve je ta ameriška 
banka kupila z diskontom, torej z velikim 
popustom. Po neuradnih informacijah naj bi ta 
popust znašal kar 20 milijonov evrov. V ACH naj 
bi po njihovih lastnih navedbah slabo banko 
vseskozi opozarjali, da naj teh terjatev ne 
prodajo, ker naj bi sami odplačali ves ta celotni 
dolg. Zanimivo pa je, da je po prodaji terjatev 
podjetje ACH najelo posojilo pri banki VTB in tej 
ameriški banki odplačalo celotno terjatev. 
Davkoplačevalci smo tako ponovno ostali brez 
domnevnih 20 milijonov evrov, kolikor naj bi 
znašal popust DUTB pri prodaji terjatev ACH 
ameriški banki. Nekateri so namigovali, da je 
terjatve preko ameriške banke v resnici kupilo 
podjetje ACH samo. Ker jih je kupilo s 
popustom, je zanje plačalo manj, kot če bi slabi 
banki direktno povrnilo celotnih 105 milijonov 
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evrov dolga. Pri ACH so seveda takšno ravnanje 
zanikali. Povedali so, da so slabi banki pred 
prodajo teh terjatev ameriški banki poslali pisni 
poziv, naj terjatev ne prodajo, ker naj bi jih 
poplačali v celoti sami. Ne boste pa verjeli, da je 
tukaj zelo zanimiva stvar, da pa nato pri ACH 
kopije tega pisma niso hoteli več posredovati. 
Zanimivo. 
 Še nekaj takih zanimivih spornih stvari 
se je zgodilo tudi leta 2015, ko je DUTB objavil 
razpis za prodajo kar 670 milijonov terjatev do 
dvajsetih različnih podjetij in poslovnih skupin z 
več kot 7 tisoč zaposlenimi. Zdaj pa poslušajte 
to, za 670 milijonov terjatev je bil rok za oddajo 
ponudb slaba dva tedna. V teh poslih DUTB ni 
nikoli razkrival ne števila prejetih ponudb ne 
izbranega kupca in cene, ki jo je plačal za 
posamezno terjatev. In kar je še bolj pomembno, 
nikoli ni preverjal izvora denarja za nakup, ali so 
ta podjetja kupovali poštni nabiralniki ali kakšni 
drugi sumljivi subjekti. Številna podjetja so nas, 
poslance, opozarjala tudi na zelo sumljive 
prakse DUTB z raznimi zunanjimi izvajalci, ki so 
dobivali bajne, več deset tisoč evrov vredne 
pogodbe, zato da so prišli na podjetja in na teh 
podjetjih praktično povedali tisto, kar so tam 
sami že vse vedeli. Ena izmed takšnih stvari se 
je zgodila tudi v Žireh. O teh stvareh se je veliko 
poročalo, kako naj bi vkorakali v podjetje 
vsemogočni svetovalci za velike denarje in 
potem so jim tam prodajali meglo.  
 Skratka, najverjetneje bo današnja 
razprava pokazala na številne slabe primere, na 
primere slabe prakse DUTB, in zato se vsekakor 
strinjamo v Novi Sloveniji s tistimi, ki trdijo, da se 
slaba banka oziroma DUTB poskuša uporabljati 
še za tretjo fazo prihvatizacije v Sloveniji. Tukaj 
namenoma uporabljamo izraz prihvatizacija, ki je 
slabšalen, za razliko od drugega, privatizacija, 
ker privatizacijo v načelu razumemo kot nekaj 
pozitivnega, kar pomeni iskanje odgovornih in 
dobrih lastnikov, ki so lahko domači, lahko so 
delavci, lahko pa tudi neki zunanji investitorji. Na 
drugi strani pa imamo prihvatizacijo, ki je nekaj 
slabega, ki na koncu največkrat pomeni 
izčrpanje in uničenje podjetja. Če se je prva faza 
prihvatizacije začela že v 90. letih s tako 
imenovanimi certifikati, ko so nekateri izkoristili 
neznanje številnih državljanov in na takšen način 
prišli do velikega premoženja neupravičeno, s 
tem potem tudi kasneje slabo upravljali, če se je 
potem nadaljevala druga faza prihvatizacije s 
temi menedžerskimi odkupi v času konjunkture, 
ko so menedžerji brez lastnih sredstev poskušali 
odkupovati podjetja z denarjem tega podjetja, 
potem danes preko DUTB prihajamo do tretje 
faze prihvatizacije, to pomeni, da se z raznimi 
popusti, s preprodajami, razprodajami raznih 
terjatev do številnih podjetij ustvarja spet neka 
nova podlaga, da bodo nekateri na čuden, 
podtalen način prišli do gromozanske vsote 
denarja, in to neupravičeno. Dolžnost Državnega 
zbora in tudi nas poslancev je, da to tretjo fazo 
prihvatizacije, kolikor je le mogoče, ustavimo in 
jo zaustavimo. Dokler zadeva še teče, je še 

možno kaj postoriti, dlje ko bomo odlašali, manj 
bo mogoče postoriti.  
 Prav to preiskovalno komisijo, ki se bo 
ukvarjala z vsemi temi nepravilnostmi DUTB, mi 
v Novi Sloveniji vidimo kot orodje, da se ustavi ta 
tretja faza prihvatizacije, da se na neki način 
gleda zelo podrobno tem fantom, ki se te stvari 
gredo, pod prste in se ves čas tudi javnost, tudi 
državljane opozarja na te stvari, da pri teh poslih 
ne smemo gledati stran, da je ljudem, ki vodijo 
DUTB in ki upravljajo s temi posli, treba ves čas 
gledati pod prste, zaradi tega da se slabe 
prakse, ki smo jim bili priča do sedaj, ne bodo 
ponavljale tudi v prihodnosti. To se mi zdi en 
pomemben element, ki ga ta preiskovalna 
komisija prinaša. Drugi pomemben element je 
ta, da verjamem, da bo tudi ta preiskovalna 
komisija zbrala veliko število dokaznega 
materiala, ki bo uporaben tudi za organe 
pregona, da ukrepajo zoper tiste, ki so vsem 
nam davkoplačevalcem povzročili milijonsko 
škodo pri dosedanjem poslovanju DUTB. 
Vsekakor pa nas veseli v Novi Sloveniji, da je 
bila praktično soglasna podpora za to 
preiskovalno komisijo, kar se zgodi redko. Tokrat 
se je, in to nas navdaja na nek način z 
optimizmom, da bomo vse poslanske skupine 
naredile vse, tudi poslale v to preiskovalno 
komisijo svoje dobre poslanke in poslance, da 
se bodo zagrizli v delo in do konca tega 
mandata prišli stvarem do dna.  
 Srečno preiskovalna komisija in tisti, ki 
boste sodelovali v njej! Bodite močni in 
neomajni, ker zagotovo bodo sledili številni 
pritiski. Srečno! 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Mag. Andrej Rajh bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.  
 Izvoli.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani zbor! 
 Tudi poslanci Stranke SAB smo med 
pobudniki preiskave Delovanja družbe za 
upravljanje terjatev bank in bomo ustanovitev 
parlamentarne komisije, ki se bo s tem ukvarjala, 
podprli.  
 Preden pojasnim zakaj, najprej nekaj o 
imenu oziroma vzdevku Družbe za upravljanje 
terjatev bank. Najprej o tem, zakaj Družbi za 
upravljanje terjatev bank pravimo slaba banka. 
Tako ji pravimo zato, ker je naša slaba banka od 
bank, NLB, Nove KBM in drugih, na sebe 
prevzela posle, pri katerih so se te banke, če 
milo rečemo, uštele. Slaba banka je prevzela 
njihova najslabša posojila, prevzela je posojila, 
ki jih banke same vsaj domnevno ne bi mogle 
dobiti vrnjenih in ki so ogrožala obstoj bank, s 
tem pa obstoj našega gospodarstva in 
suverenosti naše države. A slaba banka mora iz 
teh slabih poslov narediti dober posel. To je njen 
namen. Naša slaba banka nikakor ni bila 
ustanovljena zato, da bi bila slaba. Ravno 
nasprotno. Ustanovljena je bila zato, da bo 
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boljša od bank, ki smo jih v krizi reševali, da bi 
rešili naše gospodarstvo, pokojnine, plače in 
našo suverenost. Ustanovljena je bila zato, da bi 
iz slabih bančnih poslov, ki bi na koncu v krizi 
lahko pokopali državo, dolgoročno naredila 
dober biznis za državo in za nas, državljane.  
 Slabo banko imamo torej zato, da bi po 
koncu svojega delovanja nagradila pravilen 
odziv države v tisti globoki krizi. Res je, izjemna 
gospodarska rast, ki jo imamo prav neprekinjeno 
že vse od vlade Alenke Bratušek, je seveda 
dobra in pomembna nagrada za takratne 
odločitve. Zaradi gospodarske rasti je državni 
proračun bogatejši in Slovenija je lahko še 
naprej socialna država. Prav pa je, da se naša 
takratna naložba, naše tedanje skupno 
odrekanje vrne tudi iz sredstev, ki smo jih 
državljani vložili v slabo banko. Slaba banka 
mora zato zares biti boljša od bank in mora 
zares oplemenititi z našim denarjem prevzete 
slabe posle in z našim denarjem financirano 
poslovanje slabe banke. Uresničiti to poslanstvo 
seveda ni lahko, a cilj slabe banke je jasen in v 
Stranki SAB smo prepričani, da mora biti njeno 
vodstvo vedno in vsakemu sposobno pojasniti in 
dokazati, da so delali in še vedno delajo 
učinkovito in izključno v prid države. Če smo 
denar za reševanje bank dali, ga moramo vsaj 
toliko dobiti nazaj in ga nameniti v zdravstvo, 
pokojnine in povišanje blaginje Slovencev. 
Preiskava delovanja tako imenovane slabe 
banke je zato v javnem interesu. Prav je, da 
ugotovimo, ali je ekipa na Družbi za upravljanje 
terjatev bank prevzete slabe posle primerno 
plemenitila ali ne, in če ne, tudi primerno 
ukrepamo. 
 Zato bomo v SAB podprli ustanovitev 
preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in 
negospodarnega ravnanja v slabi banki. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec Jurij Lep bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije.  
 Izvoli. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Danes ustanavljamo preiskovalno 
komisijo z dolgim imenom, ki jo pa lahko 
imenujemo tudi preiskovalna komisija DUTB. 
Preiskovalna komisija bo ugotavljala 
odgovornost nosilcev javnih funkcij v DUTB pri 
Banki Slovenije, ki je odobrila prenos sredstev 
na DUTB, Vlade kot skupščine DUTB ter 
upravnih odborov DUTB. V skladu s 1. členom 
Zakona o parlamentarni preiskavi se 
parlamentarna preiskava opravi v zadevah 
javnega pomena, da se ugotovi in oceni 
dejansko stanje, ki je lahko podlaga za 
odločanje Državnega zbora o politični 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij, za 
spremembo zakonodaje na določenem področju 
in za druge odločitve Državnega zbora iz 
njegove ustavne pristojnosti. Namen in smisel 

parlamentarne preiskave je torej v ugotavljanju 
in raziskovanju dejanskih stanj v zadevah 
javnega pomena. Vsekakor menimo, da je 
javnega pomena preiskava upravljanja DUTB, ki 
je upravljala z več kot milijardo in pol sredstev, 
sedaj je tega ostalo še za 886 milijonov evrov. 
Republika Slovenija je ustanovitelj DUTB in ji je 
družba v 100-procentni lasti. Sredstva za 
upravljanje DUTB so javna, prav tako dolg 
DUTB vpliva na dolg sektorja država. Oslabitve 
v DUTB v preteklosti pa vplivajo negativno na 
saldo sektorja država. Zaradi tega je potrebna 
še posebna pozornost glede DUTB tudi z vidika 
upravljanja javnih financ države. 
 Glede vloge DUTB je treba povedati, 
da je bila ustanovljena z namenom pomagati pri 
prestrukturiranju bank sistemskega pomena, ki 
so se znašle v težavah. Po prenosu terjatev na 
DUTB je vloga DUTB zagotoviti največji mogoč 
donos za državo in davkoplačevalce. Prav tako 
je naloga DUTB odplačati obveznice z državnim 
poroštvom, ki so bile izdane kot plačilo za 
prenesena sredstva, in ustvariti zahtevani donos 
na prvotno vplačan kapital s strani Republike 
Slovenije. Temeljno poslanstvo DUTB je na 
podlagi zakona, Uredbe o izvajanju ukrepov za 
krepitev stabilnosti bank, sprejetih Smernic za 
delovanje DUTB, strategije DUTB in v statutu. 
Tako naj bi DUTB upravljala prevzeto 
premoženje po pravilih poslovnofinančne stroke 
ter najvišjih etičnih standardov upravljanja. 
Glede na vse primere predaj, ki jih zasledimo v 
medijih, se poraja dvom, ali se bo zagotovil 
največji donos za državo. Zaradi tega je treba 
ugotoviti, kateri so bili javni nosilci, ki so delovali 
v nasprotju s cilji povrnitve največjega možnega 
zneska za nas, davkoplačevalce. Parlamentarna 
komisija je instrument iskanja odgovornosti 
nosilcev javnih funkcij, zato je njena vloga jasna. 
Vsekakor pričakujemo, da bodo tudi organi 
pregona odigrali svojo vlogo in raziskali vse 
domnevne primere oškodovanja državnega 
premoženja, tudi na podlagi dela naše 
parlamentarne preiskave. Vloga DUTB še vedno 
ostaja pomembna. V lasti ima še pomemben del 
premoženja in terjatev. DUTB naj bi prodala vse 
svoje premoženje do konca leta 2022, lahko bi 
pa tudi Vlada predlagala Državnemu zboru 
ukinitev DUTB, če DUTB proda več kot 75 % 
prevzetih obveznosti. Presežek tega premoženja 
naj bi na podlagi obstoječega zakona prešel na 
SDH, po našem mnenju pa bi lahko ta denar šel 
na demografski sklad, ker so se v času krize tudi 
upokojenci odrekali zaradi sanacije bank.  
 Zaradi vsega povedanega v Poslanski 
skupini Desus podpiramo preiskavo 
parlamentarne skupine za DUTB. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Jani Ivanuša bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke. 
 Izvoli. 
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JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep dober dan vsem 

skupaj, gospod podpredsednik, vsi ostali 
prisotni! 
 Zakon o ukrepih Republike Slovenije za 
krepitev stabilnosti bank, ki je bil sprejet 23. 
oktobra 2012, ureja Družbo za upravljanje 
terjatev bank ali tako imenovan DUTB. Med cilje 
zakona sodi tudi izvedba ukrepov za krepitev 
stabilnosti bank, tako da se zagotovi 
gospodarna uporaba sredstev proračuna in 
njihova povrnitev. DUTB posluje pregledno, 
gospodarno, učinkovito in uspešno. DUTB 
zagotavlja preglednost poslovanja tako, da vse 
postopke odločanja in o sklepanju pravnih 
poslov dokumentira tako, da je mogoča njihova 
rekonstrukcija. Banka posluje gospodarno, če so 
bili viri, ki jih je DUTB uporabila za opravljanje 
svoje dejavnosti, pridobljeni v ustrezni količini, 
kakovosti, ob pravem času in po najboljši ceni. 
DUTB posluje učinkovito, če je bilo doseženo 
kar najboljše razmerje med uporabljenimi vložki 
in doseženimi učinki. DUTB posluje uspešno, če 
je dosegla vnaprej postavljene cilje. 
 Iz smernic za delovanje s 14. 12. 2018 
je razvidno njihovo poslanstvo, ki je delovanje po 
pravilih poslovnofinančne stroke in najvišjih 
etičnih standardov upravljanja. Premoženje se 
upravlja tako, da bo omogočena odprodaja po 
najboljši mogoči ceni. Vlada imenuje neizvršne 
direktorje upravnega odbora DUTB, neizvršni 
direktorji pa imenujejo izvršne direktorje. Tako 
Vlada torej praktično imenuje celoten 
sedemčlanski upravni odbor DUTB. Vlada preko 
Ministrstva za finance izvaja nadzor poslovanja 
banke, Vlada sprejeme tudi smernice, v katerih 
so merila za ugotavljanje gospodarnosti, 
učinkovitosti, uspešnosti poslovanja banke. 
Vlada ima tako popoln nadzor nad DUTB, zato 
naj sprejme tudi celovito odgovornost za njihove 
afere. 
 Edini, poudarjam, edini kolikor toliko 
neodvisen organ nadzora v tem primeru je 
Računsko sodišče Republike Slovenije. To je 
pristojno za opravljanje revizije pravilnosti in 
smotrnosti poslovanja DUTB in gospodarskih 
družb, v katerih ima DUTB neposredno ali 
posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic. 
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja 
DUTB za leti 2014 in 2015 izreklo negativno 
mnenje, poslovanje DUTB v letih 2014 in 2015 je 
neučinkovito in negospodarno. Iz sporočila so 
razvidne zelo obremenjujoče besedne zveze, pa 
jih kar nekaj naštejem: ni zagotovila preglednosti 
postopkov; ni ravnala z zadostno skrbnostjo; ni 
obvladovala vseh tveganj; ni dovolj opredelila 
stroškov financiranja in upravljanja; ni pridobila 
dovolj informacij; ni sklenila vseh potrebnih 
pravnih aktov z bankami; ni zagotovila 
pravočasnega prevzema celotne dokumentacije; 
ni razpolagala s popolnimi seznami pogodb; ni 
pridobila soglasja skupščine; ni sprejela načrta 
prodaje sredstev; ni objavila na svojih spletnih 
straneh; ni izpostavila postopkov pri prodaji 
terjatev in lastniških deležev; je odločitve 
sprejemala zgolj na podlagi ustnih poročil in 

predlogov; ni sklenila podobe s pravnim 
svetovalcem pred pričetkom opravljanja storitev; 
odločitev o prodaji je upravni in naložbeni odbor 
sprejel šele po sklenitvi prodajne pogodbe; ni 
preverjala ustreznosti zaračunanih stroškov 
finančnega svetovalca; je družbi povrnila 
stroške, ne da bi preverila njihovo utemeljitev; 
nepremičnine je oddala brez javne objave in 
zbiranja konkurenčnih ponudb; ni uredila načina 
vodenja, evidentiranja in hrambe minimalne 
zahtevane dokumentacije; ni imela 
vzpostavljenega centralnega sistema 
evidentiranja in arhiviranja prejete in izhodne 
pošte ter lastnih dokumentov; ni zagotovila 
preglednosti, sledljivosti svojega poslovanja, 
rekonstrukcije postopkov do odločanja; ni uredila 
postopkov izbire direktorjev gospodarskih družb; 
je prodajala nepremičnine, ne da bi določila 
postopke in pravila prodaje; ni zagotovila, da bi 
pooblaščenka za skladnost poslovanja podala 
mnenje; ni spremljala uspešnosti izvajanja 
zakonskega cilja; ni uredila načina izračuna 
kazalnikov poslovanja; glavnega izvršnega 
direktorja ni imenovala z razpisom; sistem za 
določanje variabilnega dela prejemkov izvršnih 
direktorjev ni vseboval kvantitativnih ciljev in 
ciljev vrednosti; je brez podlage v politiki 
prejemkov izvajala izplačila članom upravnega 
odbora; direktorjem so izplačevali dodatke za 
potne stroške, dodatke za ohranjanje neto 
prejemkov, sorazmerni del bruto plače, čeprav 
del in nalog ni mogel opravljati, ker na to funkcijo 
sploh še ni bil imenovan; stroški najema; je 
sklenila sporazume o oškodovanju in s tem 
prevzela plačilo glob in sodnih taks; postopek 
zaposlovanja je uredila šele po tem, ko je že 
zaposlila 69 delavcev; je zaposlila več delavcev 
brez objave prostih delovnih mest; je sklenila 
pogodbe o zaposlitvi z delavci, ki niso 
izpolnjevali pogojev za zasedbo delovnega 
mesta; je določila, da pripada delovna uspešnost 
tudi zaposlenim, ki povprečno izpolnjujejo svoje 
redne naloge; zaposlenim so se izplačevali 
dodatki za lojalnost; je sklenila pogodbe po 
začetku izvajanja del; ni vodila popolnih evidenc 
sklenjenih pogodb z zunanjimi izvajalci in ni 
vodila evidence skrbnikov pogodb; ni imela 
celovitega pregleda nad tem, kolikšen delež 
nalog opravljajo notranji zaposleni in kolikšen 
delež nalog se oddaja zunanjim izvajalcem; ni 
imela izdelane strategije o tem, na kakšen način 
bi čim več nalog lahko opravila z razpoložljivim 
oziroma morebitnim dodatnim lastnim kadrom in 
s tem zagotovila gospodarnejše poslovanje; 
plačala je prejete račune zunanjih izvajalcev 
brez popolnih specifikacij o izvedenih storitvah in 
brez obstoja dokazil o opravljenem delu; ni 
zavračala prejetih računov kljub nekakovostno 
izvedenim delom; ni uredila vsebine minimalne 
višine in uporabe likvidnostne rezerve in ni 
opredelila metod za ocenjevanje likvidnostnih 
tveganj. Vse to so navedbe iz poročila 
Računskega sodišča.  
 DUTB je z Novo Ljubljansko banko in 
Abanko ter Novo Kreditno banko Maribor 
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sklenila pogodbo o upravljanju premoženja, s 
čimer je v letu 2014 prevzela stroške, ki bi jih 
morale nositi banke, v vrednosti milijon 79 tisoč 
evrov. DUTB je z namenom ugotovitve obstoja 
morebitnih stvarnih in pravnih napak na 
prevzetem premoženju ter za uveljavljanje pravic 
pri treh odvetniških družbah naročila izvedbo 
skrbnih pravnih pregledov prevzete kreditne 
dokumentacije. O njihovi nekakovostni izvedbi in 
neustreznosti predpisov za uveljavitev svojih 
pravic je oktobra 2014 obvestila Ministrstvo za 
finance, kljub temu pa še naprej naročala 
izvedbo skrbnih pravnih pregledov in za to 
porabila sredstva v znesku 327 tisoč evrov. 
Katere so bile te tri odvetniške pisarne, se 
sprašujem. Seveda gre za poslovno skrivnost. 
 DUTB pri prodaji portfelja terjatev ni 
vnaprej opredelila osnovnih elementov 
prodajnega postopka ter meril za izbor 
ponudnikov in v javnih objavah ponudnikom ni 
dala popolnih informacij. Vabilo k dajanju 
ponudb za več terjatev je objavila, potem ko je 
prodajo že opredelila kot portfeljsko, kasneje pa 
je odločitev o postopku prodaje spreminjala. 
DUTB ni zagotovila najvišje možne konkurence 
med ponudniki in ni zagotovila enakopravne 
obravnave ponudnikov. Z načinom vodenja 
prodajnega postopka je vplivala tudi na 
doseženo prodajno ceno. V procesu prodaje je 
bila v časovni stiski in ponudniki niso imeli dovolj 
časa za pripravo kakovostnih ponudb, o 
pravnem pregledu osnutka prodajne pogodbe pa 
ni dokazil. V splošnih pogojih prodaje je določila 
pogoje prodaje, s katerimi je želela preprečiti, da 
bi kupec terjatve prodal naprej tretjim osebam ali 
pa bi dolžniki ali z njimi povezane osebe nazaj 
odkupile terjatve, tega pa pri tej prodaji ni 
zagotovila.  
 V letu 2015 je DUTB za izvedbo 
projekta, povezanega s hotelirsko dejavnostjo, 
ustanovila namenski družbi DUP1 in DUP2, 
delniški družbi, ki ju je v izogib zakonskim 
omejitvam ustanovila preko odvetniške družbe. 
V pogodbi z odvetniško družbo DUTB ni določila 
vsebine storitev in ni preverjala specifikacij k 
prejetim računom. Vseh gradiv v zvezi s tem 
projektom niso obravnavali pristojni odbori in do 
konca leta 2015 niso odločili o spremembi ali o 
ukinitvi tega projekta, kljub temu da ga DUTB ni 
izvajala. Kdo je ta odvetniška družba, se 
sprašujem. DUTB je leta 2014 in 2015 pri 
naročanju storitev zunanjih izvajalcev kršila 
določbe Zakona o javnem naročanju v skupni 
vrednosti 881 tisoč 880 evrov. DUTB je z 
odvetniškimi družbami sklenila pogodbe za 
izvedbo pravnega svetovanja, kljub temu da so 
bile po postopku javnega naročanja te izbrane 
zgolj za izvedbo skrbnih pravnih pregledov, pri 
tem pa je vrednost storitev pravnega svetovanja 
tudi presegala vrednost storitev skrbnih pravnih 
pregledov. S katerimi odvetniškimi družbami, se 
sprašujem. Spet gre za poslovno skrivnost. 
DUTB je odvetniški družbi omogočila zvišanje 
cen storitev zaradi izteka veljavnosti pogodbe 
pred zaključkom del. Kateri družbi, se 

sprašujem. Dva zaposlena, ki jima je prenehalo 
delovno razmerje v DUTB v tretjem četrtletju 
2018, sta prejela, tako vsaj pravi vir, odpravnini v 
višini 42 tisoč 492 evrov bruto.  
 Vlada je na svoji seji sprejela odziv na 
ugotovitev Računskega sodišča glede revizije 
postopkov DUTB. Vlada se je od poročila 
distancirala, rekoč: »V reviziji so bile po mnenju 
sodišča ugotovljene določene nepravilnosti, 
neučinkovitosti in negospodarnosti.« Torej se 
Vlada ne strinja z revizijskim poročilom. Toda, 
pozor, revizijsko poročilo Pravilnost in smotrnost 
poslovanja Družbe za upravljanje terjatev bank v 
letih 2014 in 2015 ima kar 426 strani.  
 Ker se mi izteka čas, ne morem do 
konca povedati. Rekel bom tako, v SNS smo 
mnenja, da DUTB ni poslovala in ne posluje v 
skladu s cilji zakona, zato je prav, da opravimo 
parlamentarno preiskavo. Hvala lepa za vašo 
pozornost. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Dr. Anže Logar bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke. 
 Izvoli. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči. 
 Preiskovalna komisija o slabi banki 
oziroma Družbi za upravljanje terjatev bank je 
logična posledica preiskovalne komisije o 
zlorabah v slovenskem bančnem sistemu. Kot 
so moji predhodniki že opisali, najprej se je 
kriminal dogajal v podjetjih, potem se je kriminal 
dogajal v bankah, zdaj pa zelo upravičeno 
domnevamo, da se je od leta 2013 oziroma 
2014 kriminal dogajal tudi v tako imenovani slabi 
banki. Naj opomnim, da je bila po prvotnem 
zakonu slaba banka predvidena za obdobje 5 
let, kar pomeni, da bi konec leta 2017 morala 
prenehati s svojim delovanjem, vlada Alenke 
Bratušek je obdobje delovanja slabe banke 
podaljšala za nadaljnjih 5 let, kar pomeni, da se 
bo doba te institucije iztekla hkrati z iztekom 
mandata tega sklica parlamenta, v kolikor bo do 
konca opravljal svoje delo.  
 Mogoče samo za osvežitev, kaj piše v 
strategiji DUTB. Na 1. strani, citiram: »Vse 
aktivnosti DUTB so usmerjene v dodajanje 
vrednosti za Republiko Slovenijo in njene 
davkoplačevalce. Tako dodajanje vrednosti ne 
vključuje le doseganja finančnih ciljev, kot so 
določila ZUKSB in Smernic za delovanje DUTB, 
temveč tudi posredne pozitivne vplive krepitve 
ekonomskega stanja v Sloveniji z uspešnimi 
prestrukturiranji in izboljšavami v vodenju 
podjetij ter krepitev baze znanja o upravljanju 
slabih terjatev.« Skratka, sami pozitivni cilji, 
nekako se pa to ne usklajuje s tem, da danes v 
Državnem zboru ustanavljamo preiskovalno 
komisijo o delovanju v slabi banki. Skratka, vizija 
je eno, namen je eno, izvedba očitno nekaj 
drugega. Prej sem slišal, da je slaba banka 
prevzela vse slabe terjatve, ki so nastale v 
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slovenskem bančnem sistemu, ponavljam, veliko 
njih zaradi kriminalnih dejanj bančnikov in tistih, 
ki so bili z njimi povezani. Ne drži. Če bi bilo to 
res, potem bi bil marsikakšen posel drugače 
izpeljan, kot je bil tudi na slabi banki. Recimo, 
konkreten primer, družba KB1909 je izpolnjevala 
vse pogoje za prenos z Nove Ljubljanske banke 
na slabo banko, pa ne meni ne članom 
preiskovalne komisije v bančništvu ne 
Računskemu sodišču ni znano, zakaj ta prenos 
ni bil izpeljan. Vam pa povem, to pa verjetno 
veste, da je visoka uslužbenka družbe KB1909, 
nekdanja uslužbenka, danes svetovalka 
direktorja DUTB.  
 Takih primerov je še mnogo več. Na 
njih smo naleteli pri našem delu v času 
opravljanja dela preiskovalne komisije v 
bančništvu. Mislim, da ste člani Državnega 
zbora pred kratkim prejeli tudi pismo zaposlenih 
v DUTB, kjer je bilo povedano, da v bistvu nič ne 
štima v tej inštituciji. Inštitucija je obglavljena, 
odnosi so katastrofalni in številne nepravilnosti 
se dogajajo v tej inštituciji. Mogoče samo dve iz 
družbe, ki je bila že prej omenjena, DZS, 
neverjetno, bančnica, ki je v eni od slovenskih 
bank odobravala kredite družbi DZS, je, potem 
ko je bila ustanovljena slaba banka, zamenjala 
smer in se zaposlila ravno v družbi DZS in se na 
strani DZS pogajala s slabo banko o kreditih, ki 
jih je ona odobrila. Takšno je stanje v 
slovenskem sistemu. Ko smo mi v preiskovalni 
komisiji od DUTB zahtevali dokumente od 
nekega spornega posla, ne boste verjeli, na 
naše presenečanje in zgroženost smo dobili 
originalne dokumente. Če smo mi dobili 
originalne dokumente, pomeni, da je DUTB 
ostala brez dokumentov. Si predstavljate? Kako 
si to lahko sploh dovolijo? Prva stvar, ki smo jo 
naredili, ja bila, da smo samo kopirali dokumente 
in originale poslali nazaj na DUTB. Predstavljajte 
si, če bi zaradi kakšnega izgubljenega ali pa 
dokumenta, ki ga ne bi bilo v hiši, potem okvirili 
Državni zbor ali preiskovalno komisijo, da niso 
mogli kakšnega posla izpeljati do konca.  
 Pred nami je pomembna naloga. Tudi 
mene veseli, da so vse poslanske skupine 
pristopile k tej preiskovalni komisiji. To bo 
zahtevna naloga. Mislim, da bo zahtevala tudi 
veliko dodatnega znanja, poleg bančne 
zakonodaje, forenzike, kriminalistike tudi 
poznavanje insolvenčne zakonodaje, zato jaz 
upam, da kakšna poslanska skupina kot 
strokovnega sodelavca ne bo predlagala Nine 
Plavšak. Kot veste, je ona sodelovala pri pripravi 
zakonodaje, potem pa na strani tistih, ki so 
zlorabljali to zakonodajo, kot svetovalka, da so 
našli zakonske luknje oziroma luknje, ki so bile 
tako ali tako že inkorporirane namenoma v 
zakonodaji, in bogato služila, mi davkoplačevalci 
pa smo to plačali.  
 Kot sem rekel, to je logično 
nadaljevanje dela prejšnje preiskovalne komisije. 
Verjamem, da bodo priče ne z lahkim srcem 
prihajale na to preiskovalno komisijo. Verjamem, 
da bodo člani te preiskovalne komisije dobro 

sodelovali, s ciljem, da izpolnijo namen in cilj te 
preiskovalne komisije, ki je določen z 
mandatom. Iskreno upam, da bo to zadnja 
preiskovalna komisija s tega področja, da ne bo 
treba v naslednjem mandatu opraviti še tretje 
preiskovalne komisije, in sicer o delu organov 
pregona, ker tam ne bi bilo nič narejenega. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi! 
 Namen ustanovitve Družbe za 
upravljanje terjatev bank je bil danes podan že 
večkrat. V nadaljevanju bom kar uporabljal ime, 
ki je bolj splošno znano, se pravi slaba banka. 
Osnovni namen je torej bil, da se nanjo 
prenesejo sredstva dolžnikov, ki so bili ob 
prenosu bodisi prezadolženi bodisi plačilno 
nesposobni, poleg tega pa so se spopadali tudi 
s kapitalsko neustreznostjo. Slaba banka naj bi 
izvajala strategijo prestrukturiranja teh finančnih 
obveznosti na način, da bi dolžnik dosegel 
kapitalsko ustreznost in na ta način lahko 
izpolnjeval svoje finančne obveznosti. Poleg 
tega naj bi dolžnik po ureditvi prestrukturiranja 
denarnih tokov ponovno pridobil likvidnost na 
trgu, financiral obratna sredstva in izvedbo tistih 
nujnih naložb s ciljem nadaljevanja poslovanja 
oziroma da bi s svojim poslovanjem lahko 
ponovno začel. Osnovna naloga slabe banke je 
torej pomagati pri prestrukturiranju bank 
sistemskega pomena, ki so se znašle v 
likvidnostnih težavah, ter poskrbeti, da se s 
premoženjem upravlja na način, da se v 
maksimalni možni meri povrne sredstva 
davkoplačevalcev, ki so bila vložena v bančno 
sanacijo. S tega vidika je namen ustanovitve in 
pa naloga, ki naj bi jo izvajala slaba banka, z 
vidika nadaljevanja poslovanja družb, smiseln in 
upravičen. Omenjena je bila tudi strategija 
izvajanja poslovnih potez, ki je prav tako smela.  
 Izkazuje pa se, da v delovanju slabe 
banke obstajajo resne pomanjkljivosti, ki 
preprečujejo njeno učinkovito poslovanje. 
Namen ustanovitve parlamentarne preiskave 
razumemo kot oceno in ugotovitev dejanskega 
stanja glede domnevno negospodarskih in tudi 
protipravnih odločitev družbe v zvezi s 
prenosom, upravljanjem in prodajo terjatev ter 
premoženja. Na to je v svojih revizijskih poročilih 
opozorilo tudi Računsko sodišče Republike 
Slovenije. Izpostavili so spornost glede uvrstitve 
komitentov na seznam za prenos terjatev na 
slabo banko, na način njihovega izbora in tudi 
na vzpostavitev revizijske sledi, ki bi zagotavljala 
transparentnost postopkov. Po mnenju 
Računskega sodišča slaba banka ni zagotovila, 
da kupec terjatev ne bi mogel prodati naprej 
tretjim osebam niti da jih dolžniki ne bi mogli 
odkupili nazaj. To pomeni, da je obstajalo 
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oziroma da obstaja tveganje, da so se terjatve 
preprodajale prvotnim dolžnikom, kar je bilo tudi 
navedeno. Poročilo navaja tudi nepregledno 
poslovanje v procesu naročanja zunanjih 
svetovalnih družb ter izogibanja konkurence 
med ponudniki, ki jih slaba banka ni 
enakovredno obravnavala.  
 Poleg tega se zastavlja tudi pomembno 
vprašanje, kdo, katere osebe in kateri organi so 
odločali, katere terjatve in po kakšni vrednosti so 
se prenašale na slabo banko. Glede 
nepravilnosti pri prodaji zemljišč so bile 
ugotovljene neskladnosti internih aktov slabe 
banke z veljavno zakonodajo in tudi delovanje 
notranjih mehanizmov, kontrol, zaradi česar je 
bilo premoženje oškodovano. Revizorji so pri 
prodaji zemljišč našli primere malomarnosti in 
opustitve dolžnih ravnanj. Tudi po mnenju Vlade 
lahko sklepamo, da v določenih primerih niso bili 
spoštovani ne interni akti slabe banke ne 
veljavna zakonodaja. To lahko povežemo z 
dejstvom in namenom, da bi se vrednost slabe 
banke oškodovala. Vlada meni, da je upravni 
odbor slabe banke Ministrstvu za finance 
prikrival ugotovljene nepravilnosti in ni zagotovil 
pravočasnega, celovitega poročanja. Lahko 
sklepamo tudi, da upravni odbor glede 
ugotovljenih nepravilnosti ni pravočasno ukrepal.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca se nam zdi pomembno, da se ugotovijo 
morebitne nepravilnosti v postopku prenosa 
terjatev in drugega premoženja na slabo banko, 
ne bi pa želeli, da se karkoli napoveduje vnaprej 
in da se delajo prehitri zaključki brez prave 
ocene. Preiskovalna komisija bo ugotavljala, 
kako je slaba banka preverjala kupce terjatev, 
da ti terjatev ne bi prodajali prvotnim dolžnikom, 
kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu 
terjatev, kakšni so bili kriteriji in merila za 
določitev terjatev, kakšna je bila skrbnost pri 
upravljanju in revidiranju terjatev ter tudi 
morebitna odgovornost Banke Slovenije kot 
regulatorja bančnega sistema. Ker pri 
dosedanjem delovanju in ob poimenovanju slabe 
banke lahko sklepamo, da je prihajalo do 
določenih anomalij, ker je bila sanacija 
bančnega sistema financirana iz 
davkoplačevalskih sredstev in ker je gospodarno 
poslovanje slabe banke v javnem interesu, bomo 
v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca 
odreditev parlamentarne preiskave seveda 
podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Matjaž Han bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Socialnih demokratov.  
 Izvoli.  
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Podpredsednik, hvala 

lepa. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Zdaj smo pa enkrat, hvala bogu, 
politika, ki je tako osovražena v tej državi, 
politiki, ki smo tako osovraženi v tej državi, vsaj 
enkrat na eni strani, kjer upam, da bomo mi s 
prstom pokazali na tisto drugo stran, ki se ji 

reče, po mojem, finančna industrija. In v finančni 
industriji, dragi moji, ni nobenega naključja. Vsi, 
ki ste pred mano govorili – jaz se pod vse te 
besede podpišem. Me pa nekatere stvari 
zmrazijo. To, kar je Jernej odlično nastavil, Anže 
zaokrožil s tem, da so kriminal delali najprej v 
podjetjih, potem na bankah, zdaj delajo v DUTB, 
to vse drži, ampak veste, v javnosti smo še 
zmerom politiki tisti krivi za čisto vse, kar se v tej 
državi slabega naredi. Vendar mi nekatere 
zakone, nekatere zadeve sprejmemo v dobri 
veri. Res pa je, da politik odide, zato ker mu 
šofer pelje osemkrat neki instrument na neko 
mesto, to stane verjetno 48 evrov, zato ker se pa 
milijarde ukradejo pa, bom zdaj rekel tako kot 
včasih, nikome ništa. Upam, da bomo vsi skupaj 
ugotovili, kaj je tukaj narobe.  
 V vseh letih ustanavljanja in delovanja 
slabe banke se je nakopičilo veliko vprašanj, vsa 
ta vprašanja pa so žal brez odgovorov. Razlogi 
za njeno ustanovitev in spopadanje z njihovimi 
posledicami, verjemite mi, so pustili odločilen 
vpliv na zadnje desetletje in na življenje vseh 
nas, vseh državljanov v tej naši državi. Slabe 
terjatve so nastale tako, da so banke dale 
posojila, v zameno pa so vzele zavarovanja, 
zavarovanja v obliki nepremičnin, zavarovanja v 
obliki deležev v podjetjih. Med temi, ki so 
najemali te kredite, so bili tudi pošteni podjetniki 
z neko vizijo, me je pa strah, da je bilo več tistih 
tako imenovanih lumpov. Ko je nastopila kriza, 
pa so banke množično zahtevale hitrejša 
odplačila in višja zavarovanja, tudi naše banke, 
slovenske banke. S takim načinom razmišljanja 
so banke, tudi tuje banke, ki so denar vlekle v 
svoje matične države, tudi tiste dolžnike, ki so 
pošteni dolžniki, ki so se pošteno, z dobrimi 
nameni zadolžili, potisnile čez rob. Tako je 
nastala bančna luknja, ki je bila izkopana, za 
bančno luknjo pa je nastal oziroma je začel 
delovati tako imenovani kreditni krč in je bila 
zadeva končana. Pri vsem tem so banke 
pokazale enako malo razumevanja za težave 
podjetij in ljudi, ki so prišli v te težave. Kot sem 
rekel, eno so bili tajkunski krediti, eno so bili tisti 
pravi podjetniški krediti, ampak vse je šlo v isto 
malho. 
 Država je zato morala dokapitalizirati 
nasedle banke, terjatve, ki so bile ocenjene kot 
slabe, v skupni vrednosti 5 milijard oziroma 4,9 
milijarde evrov, je prenesla na tako imenovano 
slabo banko, ki jo je država ustanovila z javnim 
denarjem, in izdajo še dodatnih obveznic, da bi 
omogočila začetek poslovanja s terjatvami, 
katerih vrednost je bila zdaj ocenjena le na 
milijardo in pol, torej na okvirno tretjino prvotne 
vrednosti. To je bila osnova in tukaj sem se tudi 
jaz strinjal. Kako pa so bile te vrednosti 
določene, pa ostaja menda, upam med nami, 
eno največje in neodgovorjeno vprašanje. V 
nadaljevanju pa nas je verjetno vse osupnil 
odnos te ustanove, tako imenovane slabe 
banke, do svojega lastnika – do države, do 
politike, če želite. Odnos do reševanja težav in 
odnos do ljudi, vseh tistih, ki jim je bila tako 
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imenovana slaba banka na nek način neka 
mačeha. Zato je poimenovanje slaba banka v 
tem primeru, ime, povsem na mestu. V vseh teh 
in mnogo drugih primerih ni bila slaba banka nič 
boljša od bank, ki so kopale luknjo, potem pa 
sprožile še ta kreditni krč. 
 Posamezni zaposleni, posamezni 
izvršni direktorji, posamezni neizvršni direktorji, 
to korporativno znanje, ki so ga imeli – ljudje so 
se za moje pojme vedli zelo ošabno in imeli 
veliko mero arogance do vseh težav, ki so jih 
ljudje imeli, in s tem se je na nek način krepila 
jeza med politiko in med navadnimi ljudmi do 
tega odnosa v slabi banki. Ta aroganca, dragi 
moji, poleg vseh nepravilnosti, ki jih je slaba 
banka naredila, terja na nek način odgovore. Naj 
spomnimo samo na to zgodbo gradbenih 
podizvajalcev, ki so prišli v slabo banko, glede 
izbrisnic. Oni so pošteno oddelali svoj del, 
dvakrat plačali tisto delo, na koncu niso dobili 
izbrisnic in iščejo se papirji, vsake toliko časa ti 
papirji pridejo na plan in še danes ti podizvajalci 
niso dobili zasluženo poplačanih svojih del. 
Spomnimo se trmarjenja, za moje pojme, in 
zavračanja ponudb delavcev, da bi se takrat 
odkupilo podjetje, na primer Adrio Tehnika – ne, 
je moral priti tujec. Naši ljudje, ki imajo znanje, 
niso bili dovolj dobri, da bi lahko odkupili Adrio 
Tehnika. Spomnimo se težav nekaterih občin, 
kjer so v občinah ostali prazni objekti, pa so 
želele občine stopiti v kontakt z DUTB pri 
nekaterih projektih pa so bile, upam reči, 
nesramno zavrnjene. Zakaj? Ali štejejo samo 
najvišje ponudbe? Šteje samo denar? Tukaj je 
zopet veliko vprašanje. 
 Zato je toliko težje razumeti druge 
primere, ko je ta ista slaba banka stopala v zelo 
prijateljske stike s kupci. S tistimi kupci, ki so 
imeli eni veliko denarja, bolj nenavadno je pa s 
tistimi, ki sploh niso imeli denarja, pa so imeli 
povezave predvsem s tistimi ljudmi, ki so 
ustvarjali slabe terjatve, in posel se je zelo hitro 
naredil. Zato se je težko znebiti vtisa, da slaba 
banka – seveda smo danes bolj pametni – ni 
produkt te finančne industrije z namenom poceni 
kupiti, kupci pa so predvsem izbrani in vnaprej 
določeni. Ta aroganca nekaterih posameznih 
gospodov, ki so na pomembnih položajih, je, da 
se znajo korporativno obnašati, da znajo 
upravljati premoženje in da niso dolžni 
nobenemu polagati računov. Tudi ne nekim 
poslancem, nekim politikom, ki so tako ali tako 
nebodigatreba. 
 Vprašanje, na katero moramo 
odgovoriti oziroma mora odgovoriti ta komisija, 
je za moje pojme strnjeno zelo dobro v 11 
točkah na 2 straneh. Pri nekaterih zadevah ne 
bo treba ugotavljati, ali so bile storjene 
nepravilnosti, ker so bile storjene nepravilnosti, 
saj jih je Računsko sodišče tako ali tako 
ugotovilo, ampak seveda to ni dovolj, nekateri so 
še lahko na svojih mestih. Tako da verjamem, 
da bo ta komisija uspešno opravljala delo, kot so 
do zdaj tudi nekatere druge, in da bomo dobili 
nek epilog in da ne bomo samo politiki tiste črne 

račke v naši državi. Tri revizije Računskega 
sodišča so označile poslovanje slabe banke od 
leta 2013 do leta 2015 za neučinkovito, 
negospodarsko in so izrekle negativno mnenje. 
Zadnje je bilo izdano 5. julija lani, mesec dni po 
zadnjih volitvah v Državni zbor. Seveda gre za 
prva poslovanja DUTB, ko se je v bistvu DUTB 
začel, po prenosu večine terjatev v njegovo last 
in v glavnem za obdobje, dragi moji, ko so to 
banko vodili tako imenovani tuji menedžerji, ki so 
seveda bistveno boljši kot naši, ker je to nek 
vsesplošen vtis, ampak jaz pravim, ni važno ali 
je John ali je Johan ali je Janez, tisti, ki misli 
varati, ki misli, bom rekel, se okoristiti, ni nič 
boljši. Upam, da se bodo ugotovile vse 
nepravilnosti, ki so jih tudi ti ljudje storili. 
 Nakopičilo se je toliko neodgovorjenih 
vprašanj, da bo imela komisija, se z Anžetom 
strinjam, zelo težko delo, poznamo pa dovolj 
dejstev, da je mogoče preiskavo omejiti v okvir 
tudi pristojnosti parlamenta. Morda bo 
olajševalna okoliščina za delo komisije prav 
najbolj kritiziran vidik delovanja DUTB. Z 
njegovo zasnovo in operativnim delovanjem se 
je neposredno ukvarjala le peščica nosilcev 
javnih funkcij oziroma politikov, vsi ostali pa smo 
večinoma bolj ali manj glasno zahtevali 
pojasnila, ki pa jih, tukaj se strinjam z večino od 
vas, včasih sploh nismo dobili. Zato nas v stranki 
Socialnih demokratov veseli, da imamo končno 
politično večino za preiskavo in osvetlitev 
celotnega problematičnega obdobja. Vsako 
zaupanje je treba vračati, zato upam, da bodo 
pri delu komisije tvorno sodelovale vse 
poslanske skupine, tako kot smo v preteklem 
mandatu vsi aktivno sodelovali v preiskovalni 
komisiji v bančni sanaciji. 
 Verjamem, da vsi skupaj nismo povsem 
zapravili priložnosti za slabo banko do konca 
predvidenega delovanja, da ta slaba banka 
uspešno zaključi svoje delo v skupno korist, a le, 
če se bomo iz tega vsi skupaj nekaj naučili in da 
ne bomo iskali grešnih kozlov samo v politiki, 
ampak tudi kje drugje. Socialni demokrati bomo 
seveda tvorno sodelovali v delu preiskovalne 
komisije. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Monika Gregorčič bo predstavila 
stališče Poslanske skupine Stranke modernega 
centra. 
 Izvoli. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa. 

Spoštovani podpredsednik, spoštovane 
poslanke in poslanci! 
 Družba za upravljanje terjatev bank, 
skrajšano DUTB, oziroma tudi slaba banka je 
nastajala v burnih gospodarskih okoliščinah na 
prelomu let 2012 in 2013, ko se je kriza s tako 
imenovanim dvojnim dnom zarezala v vse pore 
našega življenja. Posledično prav tako burne so 
bile tudi politične okoliščine, ki so vrh dosegle z 
zloglasnim poročilom KPK in razpadom tedanje 
druge Janševe vladne koalicije. Ko se danes 
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ozremo nazaj na dogodke izpred nekaj let, 
lahko, kar se sanacije bančnega sistema tiče, 
zaključimo, da je bila ta sanacija izjemno draga, 
žal mnogo prepozna in netransparentna. 
Ustanavljanje slabe banke so spremljala burna 
nasprotovanja tedanje opozicije, ki je zahtevala 
celo izvedbo referenduma. Vse zaplete je na 
koncu presekalo Ustavno sodišče, ki je 
presodilo, da ima učinkovito delovanje države še 
posebej v okoliščinah gospodarske krize 
prednost pred pravico do referenduma. Kljub 
temu da je Alenka Bratušek kot opozicijska 
poslanka sprva nasprotovala konceptu sanacije 
bančnega sistema preko slabe banke, se je 
kasneje kot predsednica Vlade odločila, da 
nadaljuje z zastavljeno konsolidacijo javnih 
financ, privatizacijo in tudi z bančno sanacijo 
preko DUTB.  
 Zakaj je bila slaba banka v času 
nastanka tako pomembna? Njena glavna naloga 
je bila pomoč sistemskim bankam, ki so imele 
težave z likvidnostjo in s solventnostjo. Tako se 
je preprečil zlom našega celotnega bančnega 
sistema, ki ni bil tako zelo daleč, kot se morda 
danes domneva. Pri ustanovitvi slabe banke se 
je zasledovalo štiri ključne cilje: zmanjšati 
skupne stroške sanacije bančnega sistema, 
sistem stabilizirati, aktivno upravljati in 
sodelovati pri prestrukturiranju gospodarstva in 
na koncu odprodati premoženje po najvišji možni 
ceni, ko se razmere na trgu normalizirajo. Ker 
sredstev in premoženja ni bilo smiselno prodajati 
pod prisilo, je bila življenjska doba DUTB že 
podaljšana za dodatnih 5 let, torej do konca leta 
2022, ko bodo morebitno preostalo premoženje 
ter pravice in obveznosti prešli na SDH. Do tu je 
še vse teklo kolikor toliko po načrtih. Papir pač 
prenese vse, verjamem da, dobronamerno 
zapisane zakonske določbe, smernice in 
podobne zapise, v praksi pa se je žal očitno 
začelo dogajati še vse kaj drugega.  
 Obstajajo sumi, da je bilo pri 
dosedanjem delovanju slabe banke več 
negospodarnih in morda celo protipravnih 
odločitev. Poročila Računskega sodišča in 
ugotovitve KPK problematizirajo način delovanja 
slabe banke vse od njene ustanovitve naprej, pa 
tudi kriminalistične preiskave, vladna poročila, 
posledične kadrovske menjave in različni 
medijski zapisi ne pričajo ravno o poštenih 
poslovnih praksah DUTB. Že vlada dr. Mira 
Cerarja se je na začetku prejšnjega mandata 
soočila s temi izzivi, zaradi katerih je odreagirala 
hitro, razrešila je vodstvo DUTB in s spremembo 
področnega zakona državi kot edini lastnici dala 
večja pooblastila pri upravljanju, nadzoru in 
kadrih v slabi banki. A očitno je, da tudi ti ukrepi 
žal niso zadostovali za odpravo vseh tveganj in 
nepravilnosti. Največ očitkov o nepreglednem 
poslovanju vzbuja ravno področje prodaje 
premoženja, predvsem gre za terjatve in 
nepremičnine. Obstajajo sumi, da so bili nekateri 
izbrani kupci hkrati tudi prvotni dolžniki ali z njimi 
tesno povezane osebe. Na ta način so dobili 
priložnost svoje prej obremenjeno premoženje 

odkupiti nazaj po močno diskontiranih 
vrednostih, razliko pa smo plačali vsi 
davkoplačevalci. Takšne prakse se enostavno 
ne bi smele dogajati. Sanacija bančnega 
sistema je bila predraga, da bi se kdorkoli tako 
igral z našim denarjem.  
 Za bolj nazoren prikaz celotne 
dimenzije naj ponovno navedem le nekaj dejstev 
in številk. Slabe terjatve in naložbe so bile na 
slabo banko prenesene s štirih glavnih poslovnih 
bank v težavah, to so bile NLB, NKBM, Abanka 
in Banka Celje. Skupna bruto vrednost 
prenesenih slabih terjatev je bila skoraj 5 milijard 
evrov, njihova prenosna vrednost pa skoraj 1,6 
milijarde evrov, povprečen diskont je torej znašal 
kar 68 %. Dodatnih 300 milijonov evrov so 
znašali še celotni stroški odkupa terjatev, 
sanacije in pripojitve Probanke in Factor banke. 
To niso majhne številke, daleč od tega. V 
Poslanski skupini Stranke modernega centra 
zato upravičeno pričakujemo, da bo ta 
parlamentarna preiskava raziskala vse 
okoliščine in morebitne dvome o načinu 
oblikovanja slabe banke, o prenosu slabih 
terjatev in naložb, o pripojitvi Factor banke in 
Probanke, o upravljanju slabe banke ter da bo 
komisija ugotovila, ali samo delovanje DUTB 
predstavlja sistemsko tveganje in nadaljevanje 
ali celo poglabljanje bančne luknje. Aktualni vladi 
oziroma pristojnemu ministru za finance 
predlagamo tudi, da neodvisno od poteka te 
parlamentarne preiskave dosledno in aktivno 
izvaja nadzor nad delovanjem DUTB ter 
zagotovi ukrepe, da bo poslovanje slabe banke 
bolj transparentno, gospodarno in pošteno. 
 Ob koncu želim še posebej poudariti, 
da bomo v Poslanski skupini Stranke 
modernega centra v imenu vseh 
davkoplačevalcev, ki smo sanirali naš bančni 
sistem, vztrajali in zahtevali, da bo slaba banka 
do konca mandata izpolnila svojo z zakonom ji 
naloženo nalogo, da bo gospodarno ravnala z 
javnim denarjem, ki ga je prejela zato, da bo 
bančni sistem sanirala, in nato ta sredstva v kar 
največji možni meri povrnila nazaj v proračun. 
Torej da bo ravnala v interesu vseh državljanov 
Republike Slovenije in ne le v interesu peščice 
privilegiranih. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prišli smo do stališča zadnje poslanske 
skupine, Primož Siter bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Levica. 
 Izvoli. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. Lep pozdrav, kolegice in kolegi! 
 Razlogov za preiskavo poslovanja 
DUTB je več kot dovolj. Od svoje ustanovitve 
leta 2013 dalje DUTB aktivno sodeluje pri 
razprodaji državnega premoženja, slovenskih 
podjetij in nepremičnin, po absurdno nizkih 
cenah. Pri tem se, kot v poročilih navajata tudi 
Računsko sodišče in KPK, že leta poslužuje 
prirejanja cen, prikrivanja informacij, neenake 
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obravnave ponudnikov, grobih kršitev pravil 
javnega naročanja, spornih praks kadrovanja in 
nesorazmernega določanja višine plač 
zaposlenih. Ustanovitev komisije smo v Levici 
podprli, a pod pogojem, da preiskava pokrije 
obdobje od leta 2009 dalje, ko so se v javnosti 
pojavili prvi pozivi k ustanovitvi slabe banke, in 
ne zgolj od leta 2012, ko je bila sprejeta 
zakonska podlaga za ustanovitev DUTB, kot so 
sprva predlagali v NSi.  
 Tako bo možno raziskati tudi številne 
sporne prakse in interese ključnih akterjev, ki so 
sodelovali pri ustanavljanju DUTB. V nasprotju s 
poslanci NSi namreč v Levici menimo, da je bila 
slaba banka od vsega začetka slaba ideja, saj je 
bila zasnovana na principu privatizacije dobičkov 
in podružbljanja stroškov. Na to so že pred 
ustanovitvijo DUTB opozarjali slovenski 
ekonomisti, kot sta Ivan Ribnikar in Jože 
Mencinger. Ti so povsem upravičeno svarili, da 
gre pri načrtu državne slabe banke za rešitev, ki 
bo v primerjavi z ustanovitvijo internih slabih 
bank ali neposredno državno dokapitalizacijo 
bank davkoplačevalce stala daleč največ. Prav 
tako so povsem upravičeno opozarjali, da slaba 
banka ne bo mogla poznati razmer v vsakem 
posameznem podjetju, da zato ne bo znala 
sama ustrezno ovrednotiti slabih posojil in da 
nazadnje tudi ne bo uspešna pri njihovi izterjavi.  
 V posmeh tem svarilom je bila v času 
druge vlade Janeza Janše, katere del je bila tudi 
NSi, ustanovljena državna slaba banka, kot so jo 
zahtevali tako imenovani mladoekonomisti, 
zbrani okrog Janeza Šušteršiča. Takšna DUTB 
je bila že od vsega začetka zamišljena kot 
institucija za hitro razprodajo. Ustanovljena je 
bila v obliki družbe zasebnega prava v javni lasti, 
za katero mnoge omejitve ne veljajo. Ne samo 
plačne, DUTB lahko brez omejitev posluje tudi s 
podjetji iz davčnih oaz. Država in državna 
podjetja ne smejo sklepati poslov s podjetji, 
katerih lastništvo ni znano, DUTB pa takšnih 
omejitev nima. To seveda pomeni, da imajo 
špekulativni skladi, razbremenjeni plačevanja 
davkov, avtomatsko prednost. Poleg njih pa tudi 
bivši lastniki, ki lahko zdaj skozi davčne oaze z 
velikimi popusti spet pridejo do svojega 
premoženja. Škandale, v katere so bili vpleteni 
posamezniki, ki so bili posredno ali neposredno 
vpleteni v poslovanje DUTB, bi lahko naštevali v 
nedogled, toda s tem ne bi zaobšli ključnega 
problema.  
 DUTB nikakor ni bila zasnovana kot 
institucija v javnem interesu, ki se je po 
nesrečnem naključju izjalovila zaradi nekih 
pritlehnih dejanj moralno oporečnih 
posameznikov, ki so jo izkoristili za zasledovanje 
svojih zasebnih interesov. DUTB je bila od 
samega začetka osnovana na ekonomskih, 
pravnih in političnih temeljih, ki so takšno 
delovanje ne le omogočali, temveč celo 
spodbujali. Škandali okrog DUTB, o katerih smo 
zadnjih 6 let brali v medijih, zato niso le slučajne 
anomalije, temveč strukturni princip delovanja 
DUTB. Najlepša hvala. 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin, prehajamo na razpravo 
poslank in poslancev. Najprej želi besedo 
predlagatelj. 
 Izvoli, Jernej Vrtovec. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

Hvala vsem predstavnikom poslanskih skupin za 
pozitivna stališča. 
 Naj najprej obrazložim to zadnje. V 
Novi Sloveniji, ko smo pripravljali to 
dokumentacijo, smo se strinjali, da se preiskuje 
oziroma da je začetek preiskave leto 2009. 
Napačna informacija, »za razliko od« nas, je bila 
podana v stališču. Se pravi, strinjamo se in smo 
tudi tukaj z Levico, ki je problematizirala to, da bi 
bil začetek preiskave leto 2012, potem uskladili 
vse stvari. Tako da mislim, da je to prav, 2009, 
če želimo temeljito napraviti preiskavo. Tudi leto 
2011, pa različne lobistične stike se omenja, 
različne članke, ki so o tem pisali, zaradi tega je 
to prav in se strinjamo. Da ne bo pomote. 
 Dejansko bomo, če bo zastavljeno 
tako, kot je v gradivu, in bo vse potekalo tako, 
resnično začeli s samim začetkom. Omenjeni so 
bili ljudje, prva garnitura okrog slabe banke, tako 
imenovani fantje iz Švedske pa Finske. Jaz si 
želim eno stvar, in sicer da bi se tudi ti ljudje 
odzvali vabilu in prišli pred preiskovalno komisijo 
pričat. Če kaj, potem preiskovalna komisija ne 
sme ločiti na naše in vaše, ampak mora 
enakopravno obravnavati vse. In trdim, da je bila 
DUTB sprega od samega začetka naprej. Sam 
prenos terjatev, že večkrat je bilo omenjeno, pa 
bom podal še en primer, ki še ni bil tako 
izpostavljen tekom današnje razprave, veste, z 
NKBM na DUTB je bilo prenesenih tudi kakšnih 
10 % delnic družbe Letrika. Vrednost delnice na 
dan prenosa je bila 31 evrov. Takšna je bila 
vrednost. Ob prenosu pa je bila vrednotena – po 
koliko? Po 10,2 evra. 20 evrov manj. Torej, kdo 
je to vrednotil? Na kakšen način so se 
sprejemale odločitve v banki, da je bila delnica 
prenesena po takšni vrednosti? Kdo je 
oškodoval to banko, ki smo jo davkoplačevalci 
sanirali? To bo naloga naše preiskovalne 
komisije. Ampak, pozor, ta isti primer: v nekaj 
mesecih, v mesecu dni je ta delnica že kotirala 
na 42 evrov na borzi, prodana pa bila 
nemškemu podjetju po 67 evrov. Se pravi, 
DUTB je dobro optimizirala to zgodbo. Ampak, 
glej ga, glej, nizek prenos, ta popust, prenosna 
vrednost z DUTB na DUTB, gospe in gospodje, 
je bil zlasti zaradi interesa ne nemškega kupca, 
ki je dal pošteno ceno, ampak enega drugega 
slovenskega kupca, ki je želel kupiti te delnice in 
prevzeti podjetje Letrika. In sprva je ta gospod 
mislil, da mu bo to uspelo. Oškodovana na 
koncu pa je bila banka.  
 Omenjene so bile na začetku 
svetovalne pogodbe in tako naprej. Seveda, vse 
svetovalne pogodbe, ki so bile sklenjene na 
DUTB ali pa jih je DUTB sklenil od začetka 
naprej, bo morala preiskovalna komisija 
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pregledati. En primer vam še povem, ki je 
medijsko odmeven, poznano podjetje Quartz, s 
katerim je DUTB sklenil za 2,7 milijona evrov 
svetovalne pogodbe. Človek, zaposlen v 
podjetju Quartz, je bil gospod Månsson, ki je 
potem čez nekaj časa postal izvršni direktor 
slabe banke. Mislim, da sta vmes minila samo 
dva meseca, nekaj takega. Pa tudi naj odgovorni 
povedo, kaj so naredili, podjetje Quartz, za 2,7 
milijonov evrov. To je ključno. Ta primer imajo 
kriminalisti, ima ga tudi Računsko sodišče. Že 
prej so bili … Še to, naj se vrnem na sam 
prenos, že tam se je dogajal izvor problematike. 
Se pravi, na kakšen način, kdo je odločal, kaj se 
bo prenašalo, kako se bo vrednotilo, kakšni so 
bili kriteriji in merila za določitev terjatev in 
njihove vrednosti. Če pa so bili kriteriji, je 
ključno, da preiskovalna komisija ugotovi to, ali 
so bili ti kriteriji spoštovani. In imamo problem – 
ali veste, kakšen? To, da ni bilo kriterijev, da 
notranja revizija ni delovala, vsaj po do sedaj 
znanih podatkih, in da tudi v določenih primerih, 
ko so imeli kriterije, jih sploh niso spoštovali. 
Torej imamo ne samo en problem, imamo več 
problemov. To je tudi zabeležilo Računsko 
sodišče v vseh svojih revizijah. Kar jaz 
obžalujem, je to, da politika – ja, tudi mi, ta 
državni zbor – ob treh poročilih Računskega 
sodišča z negativnim mnenjem tudi na odzivna 
poročila nismo naredili nič. Zlasti prejšnji 
mandat. Pa imeli smo 15 preiskovalnih komisij 
oziroma 15 komisij za nadzor javnih financ, ko 
smo problematizirali delovanje slabe banke.  
 Nadalje. Po kakšni ceni so banke 
DUTB zaračunavale terjatve? Od kod ideje, 
merila, da so bili dani določeni popusti? Zakaj 
takšni popusti? Kdo je o tem odločal in na 
kakšen način? Ob tem je potrebno, da se 
preveri, ali so bile tudi s strani Vlade, 
zakonodajne oblasti sprejete ali pa narejene 
protipravne ali pa negospodarne odločitve. 
Ugotovim, preveri se zlasti metodologijo, to 
želim poudariti pri samem prenosu, metodologijo 
DUTB za posamično vrednotenje posameznih 
kategorij sredstev. Ne govorimo samo o 
terjatvah, govorimo lahko tudi o nepremičninah, 
drugih lastninskih deležih, posojilih in tako 
naprej. Ob vsem tem pa ponovno, tako kot je 
bilo poudarjeno v prejšnjem mandatu v prejšnji 
preiskovalni komisiji o bančnem sistemu, tako 
imenovani Logarjevi komisiji – kakšna je bila ob 
tem prenosu vloga regulatorja, Banke Slovenije? 
Kajti imam občutek, potrjujejo se spet sumi, da 
je Banka Slovenije, vsaj delovanje v zadnjih 10 
letih, institucija, ki je država v državi, ki je ne 
more nadzirati niti sam bog, kako ona deluje. 
Problem regulatorja je to, da smo bili priča 
morebitnemu oškodovanju davkoplačevalskega 
denarja ob samem prenosu.  
 Imamo vrsto primerov, pritožbe, ta 
trenutek, ko ti ljudje vedo, da se ustanavlja 
preiskovalna komisija, mi podjetja želijo pričati, 
govoriti, ljudje, bivši lastniki podjetij, da so bili 
oškodovani, s tem ko so bili dani na slabo 
banko, da so redno odplačevali vse dolgove, 

plačevali kredite, pa so tam pristali izključno 
zaradi interesa skupine posameznikov, da se jih 
potem kasneje poceni, z določenimi diskonti 
proda dotičnim kupcem. Kriminal! Ne morem 
verjeti, da se lahko danes, tukaj in zdaj v tej 
državi to dogaja. Prej je bilo omenjeno, kako se 
lahko dogaja, primer ACH, da prvotni dolžniki 
postajajo končni lastniki. Pa to še ni vse v tem 
primeru. Imamo podjetja Elan, Polzela, Adria 
Airways. Veste, ta podjetja so bila prodana 
skupaj, v skupini temu ameriškemu skladu. V 
skupini. In nihče danes, trdim, niti na DUTB ne 
zna povedati, po kakšni vrednosti je BAMLI, ta 
ameriški sklad, pokupil tudi recimo Elan. Kajti 
obstaja dokumentacija, da je bilo kupcev za Elan 
več in da bi, če bi prodajali to posamezno, se 
pravi ne v skupini, DUTB več zaslužil. Pa niso 
prodajali posamezno, kljub temu da bi lahko več 
iztržili. Zakaj ne? Jaz si ne morem drugače 
razlagati, kot da gre za zakrivanje načina 
poslovanja, načina delovanja izključno zaradi 
interesa ACH. To bomo preiskovali.  
 Kdo so posamezni skladi, to je Levica 
tudi omenila. Kar konkretno bom vprašal: Ali vi 
poznate sklad York? Kdo je sklad York, ki ima 
račune na Cipru in kupuje premoženje na DUTB 
z enimi in istimi ljudmi, ki so prej delovali v 
podjetjih, pozor, ki so pristala na DUTB, njihove 
terjatve? Danes oni poslujejo in menedžirajo s 
skladom York. To, to moramo raziskati in to 
bomo raziskali, kajti tukaj se porajajo še ene 
druge težave. Ali gre morda – kar sem uvodoma 
že dejal v predstavitvi – za slovenski denar iz 
obdobja tranzicije, ki je šel v davčne oaze in se 
vrača sedaj v Slovenijo? Ali so s tem tudi 
povezana tveganja, ki jih ureja na primer 
področje zakona o preprečevanju pranja denarja 
in morda celo financiranja terorizma, čemur smo 
bili priča tudi v preteklem mandatu? Kakšne 
imamo mi mehanizme, da filtriramo, čigav in 
kakšen denar prihaja v državo, v Slovenijo? 
Ugotovili smo v prejšnjem mandatu, da ti 
mehanizmi niso dobri in da lahko takole / pokaže 
z gesto/ pride v državo milijarda evrov in noben 
alarm se ne vžge, da gre morda za tvegan 
kapital iz naslova financiranja terorizma, da se 
vžgejo mehanizmi šele čez deset let. In ali se 
nam take stvari ponavljajo skozi kupovanje 
terjatev na DUTB? Danes so terjatve, slabe 
terjatve in kupovanje terjatev velik biznis, zelo 
dobro se da s tem zaslužiti. Zaradi tega vem, da 
se bo preiskovalna komisija ukvarjala s 
številnimi ljudmi, ki imajo svoje lastne finančne 
interese, in bo delo izjemno težko, ampak 
verjamem tudi v strokovno podporo in upam, da 
bo Državni zbor, gospa generalna sekretarka 
Državnega zbora omogočila optimalno delo tej 
preiskovalni komisiji in namenila dovolj finančnih 
sredstev za našo strokovno pomoč. Sami 
poslanci tega ne bomo mogli raziskati.  
 Še ena stvar, ki jo je treba omeniti, pa 
je tekoče poslovanje DUTB. Dogaja se še ena 
stvar, so indici, da se načrtno izčrpava podjetja, 
ki so pod upravljanjem slabe banke. Eno je tukaj 
v naši neposredni soseščini, ko se dviguje 
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zadolževanje, ko se dvigajo stroški upravljanja, 
ko že deset let, tudi v času konjunkture, to 
podjetje posluje negativno, ko se dogajajo čudne 
stvari, ko se odprodaja kar tako pavšalno poceni 
dele premoženje tega podjetja, na Slovenski ima 
sedež. Kdo nadzira tovrstno delovanje in početje 
DUTB? Čeprav bi bilo najbolj optimalno to, da bi 
DUTB to podjetje po čim boljši ceni naprej 
prodal, ne, do konca ga bodo izčrpali in poceni 
prodali, če ne bomo mi tega zaustavili! 
 Računsko sodišče. Računsko sodišče 
je opravilo tri revizije na DUTB in vse tri so bile 
deležne negativnega mnenja. Citiram, kaj je 
dejal predsednik Računskega sodišča Tomaž 
Vesel. Ugotovili smo, da je bilo nekaj podjetij, ki 
sploh niso izpolnjevala kriterijev za nedonosne 
terjatve ali pa so celo redno odplačevala svoje 
obveznosti, niti ni bilo neke posebne utemeljitve, 
da bi lahko ta podjetja prišla v položaj, ko bi bile 
lahko njihove terjatve nedonosne, pa so bila na 
iniciativo različnih posameznikov ali institucij 
prenesena na DUTB. Dajmo se mi eno stvar 
vprašati: Kdo bo plačal škodo lastnikom teh 
podjetij? Kdo? Kaj če ta podjetja začnejo tožiti 
državo, ker so bila potisnjena v stečaj? Ali pa so 
potem v stečaju stečajni upravitelji. In imamo 
primere – pa naj ostane tudi nekaj teh primerov 
za preiskovalno komisijo – da so stečajni 
upravitelji v postopku stečaja, ko so upravljali to 
s tem podjetjem, delovali negospodarno in 
sklepali za to podjetje škodljive posle in na ta 
način izčrpavali to podjetje. Gospodje izvršni 
direktorji DUTB, ki so bili izvršni direktorji DUTB, 
morajo na ta vprašanja temeljito odgovoriti. 
 Na podlagi mnenja Računskega 
sodišča je dejansko ključno vprašanje, česar 
Računsko sodišče sicer potem v nadaljevanju ni 
ugotovilo: Katere so bile te osebe v obdobju 
2013, 2014, 2015, ki so odločale o prenosnih 
terjatvah? Katere osebe? Te osebe moramo 
zaslišati in jih pripeljati pred roko pravice. 
Nadalje. Samo ustanavljanje DUTB je tudi 
Računsko sodišče pregledalo, pa svetovalne 
pogodbe in tako naprej, o čemer poteka tudi 
preiskava, ampak tam Računsko sodišče 
ugotovi, da je bilo ugotovljenih 14 kršitev 
predpisov in aktov, med drugim tudi kršitve 
postopkov javnega naročanja! Postopkov 
javnega naročanja. Dodatna oškodovanja za 
državni proračun. Nazadnje je Računsko 
sodišče izdalo tudi eno revizijo lansko leto julija, 
spet negativno mnenje, pripravljalne ukrepe 
oziroma odzivno poročilo pa se še pričakuje. 
 Še ena stvar: podizvajalci. Če kaj, nas 
mora skrbeti to, da so prikrajšani zaradi 
delovanja slabe banke najšibkejši. V času 
delovanja slabe banke se dogaja to, da so 
podizvajalci podjetja Vegrad-Am, d. o. o., pri 
izgradnji Celovških dvorov namesto denarnega 
poplačila kot kompenzacijo prejeli stanovanja. 
To je normalen del delovanja. Ta stanovanja pa 
so bila obremenjena s hipotekami v korist Nove 
Ljubljanske banke, ampak, pozor, Nova 
Ljubljanska banka je zagotovila, da bo za te 
hipoteke izdala izbrisne pobotnice, do česar pa 

seveda ni prišlo. Te hipoteke so bile skupaj s 
terjatvami potem prenesene, so prešle na 
DUTB, ki pa je potem v nadaljevanju od 
imetnikov teh stanovanj zahtevala tisoč evrov na 
kvadratni meter za izbris teh hipotek. Jaz se 
tukaj sprašujem, kdo je tukaj nor. In veste, teh 
pobotnic zdaj sploh nihče ne dobi na DUTB. 
Nihče. Oni trdijo, da sploh to ne obstaja. Ti 
podizvajalci, mali gospodarstveniki, ki so zgradili 
te objekte, na primer Nokturno, Celovške dvore 
in tako dalje, morajo nazaj kupiti svoja lastna 
stanovanja! Nazaj jih morajo kupovati. Tisoč 
evrov na kvadratni meter. Noro! Nepredstavljivo. 
In teh dokumentov, da bi lahko to uredili, ni. Še 
več! V prejšnjem mandatu smo to imeli na 
Komisiji za nadzor javnih financ, tri komisije so 
bile sklicane na to temo, soglasen je bil Državni 
zbor, da se to mora urediti, da mora Vlada kot 
skupščina to urediti, pa se to ne uredi, še danes 
se ni uredilo. Potem pa smo priča tudi tragičnim 
dogodkom, ko ti ljudje ne pridejo do svojega 
lastnega denarja. Še več! Nateguni smo, ko 
rečemo, da morajo še dodatno plačati, če želijo 
priti do svojih stanovanj. Nečloveško ravnanje. 
 Verjamem, da bo Državni zbor uspešen 
pri preiskovanju teh mahinacij. A veste, kaj je 
naša prednost pred na primer kriminalisti, organi 
pregona, sodniki, tožilci in tako dalje? To, da 
imamo pred seboj javnost, možnost kamere in 
da morajo ti ljudje priti sem v Državni zbor in 
odgovarjati. Odgovarjati na vse svinjarije, ki so 
jih naredili v tem obdobju. Verjamem pa, da nam 
bodo v veliko pomoč pri delovanju tudi druge 
informacije, ki jih bomo lahko pridobivali tekom 
same preiskave, ne samo to, kar imamo do 
sedaj zbrano, seveda. Ampak tudi druge 
informacije, ki jih sicer ni mogoče zbrati. Upam 
pa – in dajem ta trenutek poziv uslužbencem na 
DUTB – da naj se nikar ne poslužujejo kaznivih 
dejanj brisanja dokumentacije, rezanja 
dokumentov in ostalih stvari. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Sedaj pa dobi besedo mag. Bojana 
Muršič, pripravi pa naj se mag. Marko Pogačnik.  
 Izvoli. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice 
in kolegi! 
 To, kar danes slišimo, je enostavno 
neprimerno. Zgrožena sem nad vsemi temi 
navedbami. Kljub temu da smo že v prejšnjem 
mandatu pri sprejemanju poročil o delovanju 
DUTB slišali kar nekatere, bom rekla, zelo 
zanimive stvari, tudi Komisija za nadzor javnih 
financ je delovala na tem področju, kakšnega 
epiloga ni bilo. Te arogance, ki smo jih doživeli, 
moram reči, da so neprimerne, in tudi ti obvodi 
vodstvenega kadra pri iskanju boljših plač so bili 
zame takrat nesprejemljivi. Se pravi, 
nakopičenje vseh teh težav v DUTB je 
neizmerno veliko, postavlja se veliko vprašanj, 
preiskovalna komisija bo imela ogromno dela, da 
se poiščejo tudi odgovornosti. Predvsem bo 
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komisija iskala politično odgovornost za vse te 
težave, ravnanja, ki so se pač pojavljala v tem 
obdobju. 
 A ob tem moram reči, da se mi izrazito 
postavlja vprašanje, kje so bili pristojni organi do 
sedaj. Pri revizijskem poročilu za leto 2014/2015 
– če to podrobno pogledamo, podrobno poročilo 
obsega 400 in več strani – je res navedenih 
toliko nepravilnosti, da te kar zmrazi. Če politik 
naredi eno samcato napako ali pa če že samo 
obstaja sum, da je storil napako, se sproži ves 
aparat, ob tem se pa tudi sproži vsa medijska 
kampanja zoper omenjenega poslanca ali 
kakršnegakoli drugega politika in na koncu je 
takšen politik uničen. V tem konkretnem primeru 
Družbe za upravljanje terjatev bank pa moram 
reči, da ni bilo nekih bistvenih medijskih navedb, 
in to me resnično boli. 
 Če se dotaknem tega revizijskega 
poročila iz 2014/2015, ko to pogledaš – 
enostavno bi že morale goreti rdeče lučke. Kaj 
zdaj to pomeni? Naj navedem, DUTB je od NLB 
prevzela del terjatev, ki ni bil skladen z 
odločitvami Vlade Republike Slovenije in 
Evropske komisije, ki sta določali določeno 
vrednost terjatev v višini nekaj manj kot 1 
milijarda 700, iz tega izvzela terjatve v višini 130 
milijonov samovoljno, brez obvestila 
medresorske komisije, Ministrstva za finance – 
ja, ljudje božji, a sami lahko delajo in sami lahko 
počnejo brez kakršnegakoli nadzora? Nadalje. S 
prevzemom tveganih postavk ni sklenila vseh 
potrebnih pravnih aktov z bankami, ni zagotovila 
pravočasnega prevzema kreditne 
dokumentacije, ni razpolagala s celotno 
dokumentacijo. Ljubi bog, kje smo? Zakaj je 
temu tako? Ali se res tako obnaša dober 
gospodar? DUTB je sprejel več različnih internih 
aktov o postopkih odločanja pri upravljanju 
premoženja, ni dobil nobenega soglasja. Ali 
lahko mi tako ravnamo? Bom konkretno rekla, 
če je interni akt sprejet, ga mora nekdo potrditi, 
sistemizacija se mora nekje potrditi. Tako da tudi 
tukaj tega ne razumem oziroma takšne zadeve 
so zame nične. DUTB ni sprejela za leto 2015 
načrta prodaje sredstev, ni bil objavljen na 
spletni strani. Zakaj in s kakšnim namenom? To 
ugotoviti bo naloga komisije, ki bo to 
obravnavala. Za upravljanje terjatev ni bilo 
zagotovljenih ustreznih podlag za odločanje o 
izvedbi oziroma prevzemu nepremičnin. 
Prevzete nepremičnine brez oddaje javne 
objave, brez zbiranja konkurenčnih ponudb, 
odločitve ni sprejel pristojni organ – ja pa ljubi 
bog, kaj to pomeni? Kaj tu … Mislim, res, jaz 
enostavno tega ne razumem, kam je to vse 
skupaj peljalo v tem obdobju. V letu 2015 ni 
uredila načina vodenja, evidentiranja in hrambe 
dokumentov, ni bilo vzpostavljenega ustreznega 
evidentiranja, prejeta in izhodna pošta – 
vsepovsod, vse institucije moramo imeti to 
urejeno, a DUTB je nek drug organ, ki, ne vem, 
počne, kar se mu zahoče.  
 Veliko veliko vprašanj je, upam, da 
bomo na koncu dobili tudi odgovore. Zato je 

toliko bolj pomembno, da vse politične opcije, ki 
smo v tem parlamentu, v to komisijo imenujemo 
čim bolj kompetentne ljudi, ki zadeve poznajo – 
tako kot je tudi predlagatelj omenil – te, ki so se 
nekdaj že ukvarjali s tem, mogoče kriminaliste, 
pravnike, ki poznajo to področje, kajti vsi ostali 
imamo malce manj izkušenj na tem področju. 
Vendar verjamem, da bodo tisti, ki bodo 
imenovani v to komisijo, poskušali iskati rešitve, 
se tudi posvetovali z drugimi, da bomo prišli do 
tega, kar imamo sedaj kot sume storitve kaznivih 
dejanj, da bodo dosegli tudi končni epilog. 
Predvsem je potrebno, da se komisija osredotoči 
na bistvo, ali in kdo od nosilcev javnih funkcij je 
odgovoren, da je do teh nepravilnosti, 
neučinkovitosti, negospodarnosti poslovanja v 
DUTB prišlo. Kajti namen DUTB ni bil v tej 
smeri, takrat ko se je ustanavljala, da bo 
delovala nepravilno, neučinkovito, 
negospodarno, absolutno je temu končno treba 
narediti konec. Ključno pa je, da se iz tega nekaj 
naučimo, da bodo tisti, ki so naredili karkoli 
narobe, to tudi poravnali. Vsekakor glede na 
škodo in vložena sredstva obstaja širši javni 
interes za to preiskavo.  
 Vsled vsega navedenega podpiram to 
preiskovalno komisijo. Želim si, da bomo prišli še 
v tem mandatu do rezultatov in da bodo potem 
na koncu tudi pristojni organi naredili svoje. 
Edino, kar bi še predlagala komisiji, je, da v 
primeru, da bodo ugotovljene nepravilnosti, ki jih 
sedaj sumimo, tudi potrjene, menim, da bi bilo 
treba poseči tudi v zakonodajo, da takšni ljudje, 
ki so sodelovali tako ali drugače pri takšnih 
postopkih, nikoli ne bi mogli več delovati na 
vodilnih mestih. To je moj apel. Naj pa še enkrat 
izrečem vso srečo preiskovalni komisiji, ki bo 
opravljala to zelo zelo zahtevno delo. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima mag. Marko Pogačnik, za 
njim dobi besedo Mateja Udovč. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. 
Kolegice in kolegi!  
 Namen ustanovitve parlamentarne 
preiskovalne komisije v zvezi z delovanjem 
DUTB bo dobil dovolj široko podporo v 
Državnem zboru, dejansko strinjanje vseh 
poslanskih skupin. Moje osebno mnenje je, da je 
pot pravilna, vprašanje pa je, ali je čas pravilen. 
Sam sem pač mnenja, da bi bilo glede na vse 
povedano verjetno smiselno, da bi bila takšna 
preiskovalna komisija v zvezi z delovanjem 
DUTB ustanovljena že prej. Dejstvo je, da smo 
tudi v prejšnjem mandatu marsikateri poslanci in 
poslanke opozarjali na verjetne nepravilnosti, ki 
se dogajajo v družbi, ne nazadnje pa je tudi 
rezultat delovanja Družbe za upravljanje terjatev 
bank nakazoval, da je po vsej verjetnosti nekaj 
hudo narobe. Dejstvo je, da je bila družba 
ustanovljena z dobrim namenom, njeno 
poslanstvo je bilo predvsem prenos slabih 
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terjatev z bank, kjer se je ugotovilo, da te banke 
slabih terjatev niso sposobne uspešno upravljati. 
In namen te družbe je bil, da s temi slabimi 
terjatvami upravlja in da se na drugi strani 
davkoplačevalcem, ki so že drugič v zgodovini 
Republike Slovenije sanirali bančni sistem, na 
nek način ta denar, ki je bil porabljen za sanacijo 
bančnega sistema, več kot 5 milijard evrov, tudi 
povrne.  
 Dejstvo je, tako je vsaj moje osebno 
mnenje, ko zdaj ugotavljamo za nazaj, da je bila 
družba dejansko »zlorabljena« že od prvega dne 
delovanja. Že nekako od prvega dne delovanja 
te družbe smo lahko prebrali marsikateri zapis v 
medijih, ki ni bil v skladu z neko pozitivno 
poslovno prakso. Še več od tega, že od samega 
začetka delovanja te družbe smo lahko v medijih 
prebrali marsikateri zapis o visokih svetovalnih 
pogodbah, o svetovalnih pogodbah, ki so bile 
dejansko sklenjene z zaposlenimi, ki so v teh 
svetovalnih podjetjih imeli tudi svoje lastništvo. 
Drugi korak je bil, da je bila velika senca dvoma 
o pravilnosti prenosa terjatev na Družbo za 
upravljanje terjatev bank in ne nazadnje bi rekel 
tudi o samih vrednostih teh terjatev bank. Že v 
prvem letu delovanja Družbe za upravljanje 
terjatev bank smo bili lahko priča, da se je 
dejansko rezultat umetno ustvarjal, umetno 
ustvarjal s prevrednotenjem teh terjatev. Tukaj je 
prišlo ne do 10 tisoč evrov razlike, ampak do 
milijonskih razlik v prevrednotenju. Dejstvo je, da 
bi slaba banka morala poslovati z dobičkom, od 
leta 2013 pa do približno leta 2017 smo bili 
priča, da je Družba za upravljanje terjatev bank 
imela vedno negativen rezultat, negativen 
rezultat pa je bil večmilijonski. Dejansko je bilo 
tukaj notri, kjer bi lahko prebrali, da se je izguba 
iz poslovanja iz leta v leto kopičila, kapital te 
družbe se je topil, ne nazadnje pa se je se samo 
povečevalo število zaposlenih v tej družbi. Ne 
nazadnje smo lahko brali, da so si zaposleni 
izplačevali tudi ne vem kakšne dodatke še s 
samimi plačami.  
 Dejstvo je, da je po vsej verjetnosti ta 
preiskovalna komisija nujno potrebna, prepričan 
sem, da bo ta preiskovalna komisija imela 
težavno delo, po eni strani pa mogoče delo tudi 
ne bo težavno, kajti če se bo ta komisija resno 
lotila dela, kot se je lotila tudi Logarjeva komisija 
pri preiskavi zlorab v bančnem sistemu v 
prejšnjem mandatu, sem prepričan, da bo lahko 
prišlo do nekega uspešnega rezultata. Dejstvo 
je, da je bila ta inštitucija zlorabljena, dejstvo je, 
da je bil v teh inštitucijah vedno s strani 
poslovodstva, vodstva te družbe aroganten 
odnos do Državnega zbora in poslank in 
poslancev. Precej odborov za finance, precej 
komisij za nadzor javnih financ je bilo priča 
temu, da se vodstvo teh družb samih obravnav 
na komisijah ali na odborih sploh ni udeleževalo, 
na drugi strani pa na nekatera vprašanja niso 
želeli odgovarjati. Ne nazadnje je pri tem treba 
poudariti, da je bila skupščina te družbe pa 
vedno Vlada Republike Slovenije. Vemo, kdo je 
imel mandat od ustanovitve te družbe do danes, 

in tukaj je precejšnja odgovornost za te 
spremembe s strani poslovodstva, na katere je 
marsikdo v samem parlamentu, v samem 
Državnem zboru opozarjal, ne nazadnje so pa 
na to opozarjali tudi določeni mediji. Še enkrat, 
pričakujem od komisije, da bo po vzoru komisije 
o ugotavljanju bančnih nepravilnosti pod 
vodstvom dr. Logarja v prejšnjem mandatu to 
delo nadaljevala in da bodo tudi zaključki te 
komisije pozitivno prispevali in da se podobne 
poslovne prakse ne bodo nadaljevale v 
prihodnosti.  
 Dejstvo je, da velika senca dvomov 
pada na to inštitucijo. Ne nazadnje smo bili 
priča, kako je ta družba arogantno metala 
podjetja v stečaj, kljub temu da podjetja za 
stečaj niso bila zrela. Prepričan sem, da bo 
zaradi marsikatere poslovne odločitve, ki je bila 
narejena v preteklosti na Družbi za upravljanje 
terjatev bank, ta družba morala plačati še 
marsikatero kazen oziroma tudi odškodninsko 
odgovornost. Ne nazadnje, družbo smo 
davkoplačevalci morali dokapitalizirati v višini 50 
milijonov zaradi prenosa 2 bank, Factor banke in 
Probanke, na to družbo smo tudi pri tej 
transakciji, če se tako izrazim, opozarjali, vendar 
takratna vlada ni imela posluha. Dejstvo je, da je 
bila družba ustanovljena z dobrim namenom, z 
dobrim poslanstvom, to pomeni prenos terjatev 
in pa povrnitev davkoplačevalskega denarja. 
Namen te družbe je bil tudi časovno omejen rok 
trajanja, to pomeni, da bi ta družba morala te 
terjatve – edina naloga, ki jo je imela – ki so bile 
prenesene, poskušati po čim višjem znesku tudi 
odprodati. Vendar zadeva se je spremenila že v 
času vlade Alenke Bratušek, pa potem vlade 
Mira Cerarja v drugo smer, in sicer da se je 
življenjska doba te inštitucije povečala, da se je 
tej inštituciji dodalo celo, da mora podjetje 
prestrukturirati, čeprav smo potem sami 
opozarjali, da če želiš neko podjetje 
prestrukturirati, moraš za to imeti kader, na drugi 
strani pa tudi kapital. Ne enega ne drugega 
Družba za upravljanje terjatev bank ni imela. V 
tisti drugi fazi smo bili priča potem tako 
imenovanim hišnim svetovalcem, in da ne 
naštejem še določenih podrobnosti naprej.  
 Prepričan sem, da bo ta komisija imela 
pred seboj odgovorno delo, veliko dela, zato 
lahko vsem, ki bodo člani te komisije, zaželim 
zgolj to, da naj pač uspešno opravijo svoje delo, 
zaradi katerega je ta komisija ustanovljena. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate gospa Mateja Udovč, 
pripravite pa se gospod Jožef Horvat. 
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. 
 Glede na izkazano podporo v 
Državnem zboru, ki izhaja s seznama podpisov 
poslancev, ni dvoma, da obstaja velik interes in 
volja vseh nas za ugotovitev dejanskega stanja 
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na področju slabe banke. Upam, da se bo ta 
klima prenesla tudi na samo delovanje 
preiskovalne komisije. Namen in smisel 
parlamentarne preiskave je ugotavljanje in 
raziskovanje dejanskih stanj v zadevi javnega 
pomena. Ugotovitve bodo podlage za 
sprejemanje odločitev parlamenta. Primer DUTB 
kar kliče po eni neodvisni parlamentarni 
preiskavi njenega poslovanja. V strokovnih 
krogih, v strokovni javnosti, v javnih medijih, med 
davkoplačevalci se pojavlja preveč različnih 
informacij, ki kažejo na netransparentno, 
nepravilno in včasih tudi na nezakonito 
delovanje. Treba je ugotovitvi odgovornost vseh 
pristojnih in odgovornih akterjev na tem področju 
zaradi sumov, da so posredno ali neposredno 
vplivali na domnevne negospodarske ali 
protipravne odločitve DUTB.  
 Komisija bo morala ugotoviti 
odgovornost in vlogo tako Vlade kot skupščine 
DUTB ter upravnih odborov DUTB pri 
sprejemanju domnevnih spornih odločitev od 6. 
2. 2009 naprej. Predvsem bodo morali raziskati 
postopek prenosa terjatev ali drugega 
premoženja na DUTB, kjer je bilo več 
nepravilnosti, na katere je opozarjalo tudi 
Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu, 
potek in stanja pri prenosu terjatev ali drugega 
premoženja med letoma 2013 in 2015, kdo so 
bili ključni odločevalci pri prenosu, kakšni so bili 
kriteriji in merila za določitev terjatev in njihovih 
vrednosti ter po kakšni ceni so banke DUTB 
zaračunavale prenesene terjatve. Ugotoviti in 
razjasniti je treba metodologijo vrednotenja 
posameznih kategorij sredstev, posojil, 
nepremičnin ali lastniških deležev, ki jo je DUTB 
pripravila v prvi polovici leta 2014. Treba je 
pridobiti in proučiti vse notranje revizije in 
analize, hkrati pa preveriti še izbor primernosti, 
delo zunanjih svetovalcev, ki so sodelovali pri 
postopku vrednotenja. Ugotoviti je treba 
morebitno odgovornost Banke Slovenije kot 
regulatorja bančnega sistema, skrbnost DUTB 
pri upravljanju in revidiranju terjatev, ugotoviti 
ustreznost postopkov prodaje in preprodaje 
terjatev, zasledovanje ključnih ciljev DUTB, 
preveriti način in merila, po katerih je DUTB 
preverjala kupce terjatev z namenom, da teh 
terjatev ne bi prodali prvotnim dolžnikom ali pa s 
temi dolžniki povezanim, posredno ali 
neposredno z osebami ali družbami, preveriti 
ustreznost postopkov pri preverjanju izvora 
denarja, namenjenega za nakup DUTB, in s tem 
povezanih tveganj s področij, ki jih ureja Zakon o 
preprečevanju pranja denarja in financiranja 
terorizma, preveriti skladnost svetovalnih 
pogodb z internimi akti in kadrovsko ter plačilno 
politiko na DUTB.  
 Hkrati v razpravah ne smemo pozabiti 
njene naloge in vloge, ki jo ima na področju 
upravljanja terjatev bank. Njena naloga je 
pomagati pri prestrukturiranju bank, ki so 
sistemskega pomena, ki so se znašle v hudih 
solventnostih in likvidnostnih težavah. DUTB 
mora delovati v skladu s ključnim ciljem, to je 

zmanjšanje skupnih stroškov proračuna, in 
povrniti vrednosti premoženja za slovenske 
davkoplačevalce. Pri svojem poslovanju mora 
zasledovati cilj za doseganje čim višje cene na 
trgu pri prodaji premoženja. Hkrati je treba 
poudariti, da se je DUTB pri doseganju svojih 
strateških ciljev soočala z omejitvami in 
nedoslednostmi, ki so izhajale tudi iz druge 
zakonodaje, zlasti s področja zakonov o 
nesolventnosti in zakonov, ki omejujejo 
prejemke v družbah v državni lasti. Zato je 
Državni zbor sprejel spremembe in dopolnitve 
zakona ZUKSB, ki je začel veljati 27. januarja 
2016.  
 Vlada dr. Mira Cerarja je sprejela kar 
nekaj ukrepov za ureditev stanja na tem 
področju. Leta 2015 je sprejela nabor ukrepov s 
ciljem zagotoviti učinkovitejše delovanje DUTB, 
potrdila je novo politiko prejemkov in interni akt 
Procesi in pristojnost odločanja odborov DUTB, 
razrešila je tudi tri neizvršne direktorje in 
predsednika upravnega odbora zaradi kršitev 
dolžnosti člana upravnega odbora. Zaradi izgube 
zaupanja je odpoklicala izvršnega direktorja in 
pri tem ravnala v vlogi skupščine po statutu 
DUTB. S tem je želela odpraviti pomanjkljivosti, 
ki sta jih ugotovila Računsko sodišče in Vlada, 
ter zagotoviti njeno učinkovito delovanje v 
prihodnje. Vlada si je prizadevala za nemoteno 
delovanje DUTB tudi z ustreznimi kadrovskimi 
rešitvami. Prav zaradi pomembnosti njene vloge 
za poslovanje za celotni finančni monetarni 
sektor je treba poiskati odgovore na vsa 
zastavljena navedena vprašanja in primerno 
ukrepati v skladu s pristojnostjo Državnega 
zbora in vseh preostalih organov. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana poslanka, najlepša hvala za vaše 
mnenje. 
 Za gospodom Jožefom Horvatom bo 
imel besedo gospod Jani Prednik.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Drage kolegice in kolegi!  
 Običajno je v govoru v razpravi beseda 
zahvale na koncu, tokrat bom zadevo obrnil in 
na začetku se v imenu Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati, ki je pripravila 
ta akt o ustanovitvi parlamentarne komisije, 
iskreno zahvalim vsem vam, vsem poslanskim 
skupinam, vsem poslankam in poslancem, ki ste 
prispevali svoje podpise. Tukaj se kaže neka 
naša res dobra, pohvalna enotnost. Prav tako 
gre zahvala Državnemu zboru, bolj točno 
generalni sekretarki Državnega zbora, ki je, kot 
smo slišali, zagotovila sredstva za strokovno 
pomoč praktično ne samo tej, ampak tudi drugim 
parlamentarnim preiskovalnim komisijam. To je 
gotovo dobra popotnica, in kolegice in kolegi, 
upam, da nas bo v tem mandatu številka 89 še 
kdaj nekako poenotila. Prvič, 89 podpisov pod ta 
akt, in včeraj 89 glasov za novega varuha 
človekovih pravic.  
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 Bral sem intervju našega kolega dr. 
Logarja, ki je vodil prejšnjo komisijo, in je med 
drugim povedal, da smo v bančni luknji izgubili 5 
Zujfov, to je enostavno kraja stoletja. Ja, ampak 
pri Zujfu nismo izgubili denarja, res je, smo 
varčevali, to so državljani čutili na lastni koži v 
svojem vsakdanjem življenju, in Zujf je imel 
učinke. Stabilizirali smo javne finance in 
Slovenijo smo obvarovali pred bankrotom. Ko pa 
gre za bančno luknjo, je pa ta denar dejansko 
šel. Zdaj imamo veliko izkušenj na podlagi 
bančne preiskovalne komisije iz prejšnjega 
mandata, da to nadaljujemo. Seveda verjamem, 
da bo ta parlamentarna preiskovalna komisija 
predlagala zakonske spremembe, saj 
parlamentarne komisije so tudi temu namenjene. 
Spet, prejšnja Logarjeva je predlagala kar nekaj 
sprememb zakonov, zelo jasno, soglasno 
pravzaprav, so bili sprejeti sklepi v tej smeri, tudi 
glede ustanovitve specialnega sodišča in tako 
naprej. Do danes to še ni realizirano, tudi to je 
naloga tega državnega zbora.  
 Gospe in gospodje, na sankcioniranju 
odgovornih za bančno luknjo ali bolj točno za 
drugo bančno luknjo obstane ali pade vladavina 
prava v Sloveniji. Ponavljam, na sankcioniranju 
odgovornih za drugo bančno luknjo obstane ali 
pade vladavina prava v Sloveniji, saj je to 
ključno vprašanje, da lahko v nasprotnem 
primeru kar trgovino zapremo. Organi pregona 
imajo zdaj vse v rokah, na mizi in samo 
vprašanje časa je, da svoje delo opravijo. Tukaj 
pozivam tudi ministrico za pravosodje, da v 
okviru svojih pristojnosti slovensko pravosodje, 
organe pregona in tako naprej spodbuja, da 
vendarle pridemo čim prej do rezultatov. Če sem 
že pri tem, ko omenjam enega od ciljev vsake 
preiskave parlamentarne komisije, torej 
sprememba zakonodaje, jaz priporočam, ne 
morem zahtevati, priporočam, da bi ta 
parlamentarna preiskovalna komisija, katere akt 
o ustanovitvi pravkar obravnavamo, odprla ali pa 
priporočila, zahtevala tudi, da se spremeni 
zakon o odvzemu nezakonito pridobljenega 
premoženja. Res je, določene določbe tega 
zakona so padle pred Ustavnim sodiščem, sem 
pa prepričan, da če bi Državni zbor tukaj odigral 
svojo pravo vlogo v prejšnjem mandatu, pa je ni, 
bi mi ta zakon obranili. Bilo smo vprašani, pa 
nismo odgovorili. To je ključno vprašanje, tega 
ne smemo pozabiti. Tukaj gre za širši nacionalni 
interes, ki ga moramo parlamentarci znati 
obraniti, in jaz sem prepričan in upam, da bo ta 
zakon tudi čim prej prišel ponovno na 
parlamentarne klopi, da ga napišemo tako, kot je 
dejansko v duhu zakona – da morajo 
premoženje, ki je nezakonito pridobljeno, 
pristojni organi odvzeti.  
 Mene vedno, ko se gibljem po mestu, 
po vasi ali kjerkoli že, ljudje pocukajo za rokav in 
mi pravijo, ker zelo dobro vedo, kaj pomeni 
bančna luknja, to pa že zelo dobro poznajo, in 
me pocukajo za rokav pa pravijo: »Ej, ti, 
poslanec, kdaj boste vzeli tistim, ki so vzeli 
nam?« Ker ja, to bančno luknjo vsak državljan 

čuti v negativnem smislu na svoji koži. Bil sem 
zraven, ko smo konec leta 2012 sprejemali 
ZUKSB, torej Zakon o ukrepih Republike 
Slovenije za krepitev stabilnosti bank, je bilo tudi 
kar nekaj polen pod noge, takratna Pozitivna 
Slovenija in še trije poslanci so vložili 
referendumsko zahtevo. To zdaj lahko govorim, 
upam, da nikogar ne bom preveč dražil, 
Pozitivne Slovenije že nekaj let ni v Državnem 
zboru, tako da tu ne gre za nobeno – da mi ga 
ne bo kdo očital –politično obračunavanje, to so 
dejstva. Ampak, hvala bogu, je takrat Ustavno 
sodišče reklo: »Ne, referenduma ne bo.« Tako 
da je ta zakon potem začel takoj v začetku leta 
2013 veljati. Zelo pomemben je, gospe in 
gospodje, to sem večkrat že opozarjal, 33. člen 
tega zakona, ki v prvem odstavku pravi, dovolite 
da preberem: »Člani upravnega odbora DUTB,« 
se pravi Družbe za upravljanje terjatev bank, »so 
dolžni vsak sum kaznivega ravnanja članov 
organov vodenja in članov organov nadzora 
bank ter organov nadziranja bank, s katerim se 
seznanijo v zvezi opravljanjem svoje zaposlitve, 
predvsem ob pregledovanju kreditnih map, takoj 
na ustrezen način naznaniti pristojnim 
organom.« In še povzamem tretji odstavek tega 
33. člena: Zastaralni roki so v tem primeru, v 
primeru bančnega kriminala, štirikratniki splošnih 
zastaralnih rokov, kot jih določa zakon, ki ureja 
kazniva dejanja, pa tudi zakon, ki ureja 
obligacijska razmerja. Ne bo dolgo, ko bom 
vprašal v okviru poslanskega vprašanja, koliko 
pa je bilo teh naznanitev sumov kaznivega 
dejanja in koliko je bilo teh primerov, ki so 
doživeli tudi svoj epilog. Torej službeno, po 
službeni dolžnosti morajo člani upravnega 
odbora DUTB naznanjati sume kaznivih dejanj. 
 Veliko raznih prispevkov, pisem smo 
dobivali v tem času, odkar je kolega Vrtovec 
naznanil, da piše akt o ustanovitvi 
parlamentarne preiskovalne komisije, in res je, 
tukaj smo lahko samo zgroženi, kaj vse se 
dogaja v tej slabi banki, ki je bila seveda 
ustanovljena z dobrimi nameni, kot pravi eden 
od virov znotraj te institucije. Pravi in nadaljuje: 
»Delali smo zavzeto, učinkovito, v pozitivnem 
vzdušju in z dobrimi nameni, a prišli so tisti, ki 
smo jih obravnavali, počistili so s Skandinavci,« 
pustimo, kakšni so bili Skandinavci, to je zdaj 
drugo vprašanje, v glavnem šlo je za neko 
kadrovsko čistko, »in sistem so nastavili po 
svoje. Tako vir, v medijih objavljen vir, ki prihaja 
iz DUTB, pa ga danes tudi ni več v DUTB, zato 
je lahko to sporočil. Čistka je bila pa celo vse do 
nivoja tajnic. To so zadeve, in veliko je takšnih 
zadev, predvsem pa tiste, ki imajo negativne 
finančne učinke na naše državljane. S temi 
zadevami sem prepričan, da se bo uspešno 
spopadla celotna ekipa, ki bo sestavljala to 
parlamentarno preiskovalno komisijo, in 
računam tudi na izdatno strokovno pomoč 
strokovnih sodelavcev, ki jih bodo lahko, kot 
razumem, poslanske skupine predlagale za bolj 
učinkovito delo. 
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 Komisiji želim uspešno delo v dobrobit 
vsakega od slovenskih davkoplačevalcev. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Za gospodom Janijem Prednikom je 
gospod Gregor Perič, za njim pa gospa Ljudmila 
Novak. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Predsednik, hvala. 

Vsem poslankam in poslancem en lep dober 
dan! 
 Kolega Horvat se je v bistvu takoj na 
začetku zahvalil in tu moram tudi jaz reči, da je 
lepo, kadar se vsi v tem parlamentu strinjamo in 
ko se na koncu na glasovanju pokaže, da smo 
složni. Upam, da bo tudi kakšno drugo vprašanje 
takšno, ne samo pri preiskovalnih komisijah. 
 Preden ta komisija lahko začne 
presojati o politični odgovornosti nosilcev javnih 
funkcij, se bo morala soočiti z mnogo vprašanji, 
ali so se od ustanovitve DUTB naprej dogajale 
nepravilnosti in nezakonitosti, razjasniti mora 
dvome v zvezi s prenosom in odkupom terjatev, 
njihovim vrednotenjem ter kasnejšim 
spreminjanjem njihove vrednosti. Ugotoviti mora 
tudi odgovornost Banke Slovenije v zvezi z 
izborom, prenosno vrednostjo in metodologijo 
ovrednotenja terjatev. Razložiti mora upravljanje 
in revidiranje terjatev na DUTB, kako se jih 
prodaja in preprodaja, ter kako se zasleduje 
ključne cilje DUTB, ali se vse ponudnike 
enakopravno obravnava, ali DUTB dobro skrbi 
za to, da preverja izvor kapitala kupcev in 
preprečuje, da bi terjatve kupili tisti, ki so jih 
povzročili, prvotni lastniki. Razčistiti pa mora 
dvome v zvezi s svetovalnimi pogodbami, kot 
tudi v zvezi z ustreznostjo in smotrnostjo 
pripojitve Faktor banke in Probanke. Na vsa ta 
vprašanja namreč ne poznamo odgovorov. In to 
že samo po sebi pomeni en velik problem. 
Nepravilnosti in nezakonitosti v poslovanju 
DUTB do konca leta 2015 so že potrdile revizije, 
ki jih je opravilo Računsko sodišče, in zagotovo 
bodo pristojni organi bolj podrobno osvetlili 
delovanje DUTB tudi v letih od 2016 naprej. Na 
ta način komisija ne bo v skušnjavi, da bi zašla 
na polje preiskovanja kaznivih dejanj in 
nepravilnosti. Vse to so namreč pristojni organi 
že ugotovili in bodo gotovo poskrbeli tudi za 
nadaljevanje postopkov. To se pravi, naj 
poudarim, preiskovalna komisija se mora 
osredotočiti na bistveno vprašanje, ali in kdo od 
nosilcev javnih funkcij je odgovoren, da je do 
vseh teh nepravilnosti prišlo. Vse to pa zato, da 
se to ne bi ponovilo, da bi se končno kaj naučili 
tudi iz lastnih napak. Glede na nastalo škodo in 
vložena sredstva vsekakor obstaja velik javni 
interes za preiskavo, ki morda ne bi bila 
potrebna, če bi v preteklih letih DUTB svojo 
neodvisnost upravičil s preglednostjo poslovanja 
in tudi z bolj odprto komunikacijo.  

 Kot rečeno že v prejšnjih razpravah, 
Socialni demokrati to preiskovalno komisijo 
podpiramo. Podpiramo jo vsi v tem parlamentu 
in upam, da bo tako tudi pri ostalih vprašanjih. 
Jaz komisiji želim uspešno delo v korist nas 
vseh. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Za gospodom Gregorjem Peričem, sta 
gospe Ljudmila Novak in Monika Gregorčič.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav vsem! 
 Če morda v našem državnem zboru z 
ustavnimi obtožbami ne vemo čisto točno, kaj bi 
počeli, sem vesel, da s preiskovalnimi 
komisijami pa že dosegamo tiste učinke, za 
katere si želimo, da bi potem nekaj koristnega 
tudi iz njih nastalo. V preteklosti je bilo tako in 
verjamem, da ima tudi ta preiskovalna komisija 
zelo velik potencial, da imamo od nje vsi neke 
koristi, torej naša država, predvsem pa 
državljani oziroma povedano drugače, 
davkoplačevalke in davkoplačevalci. Da pa bi 
bilo temu res tako, je vseeno treba odstraniti 
neke sence nekih dvomov oziroma bom tako 
povedal, moja bojazen je, da predvsem zaradi 
predmeta preiskave, ki je opredeljen relativno 
široko, si zaradi tega razloga ne bi želel, da bi ta 
vidik kot neka nerodnost vplival na to, da bi bila 
zaradi tega sama preiskovalka kot taka šibka, 
torej da bi bila z vidika uveljavljanja tistih 
mehanizmov in tistih pravnih sredstev, ki jih ima 
na voljo, zaradi tega tudi neuspešna. Ko sem 
prebiral mnenje Zakonodajno-pravne službe, 
nas opozarjajo, da moramo biti pri tem zelo 
previdni in zelo določni in natančni, ker lahko le 
na tak način potem vse ostale postopke tudi 
peljemo do končnega cilja, ki je ugotovitev neke 
politične odgovornosti določenih nosilcev javnih 
funkcij, poudarjam politične odgovornosti, ne pa 
kakšnih drugih. Ta preiskovalka, o kateri se 
danes pogovarjamo, ima zelo pomembno vlogo, 
ker govorimo dejansko o skoraj petih milijardah 
neke vrednosti, ki smo jo prenesli na slabo 
banko. In teh pet milijard terja še kako našo 
pozornost, da vidimo, kako so se postopki 
odvijali v preteklosti, kaj se s temi postopki 
dogaja danes, in če ugotovimo določene 
nepravilnosti, nedoslednosti, sistemske 
anomalije, kakorkoli jih poimenujemo, da te 
odpravimo že danes, tako da ne bomo jutri imeli 
še dodatnih težav in novih preiskovalnih komisij 
in tako naprej in tako naprej. 
 Dotaknili smo se danes tudi vprašanja 
plač. Plače so v Sloveniji vedno področje, neka 
tematika, ki pritegne zelo veliko pozornost. Vse 
kar odstopa navzgor, je prav in je upravičeno, da 
še toliko bolj naredimo vse tisto, da nekdo, ki 
zelo visoko plačilo prejema, tudi odgovarja in 
svoje delo opravlja tako, kot se od njega 
pričakuje. Zagotovo so določene funkcije zelo 
pomembne in odgovorne in visoko plačilo 



                                                                                                                          

  189  

pomeni tudi, da na določeno mesto postavimo 
osebo, ki je zelo visoko kvalificirana, strokovna 
in ima tudi vse reference iz preteklosti, da neke 
postopke pelje tako, kot je treba. Visoko plačilo 
pa je tudi neka garancija za nepodkupljivost. Če 
vseh teh kriterijev nismo izpolnili, potem imamo 
resno težavo. Jaz tukaj tudi vidim nek poseben 
izziv za naš politični sistem, ker so določene 
funkcije v naši državi oziroma v podsistemu 
države veliko bolje plačane kot najbolj 
odgovorne funkcije, ki so najbolj na očeh 
javnosti. Tudi o tem bo verjetno v prihodnje treba 
sprožiti debato. Če želimo na najbolj odgovornih 
funkcijah naše države najbolj strokovne, najbolj 
usposobljene ljudi, ki se bodo tudi pripravljeni 
spustiti na polje političnega in tudi prenesti 
kakšen udarec, do katerega marsikdaj niso 
upravičeni, potem bomo morali razmišljati tudi 
glede tega, kako zagotavljat vsa ta merila. 
 Jaz se zdaj ne bom spuščal v 
posamezne posle, ki so se dogajali pod okriljem 
DUTB, ker verjamem, da bo v času delovanja 
preiskovalne komisije za to še dovolj časa, 
predvsem za neko poglobljeno, podrobno 
analizo. Bi pa tudi sam rad izpostavil predvsem 
en vidik, in sicer da pogledamo tudi, kaj je z 
izvorom kapitala, ki se potem spet prek različnih 
kanalov iz tujine vrača v Slovenijo. Ali je to res in 
ali ne prihaja ponovno do posameznih 
privatizacij podjetij, ki smo jih davkoplačevalci 
zaradi neustreznega načina vodenja in 
poslovanja, izčrpavanja, in da ne naštevam 
naprej, že morali enkrat sanirati. V SMC se nam 
zdi zelo pomembno in vidimo dodano vrednost 
te preiskovalne komisije, tudi v tem smislu, da 
damo nek pozitiven signal, da pošljemo 
pozitivna sporočila, predvsem pa, da tem 
sporočilom sledijo neki zelo konkretni ukrepi, 
predvsem našemu gospodarstvu, ker želimo, da 
bi naše gospodarstvo bilo zdravo, stabilno, da bi 
temeljilo na stabilnih, na dobrih temeljih in da bi 
vsi skupaj imeli zaupanje v to gospodarstvo. Če 
ne bomo imeli zaupanja v gospodarstvo, potem 
celotni naši državi ne bo šlo tako dobro, kot bi 
lahko šlo.  

Seveda je ta preiskovalka tudi 
priložnost za to, da se pogovarjamo o tem, kaj 
lahko še naredimo, zato da dvignimo naš nivo 
korporativne kulture oziroma korporativnega 
upravljanja. Tukaj verjamem, da imamo še veliko 
rezerve. Vse to so neki signali, ki jih, verjamem, 
naš trg, kljub temu, da je zgolj dvomilijonski, zelo 
potrebuje. Vsi ti signali morajo biti pozitivni in 
morajo pričati tudi o neki pravni varnosti, ker le 
tako bodo lahko naši gospodarstveniki investirali 
in zaupali v državo, ki jim bo v oporo, ne pa kot 
nekdo, ki jim postavlja nepotrebne ovire. 

Zagotovo je pa tudi eden od vidikov, ki 
verjamem, da se bo osvetlil v procesu delovanja 
te preiskovalne komisije, naše zaupanje v 
bančni sistem. V preteklosti se je zgodilo 
marsikaj, kar ni šlo bančnemu sistemu in vidiku 
zaupanja vanj v prid. Tudi tukaj moramo še 
marsikaj postoriti.  

Jaz kot enega pomembnih vidikov delovanja te 
preiskovalne komisije vidim tudi, vsaj politologi bi 
temu rekli agenda-setting, torej oblikovanje 
nekega dnevnega reda. Sporočilo, ki ga danes 
pošiljamo tem finančnim institucijam oziroma 
strukturam, je tako, da nas še kako zanima in je 
še kako pomembno za politični ustroj delovanja 
naše države, navsezadnje pa tudi za 
davkoplačevalce, kaj se dogaja. Verjamem, da 
ima tudi neko odvračalno funkcijo od vseh tistih 
delovanj, ki so na robu ali pa niso v skladu z 
nekimi korporativnimi praksami, praksami 
dobrega upravljanja in še bi lahko našteval.  
 Upam, da obsežnost predmeta te 
preiskovalne komisije ne bo imela učinka v tem 
smislu, da bi njen namen razvodenel, ampak 
ravno nasprotno, da dovolj široko zaobjamemo 
to področje in izluščimo vse tiste vidike, ki niso 
dobri, in jih popravimo, da se pogovarjamo o 
politični odgovornosti, da jo tudi opredelimo, da 
jo ugotovimo, predvsem pa da pridemo do vseh 
potrebnih izboljšav. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Za gospo Ljudmilo Novak bo na vrsti 
Monika Gregorčič in nato gospa Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav!  
 Vedno imamo dobre namene, ko 
sprejemamo različne zakone, in tako smo tudi 
pri ustanavljanju DUTB imeli zelo dobre 
namene. Vedeli smo, da so naše banke 
obremenjene s slabimi krediti in da je treba te 
kredite prenesti na slabo banko, da bodo te 
banke lahko normalno naprej delale; seveda, 
potem smo jih dokapitalizirali in tako naprej. 
Torej, namen je bil izvrsten, dober, pravi, ampak 
izvajanje tega pa je zelo vprašljivo, kot sedaj 
ugotavljamo.  
 Če je Računsko sodišče trikrat 
pripravilo negativno poročilo za različna obdobja 
in Vlada kot skupščina ni ukrepala, ni nič 
naredila, potem vemo, kdo je sokriv za takšno 
stanje. Tudi v parlamentu je opozicija sklicevala 
seje, opozarjala, celo neki sklepi so bili sprejeti, 
realizacija pa je bila slaba, stvari se niso 
izboljšale. Nasprotno, tudi do nas so prihajali 
ljudje, ki so bili zaposleni ali so vodili določena 
podjetja, na primer Avtotehna, ki so dokazovali, 
da z reprogramiranjem kreditov lahko 
odplačujejo obveznosti in se bo podjetje izvleklo, 
pa vendar jih hoče slaba banka prodati. Take 
zgodbe so se, žal, odvijale in potem se lahko 
vprašamo, zakaj, kakšen je namen, kdo je tu 
zadaj za temi zgodbami. Že tako imamo 
problem, kot pravijo nekateri, z globoko državo. 
Moram reči, da nikoli nisem bila del te države, 
ne poznam podrobnosti ne ljudi, ki naj bi tam bili, 
ampak očitno se nekaj tam dejansko dogaja. Če 
so takšna podjetja bila prodana, ki bi se lahko 
rešila, in potem ugotavljamo, da neki skladi 
nejasnega izvora kupujejo taista podjetja, potem 
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se krog zavrti in potem se lahko res vprašamo, 
kakšen je bil interes, še posebej, če niso bila 
prodana najboljšemu kupcu. Torej, manjka 
zaupanje, najbolj problematična je pa poštenost, 
ali res tisti, ki so odgovorni, delajo, upravljajo to 
slabo banko pošteno. Menjujejo se kadri. Šele 
takrat, ko bomo na takšna odgovorna mesta 
postavljali ljudi, ki upravljajo z našim 
premoženjem, neodvisne strokovnjake in 
poštene ljudi, ne samo da so finančni 
strokovnjaki, ki vedo, kako najti kakšne luknje, 
ampak ki so tudi pošteni in odgovorni ljudje, 
potem bomo lahko tudi državljani zaupali, da 
delajo odgovorno, pošteno, po najboljših močeh. 
Tako pa, na žalost, tega zaupanja pač ni. No, 
sedaj smo imeli že in imamo nekaj preiskovalnih 
komisij. Bila so tudi izvrstna poročila. Nekatera 
so veliko odkrila. Žal pa potem ni končnih 
konsekvenc, ni epiloga. In potem se nam zdi, kot 
da opravljamo Sizifovo delo, ko valimo skalo z 
vsemi močmi do vrha, potem se pa zvali nazaj, 
pa se nič ne zgodi. Zato se stvari prevečkrat 
ustavijo, ko že pridemo do nekih rezultatov, da 
se potem ne izvedejo do konca. Končen rezultat 
mora biti odkriti krivce, ki morajo odgovarjati, če 
so naredili škodo, jo morajo tudi povrniti, in 
denar se mora vrniti v državno blagajno, ki bo 
šel potem za višje pokojnine, za štipendije, za 
socialne potrebe, za naložbe in tako naprej. 
Tako pa nenehno ostaja ta grenak priokus 
državljanom, da so bili ogoljufani, da smo politiki 
vse pokradli, ampak mi tukaj, poslanci v 
parlamentu, hvala bogu, da nimamo teh 
možnosti. Krivi pa smo. Na koncu rečejo, vsi ste 
enaki, vi ste nas okradli in tako naprej. Zato sem 
vesela in se tudi jaz zahvaljujem vsem političnim 
strankam, da smo skupaj zmogli dati podpise, da 
želimo priti stvari do dna. Potem, ko bo poročilo 
narejeno, potem pa pričakujem tudi od pristojnih 
organov, da opravijo svojo nalogo. Torej, da bo 
prišlo do epiloga in da bodo narejene tudi neke 
konsekvence in da bo končno tudi krivci znani, 
odgovorni znani in denar vrnjen. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo imate gospa Monika Gregorčič. 
Pripravite pa se gospa Iva Dimic, sledi pa 
gospod Danijel Krivec. 
 Izvolite. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa 

za besedo, gospod predsednik. 
 Ustanovitev slabe banke naj bi bila v 
razmerah globoke gospodarske krize leta 2012 
prvi pozitiven signal na poti okrevanja ne le 
bančnega sistema, pač pa celotnega 
gospodarstva. Žal pa je bila tudi tokrat, če malce 
parafraziram, pot v pekel tlakovana z najboljšimi 
nameni. Še tako dober zakon je namreč možno 
zaobiti, zlorabiti. Problem pa nastane, ko takšno 
ravnanje ni sankcionirano. Še danes je namreč 
vprašanj veliko več kot odgovorov, vse večji je 
dvom, da smo se bančne sanacije lotili morda na 
nepravi način, ali smo se lotili dovolj strokovno, s 

pravimi kadri ali ne. Zato upam in pričakujem, da 
bo ta preiskovalna parlamentarna komisija dala 
odgovor na vsa še odprta vprašanja in dileme. 
Namreč, če naj bi bila slaba banka dobra 
sistemska rešitev za nasedle bančne terjatve, bi 
morali prenosi s poslovnih bank na DUTB 
potekati ne le po enaki strokovni metodologiji, 
temveč tudi po enakih kriterijih, pa vemo, da se 
to ni dogajalo. Že prve izkušnje strank bančnih 
komitentov, to je imetnikov kreditov, so tedaj 
pokazale, da so bile tudi poslovne banke na 
prenosne postopke večinoma zelo slabo in 
površno pripravljene. Do danes so tako ostala 
odprta in neodgovorjena vprašanja, kot so, zakaj 
ni prišlo do prenosa vseh slabih terjatev na slabo 
banko, zakaj se je prenašalo terjatve le do 
določenega slabega podjetja, le iz nekaterih 
saniranih bank, iz drugih pa ne, kdo je odločal o 
tem, katere banke morajo na DUTB prenesti 
terjatve in katere lahko zadržijo. Posledica tako 
necelovitega odločanja je seveda privedla do 
tega, da so danes sanirane banke tudi različno 
uspešne in donosne.  Bi pa poleg vseh teh 
vprašanj, ki so še kako aktualne, izpostavila še 
eno zelo pomembno področje, problematiko 
vrednotenja. Upam, da mu bo tudi ta 
preiskovalna parlamentarna preiskava namenila 
posebno pozornost. Gre za vprašanje 
problematike oziroma konflikta interesa cenilcev. 
Še tik pred krizo so namreč zagotavljali visoka 
vrednotenja sredstev, nato pa obrnili ploščo. 
Potencialno so zato sokrivi vsaj za napačno 
oceno bančne luknje. Če ob tem opozorim še na 
sistemsko neurejenost področja, ko imamo tako 
rekoč dvojni vzporedni sistem, en je reguliran 
pod strokovnim nadzorom Inštituta za revizijo, 
drugi del pa je tako rekoč strokovno nereguliran 
pod ingerenco pravosodja in so zato njihove 
ocene nekako bolj ohlapne in prilagodljive, 
potem vemo, da je pred nami resen problem, ki 
terja poenotenje, čimprejšnje poenotenje in 
področje je potrebno urediti čim prej, vsekakor 
še pred naslednjo krizo, da ne bi ponovili vaje, 
ker je imela ta celotna neurejenost področja tudi 
negativen vpliv in doprinos k bančni luknji. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo imate gospa Iva Dimic, za vami 
gospod Danijel Krivec, pripravi pa se tudi mag. 
Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. 

 Kljub temu, da se je na nek način 
dogajala prihvatizacija leta 2013, je spomin še 
vedno živ, tudi pri meni. Kaj se je vse dogajalo? 
Kaj vse se je prenašalo na slabo banko, kakšne 
terjatve? Kdo je lahko prenašal? Vse se to 
vpraša, kdo je lahko prenašal te terjatve? Ali 
tisti, ki je res potreboval neko pomoč oziroma 
reprogramiranje, ali tisti, ki je bil bližje 
informacijam, da se bo to dogajalo? Prav je, da 
se ugotovi in sem vesela, da se bo vendarle 
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končno lahko pogledalo resnici v oči, zakaj 
imamo v Sloveniji minimalno plačo, zakaj imamo 
tako velike trošarine, zakaj imamo visoke davke, 
zakaj imamo nenazadnje primanjkljaj, zakaj 
nimamo zastonj vrtcev. Vse zaradi tega, ker je 
bilo dejansko na nek način prihvatizirano 5 
milijard evrov našega skupnega imetja ali pa 
bom rekla imetja vseh nas Slovencev. 
 Ko sem se pripravljala na to točko, sem 
rekla, da je to tako visoka številka, da si jo ljudje, 
ki živijo s 500 ali pa živimo s 500 tisoč evri na 
mesec, ne znamo niti predstavljati, kaj in kako 
so to naredili. In marsikdo reče, zdaj, ko pridejo 
neke tožbe oziroma, ko pride vendarle do, 
mogoče, ugotovitve nezakonito pridobljenega 
premoženja, grejo ljudje zaradi 60 milijard za tri 
leta v zapor. Si predstavljate, kaj razmišlja 
človek, ki komaj pride skozi mesec? Zato ker mu 
bo vse premoženje ostalo. Zakaj mu bo 
premoženje ostalo? Zato, ker ne znamo izvajati 
Zakona o nezakonito pridobljenem premoženju. 
In lahko rečem, da se je z državnim bogastvom 
ali denarjem barantalo, barantalo kot na 
kakšnem kravjem sejmu. Da se je delalo z 
državnim premoženjem, kot svinje z mehom. In 
kje smo zdaj? Jaz sem vesela, da bo vendarle 
preiskovalna komisija ugotovila in da bo 
ugotavljala odgovornost vseh, ki so bili vpleteni, 
politično odgovornost in tudi seveda vseh 
ostalih.  
 Verjamem, ker verjamem v dobro, da 
boste vsi moji poslanski kolegi pomagali pri tem 
delu. Seveda to pomeni, da boste tudi 
zagotavljali sklepčnost komisije, ko bodo 
prihajala na dan določena imena in tudi določeni 
podpisi pod določenimi pogodbami, nečednimi 
posli, in da boste imeli to moč, da boste vendarle 
tudi, če bo kdo izmed naših vrst, rekli ja, ti si 
prihvatiziral toliko in toliko in hočeš zdaj ta denar 
oprati in priti nazaj v Slovenijo z nečednim 
denarjem, s tistim denarjem, ki nam je bil pobran 
2013. leta. Ker če takrat ne bi bil pobran, 
verjemite mi, bi mi danes bili res druga Švica, bi 
imeli mi zastonj vrtce, mi se ne bi pogovarjali, 
kolikšna bo minimalna plača.  Jaz želim tej 
komisiji, da bo dobro opravila svoje delo in da bo 
prišla na dan. Predvsem želim, da bodo potem 
tudi neke sankcije, da bodo neke tožbe. In 
nenazadnje si želim to, kar vsi Slovenci, da pride 
ta denar nazaj v Slovenijo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče.  
 Besedo ima gospod Danijel Krivec, 
vam pa sledi mag. Andrej Rajh, pripravi pa se dr. 
Anže Logar.  
 Izvolite.  
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem!  
 Dejstvo je, da ta preiskovalna komisija, 
ki se zdaj ustanavlja in ki ima podporo celotnega 
Državnega zbora, v bistvu ne bi bila potrebna, 
če bi vsi ostali organi, ki so zadolženi v tej 
državi, da izvajajo določene naloge, govorimo o 

policiji, preiskovalnih sodnikih, sodiščih na 
splošno, če bi ti organi oddelali svoje. Kajti 
poročilo, ki je bilo pripravljeno v sklopu 
preiskovalne komisije v prejšnjem mandatu, ki je 
obravnavala banke, v bistvu obravnava tudi to 
tematiko, ki se bo zdaj nadaljevala skozi 
preiskavo dela slabe banke. Ampak večina 
dejstev je že obelodanjenih, tudi posredovanih 
tem organom. In mislim, da bi nas moralo to kar 
skrbeti, da se praktično nad tako velikem 
oškodovanju premoženja dejansko v tej državi 
ne zganejo tisti, ki so za to pristojni. Imamo na 
drugi strani primere, ko se za 200 evrov v 
primeru nekih kršitev pri tehničnih pregledih 
nekoga zapre za tri ali pet let, v tem primeru, ko 
imamo milijarde, kjer se ve za konkretne 
primere, pa se v bistvu nič ne zgodi in smo 
ponovno v Državnem zboru prisiljeni, da 
vzpostavljamo neko preiskovalno komisijo, ki bo 
raziskovala te kršitve in te anomalije, prišla 
verjetno tudi do nekih konkretnih ugotovitev, to 
prenesla na organe, ki morajo to sprovesti, kajti 
treba je vedeti, Državni zbor ni sodišče, ne more 
nikogar sprocesirati, od tam naprej pa bomo 
spet na nek način čakali, kaj se bo zgodilo. Teh 
zamikov neizvajanja poročil, ki se sprejme v 
Državnem zboru, je po mojem mnenju že veliko 
preveč.  
 Vsi ste opozarjali na dejstva, ki so bila v 
povezavi s temi prenosi v praksi zelo velikokrat 
izvedena, kršena so bila pravila, ki so zapisana v 
dokumentih, ki jih ima slaba banka, Računsko 
sodišče je veliko stvari napisalo glede teh 
kršitev. In kot sem rekel, na koncu mora 
ponovno nek politični organ delati neko 
preiskavo in opozarjati organe, ki so pristojni za 
to, da te stvari tudi na koncu sprocesirajo in to 
kar vsi želimo, privedejo tiste, ki kršijo, pred roko 
pravice, na drugi strani pa povrnejo premoženje 
nazaj v proračun države. Če bo ta komisija še 
kaj dodala in doprinesla, bomo verjetno vsi 
veseli in tudi sam podpiram v tej smeri. Še 
enkrat pa opozarjam, da večina teh dokumentov 
v tej preiskovalni komisiji, ki se je ukvarjala z 
bankami v preteklem mandatu, je vse te stvari 
že zaznala, večino stvari tudi obelodanila v 
dokumentih in jih predala tudi preiskovalnim 
organom. Za kar precej bančnih kreditov, ki so 
bili na netransparenten način, da ne rečem kaj 
hujšega, že preneseni na DUTB, kjer so znana 
tako imena kot podpisniki posameznih prenosov.  
 Jaz želim tej preiskovalni komisiji 
uspešno delo. Predvsem pa verjamem, da bo na 
koncu pripeljalo do konkretnih odločitev in 
konkretnih sklepov, ki bodo seveda ponovno 
napotilo drugim organom, ki bodo mora to 
sprovesti, v tistem trenutku bomo pa ponovno 
verjetno pred dilemo, ali se bo to izvedlo ali ne. 
In če bo celoten državni zbor pa nenazadnje tudi 
Vlada začela izvajati stvari, ki se sprejmejo v 
Državnem zboru, bo verjetno tudi kaj boljšega. V 
nasprotnem primeru pa bo to poročilo komisije, 
ki bo verjetno zelo konkretno še vedno samo 
zaključek komisije, ne bo pa prineslo nekih 
konkretnih ukrepov na področju obsodb teh 
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primerov in nenazadnje tudi tistega, kar si vsi 
želimo, da se določen del tega premoženja 
lahko povrne v proračun ali pa v proračune tudi 
tistih bank ali pa drugih inštitucij, ki so bile skozi 
te nepravilnosti oškodovane.  
 Upam na dober izplen in želim tej 
komisiji uspešno delo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate mag. Andrej Rajh in kot 
zadnji prijavljeni se pripravite dr. Anže Logar, 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. 
 Želel bi samo dodatno pojasniti 
stališče. Kot sem že povedal, je bil namen 
ustanovitve slabe banke ta, da bi banke rešili 
pred propadom s prenosom njihovih slabih 
terjatev na slabo banko. S temi posli bi se potem 
banka ukvarjala in iz njih poskušala iztržiti 
največ in s tem povrniti sredstva, ki jih je za 
reševanje teh bank vložila in porabila država. In 
samo zato je bilo delovanje slabe banke 
podaljšano, da bi te posle lahko primerno 
oplemenitila, da bi iz prevzetih poslov lahko za 
državo iztržila največ. Komisija, ki jo bomo pa 
ustanovili, bo preiskala, ali je bilo to doseženo. 
 Prav tako se strinjam s tem, da so 
ukrepi vlade Alenke Bratušek bili tisti, ki so 
Slovenijo potegnili iz krize. Družba za 
upravljanje terjatev bank pa mora zdaj narediti 
svojo nalogo, vsaj povrniti sredstva, ki smo jih 
državljani takrat vložili, da bi rešili banke in s tem 
naše gospodarstvo in ohranili našo suverenost.  
 Pričakuje se, da bo do konca delovanja 
slabe banke, mislim, da je to 31. 12. 2022, 
vložek države vrnjen oziroma da bo banka lahko 
na podlagi naše gospodarske rasti, dosežene z 
ukrepi vlade Alenke Bratušek, vrnila več, kot 
smo vložili. Hvala lepa. 
 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Dr. Anže Logar, izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala. 

 Te zadnje besede si velja zapisati in 
zapomniti, namreč izrečeno je bilo s strani 
Poslanske skupine Alenke Bratušek, da bodo 
sredstva, ki so bila namenjena za DUTB, na 
koncu leta 2022 povrnjena. Namreč takrat se 
ravno izteče tudi mandat vlade, tako da bo 
zanimivo to obljubo spremljati tudi v živo. 
 Najprej samo eno dejstvo glede 
kreditov, ki so bili podeljeni v slovenskih bankah. 
Tistih 5 milijard, ki je bilo črpano iz slovenskih 
bank, je bilo de facto dejansko črpano. 5 milijard 
denarja je šlo na neke račune. Tisti denar ni 
izginil. Tisti denar je zunaj ostal. Izginilo je 
zavarovanje, ki so jih imele banke do teh družb. 
Skratka, tisti, ki so vzeli kredit, so denar dobili in 
niso oškodovani. Oškodovani smo, najprej so 

bile banke, potem pa mi davkoplačevalci, ki smo 
to poplačali. To si je treba zapomniti, ker vse 
prevečkrat slišimo to megljenje te zgodbe, češ, 
gospodarska kriza, premoženje je skopnelo in 
tako naprej in so nastradale tudi tiste firme. Tisti 
denar je bil črpan iz bank in tisti denar je končal 
na nekih računih. Če boste šli gledati neto 
denarni tok iz Slovenije v davčne oaze, torej 
odlivi Slovenije minus prilivi, boste ugotovili, da 
je ta znesek približno enak luknji, ki je nastal v 
slovenskem bančnem sistemu, skoraj enak. 
Torej, ta denar je šel ven iz države v davčne 
oaze, sled za tem denarjem se je več ali manj 
izgubila, nazaj pa ni prišel, ni prišel nazaj v 
banke. In to smo mi na koncu potem tudi 
poplačali. Zato smo imeli bančno luknjo, zato 
smo imeli preiskovalno komisijo o bančnem 
sistemu, zato imamo danes na dnevnem redu 
razpravo o ustanovitvi preiskovalne komisije za 
ugotavljanje odgovornosti pri delovanju slabe 
banke, torej DUTB. Danes je v bistvu doba, 
obdobje ali pa dan velikih besed. Zdaj sem slišal 
zelo navdihujoča mnenja in stališča s strani 
posameznikov iz poslanskih skupin in splošno 
podporo delu te preiskovalne komisije. Danes je 
lahko deliti velike besede, zaradi tega, ker bo 
potem ključno, kaj se bo zgodilo po tem, ko bo 
preiskovalna komisija začela opravljati svoje 
delo, ko bo prišla do nekaterih zaključkov, ko bo 
preiskovala in potem, ko bo sprejela neko 
poročilo. Takrat bo prišla do izraza 
verodostojnost teh velikih besed, ki so bile 
danes tu izrečene. Bom razložil, zakaj. Prej se je 
kolega Han v uvodu zgražal… / oglašanje iz 
dvorane/ Ali lahko prosim za mir? Ali se greste 
lahko, prosim, ven pogovarjat. Ko je kolega Han 
razlagal o izbrisnih pobotnicah pri gradnji 
stanovanj Nokturno, Celovški dvori, je 
upravičeno opozoril na to krivico, ki se je 
dogodila izvajalcem. Tudi predlagatelj kolega 
Vrtovec je na to opozoril. Strinjam se z 
gospodom Hanom – upam, da predstavlja 
mnenje Poslanske skupine SD –, strinjam se s 
predlagateljem – verjamem in vem, da 
predstavlja mnenje Poslanske skupine Nova 
Slovenija –, ampak zdaj je pa en problem. 
Prejšnji teden smo imeli Odbor za finance, kjer 
je bilo v obravnavi četrtletno poročilo o delovanju 
DUTB. Ali veste, da gospod Dragonja pa 
zagovarja DUTB, a veste, da minister za finance 
pa zagovarja DUTB, in je vse te pozive pač odbil 
s to pripombo, da je DUTB služba oziroma 
institucija, ki mora dobiti povrnjena sredstva? In 
za ministra za finance je ta zgodba zaključena. 
Čeprav so bile tri seje Komisije za nadzor javnih 
financ na to temo, čeprav so bili sklepi sprejeti, 
da je treba na tem področju nekaj narediti, 
Ministrstvo za finance pač govori, da DUTB 
pravilno dela. In na tisti seji Odbora za finance, 
žal, se nihče od SD ni oglasil, žal. Tako da, ko tu 
delimo velike besede ob ustanavljanju te 
preiskovalne komisije, je verjetno treba takšen 
diskurz ali pa ta stališča zagovarjati tudi na vseh 
delovnih telesih.  



                                                                                                                          

  193  

 Prej je bilo omenjeno, da nihče ne ve, 
po kakšni ceni je, recimo, sklad York odkupoval 
terjatve od DUTB, mislim, da je kolega Vrtovec 
to omenil, da niti SDH tega ne ve. A veste, kaj je 
še bolj absurdno? Da niti SDH niti nihče drug ne 
ve, kdo je York, kdo je ta poštni nabiralnik, ki si 
lasti velik del, recimo, zdajle konkretno vročega 
slovenskega turizma. Da želi Vlada centralizirati 
slovenski turizem na enem podjetju pa ima tam 
nek sklad, ki je 42 % lastnik pomembnega 
deležnika v tem, pa ne ve ne vodstvo SDH ne 
nadzorni svet SDH, kdo stoji za Yorkom. In 
njemu se je prodalo te terjatve. Ali se vam zdi to 
normalno? Zame bo, oprostite, ampak 
popolnoma nespodobno, če bo šele 
preiskovalna komisija ugotovila, kdo stoji za 
Yorkom. Če je torej DUTB prodal nekomu, za 
katerega ni vedel, komu je prodal, in če SDH 
mirno sprejema, da je York družba, za katero ne 
ve, h komu spada, kdo je lastnik, pa ima velik 
del slovenske srebrnine, ki si jo Vlada zdaj hoče 
pridobiti nazaj, glejte, to je rahla komedija 
zmešnjav. Prej je kolegica Muršič rekla, da 
takšni ljudje, ki so sodelovali pri teh postopkih, 
ne bi smeli več sodelovati. Prej sem omenil en 
primer, KB1909, visoka predstavnica, direktorica 
enega od sektorjev v tej družbi, je danes 
svetovalka na DUTB. Ali je to sprejemljivo? Po 
moje ni sprejemljivo. Prej je bil, kot je kolega 
Han omenil v zvezi s temi izbrisnimi 
pobotnicami, šef kreditnega odbora, ki je obljubil 
izbris plombe na tistih stanovanjih v Celovških 
dvorih, Nokturno, Marko Jaklič

2
. Pa kdo je Marka 

Jazbeca predlagal za šefa SDH? Vlada Mira 
Cerarja. Pa kdo ga je potem, ko je odšel iz SDH, 
s soglasjem imenoval na paradržavno družbo 
Sava Re? Ja, SDH, ki je največji, edini 
posamični lastnik te družbe. Kako torej gospa 
Muršič dovoljuje, da v paradržavnih družbah 
sedijo osebe, ki so bile odgovorne in so 
sodelovale pri teh rabotah, ki se zdaj dogajajo 
tudi na DUTB? Naj samo omenim, da je žena 
gospoda Jazbeca pa državna sekretarka na 
Ministrstvu za finance. Ta krog je malo preveč 
sklenjen, da bi lahko stresali v dobi velikih 
besed, kako vse je to pomembno, kako je dobro, 
kako mi vse to podpiramo. Veste, to se kaže v 
dejanjih. Takrat je treba zadevo rešiti, ko imate 
moč, vzvode. In to, recimo, SD ima, ker je v 
vladi. Prej je gospa Muršič rekla, da je zgrožena 
nad tem, da se ni upoštevalo ugotovitev 
Računskega sodišča. To je potem dejala tudi še 
gospa Udovč in posredno tudi gospa Gregorič iz 
SMC. Glejte, vse tri predstavnice prihajajo iz 
strank, ki so sodelovale v vladi, ko je bilo to 
mnenje Računskega sodišča izdano. Gospa 
Gregorič je bila svetovalka predsednika Vlade. 
Zato mi dovolite rahel dvom v to odkritosrčnost 
teh besed, kako je vse to treba razrešiti. Tudi jaz 
sem zgrožen nad tem, da se s tem, kar je 
ugotovilo Računsko sodišče, potem nič ni 

                                                 
2
 Lapsus linguae. Dr. Anže Logar izreče Marko Jaklič 

namesto Marko Jazbec, v nadaljevanju seje se za 
lapsus opraviči.  

naredilo. To je nesprejemljivo. Pa me zanima, 
recimo, kolegica Muršič je bila že poslanka v 
prejšnjem mandatu, koliko poslanskih vprašanj 
je postavila na to temo, koliko sklicev KNJF, 
Komisije za nadzor javnih financ, na to temo, 
koliko izrednih sej Državnega zbora. Nobene. Pa 
je nesprejemljivo, se vsi strinjamo, da je 
nesprejemljivo. V kolikih vladah je pa sodelovala 
SD v tem času? V treh. SMC v dveh. Tu je 
vprašanje te odgovornosti, da v dvorani nekaj 
govorimo, potem, ko je pa treba nekaj sprejeti ali 
pa nekaj narediti, pa ni rešitve. Prej je kolega 
Krivec opozoril na disonanco delovanja 
slovenskih sodišč, za 200 evrov neke 
podkupnine pri tehničnih pregledih 5 let zapora, 
za milijonsko škodo pri nezakoniti dokapitalizaciji 
Probanke Romana Pajenk pogojno obsojena, 
pogojno obsojena. Tam je nek podjetnik, ki je 
moral dati milijon evrov, ki je bil prevaran, ki je 
ostal brez milijona evrov, da je ona lahko 
zadostila kriterijem Banke Slovenije, pa so vsi to 
vedeli, je pogojno obsojena. A je to prav? 
Ampak veste, kaj se bo zdaj zgodilo? Zdaj bo ta 
podjetnik šel na DUTB in bo rekel, glejte, krivda 
je bila dokazana, ne vem sicer, zakaj je pogojno 
obsojena, očitno imajo taka merila na 
mariborskem sodišču, je torej kriva, zdaj pa jaz 
terjam od DUTB, da mi to škodo povrnete nazaj. 
In bo prav, da bo to zahteval. Ampak veste, kaj 
to pomeni? Da bomo davkoplačevalci še 
dodaten milijon plačali. Ampak veste, zakaj? Ker 
je vlada Mira Cerarja DUTB in Factor banko 
priključila DUTB, pa jih ne bi smela, ker je šlo za 
nadzorovano likvidacijo, ki bi se morala izpet z 
dnem, ko se nadzorovana likvidacija zaključi. Pa 
je bil tu spet Metod Dragonja, ki nas je 
prepričeval, da je to vse v redu. Danes vemo, da 
to ni v redu. Danes smo ravno v tistem poročilu, 
ki smo ga prejšnji teden obravnavali na Odboru 
za finance, ugotovili, da je že iz tega naslova za 
80 milijonov evrov škode na kapitalu DUTB in da 
bodo še dodatne škode ravno zaradi teh 
posledičnih povezav, ker se je pravno 
nasledstvo preneslo na DUTB. Vidite, to je pa ta 
politika, ko sprejemate odločitve, potem pa 
davkoplačevalci plačujejo za to. In še enkrat, 
zato mi dovolite ta dvom v verodostojnost teh 
vaših izjav, ko se zgražate in hkrati podpirate 
ustanovitev te preiskovalne komisije.  
 Primer pranja denarja v Novi Ljubljanski 
banki, poglejte, jaz sem tukaj konkretno dokazal, 
da je aktualni predstojnik Urada RS za 
preprečevanje pranja denarja zavajal tujo 
javnost v eni zadevi. Tu smo bili v Državnem 
zboru pa je gospod Muženič, še vedno 
predstojnik tega urada. Pa mi razložite, kako je 
to možno? Razložite mi, kako je to možno, da 
ugotavljamo nepravilnosti, jih pokažemo, jih 
dokažemo, pa jih vi potrdite, potem pa tisti, ki 
imate vzvode, nič ne naredite. To mi povejte, 
kako je to možno. Jaz enostavno tega ne 
razumem. S tem pa, poudarjam, da prevzemate 
odgovornost nase.  
 Govorili smo tudi o nekih nepravih 
premostitvenih kreditih, ki jih je podeljevala Nova 
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Ljubljanska banka, kjer so posamezniki dobili 
milijonske zneske pa tudi manjše. Banka 
Slovenije je ta produkt Novi Ljubljanski banki 
prepovedala, ker je bil preveč rizične in v 
neskladju z bančno regulativo, pa je kljub temu 
banka še nekaj časa to podeljevala. Ali veste, da 
v tem sklicu sedi oseba, ki je dobila ta kredit? 
Zato mi dovolite, da dvomim v te velike besede, 
ki jih slišim danes. Je pa res, da se bo z 
ustanovitvijo te preiskovalne komisije pa 
ponudila priložnost, da boste negirali to 
dosedanje nedelo, da od zdaj naprej boste pa 
začeli delati. Jaz iskreno upam in verjamem, da 
boste, čeprav me pretekla praksa prepričuje o 
nasprotnem. Namreč, poglejte, tudi preiskovalna 
komisija o bančnem sistemu je predlagala nekaj 
zakonodajnih sprememb, sprememb procesne 
zakonodaje na področju kazenskega postopka 
in glede ustanovitve specializiranega sodišča za 
pregon bančne kriminalitete. Pa dajte mi 
razložiti, zakaj ste potem v SMC in v SD 
glasovali proti temu, proti ustanovitvi? Poslanska 
skupina Nove Slovenije je predlagala te 
zakonodajne spremembe, ker nihče drug ni, in 
sicer dvakrat, in ste dvakrat glasovali proti. Vsi 
ste si na prsi pripenjali zavezo, kako je treba 
ugotavljati potrebo po spremembi zakonodaje in 
kako moramo mi to potem sprejeti. Ste sprejeli v 
Državnem zboru zavezo pri prejšnji preiskovalni 
komisiji, ampak zakonodaje pa potem niste 
spremenili. Pa me zanima, kaj boste, recimo, v 
LMŠ naredili, ko bo ta predlog iz preiskovalne 
komisije za spremembo te področje zakonodaje, 
torej ustanovitev specializiranega sodišča in 
spremembo procesne zakonodaje pri kazenskih 
zadevah prišla v Državni zbor. Boste enako 
ravnali? Boste tudi proti? Ker če boste, potem je 
res nesmiselno v preiskovalnih komisijah 
sprejemati določene sklepe, ki imajo potem 
potrditev v Državnem zboru, potem pa aktualna 
koalicija vse te sklepe negira. Veste akcija-
reakcija, če sprejmemo neko odločitev, je treba 
to tudi izvršiti. Jaz se nadejam resnega namena 
vseh, ki bodo sodelovali v tej preiskovalni 
komisiji, da bodo pač, prvič, zadevam prišli do 
dna, ostalim, ki ne bodo, ki so tu v Državnem 
zboru, pa da bodo sledili ugotovitvam teh 
preiskovalnih komisij in bodo to, kar bo 
preiskovalna komisija potem tudi ugotovila, s 
svojim pritiskom na plusek na tejle plošči tudi 
potrdili v smeri spremembe normativne podlage.  
 Še enkrat, veliko dela je pred 
preiskovalno komisijo. Jaz ji želim veliko uspeha. 
Kot sem rekel, ostalim pa, da ne bo ostalo na 
ravni besed, ampak da se bodo te besede prelile 
potem tudi v dejanja.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Besedo imate, gospod Jernej Vrtovec, 
kot predstavnik predlagatelja.  
 Izvolite.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Hvala, 

predsednik. 

 Ravno kot priročno današnji razpravi 
ena sveža novica, in sicer: Slovenija ostaja 
država z najvišjim deležem slabih posojil, kjer je 
posojilodajalec država, med vsemi državami 
članicami Evropske unije. Kot kažejo podatki 
Eurostata so v letu 2017 slaba posojila v 
Sloveniji predstavljala 4 % BDP. Še se bomo 
morali s tem ukvarjati.  V preteklih razpravah 
je bila rečena samo ena stvar, in sicer da je bil 
določen del že opravljen, tudi preiskave DUTB v 
Logarjevi preiskovalni komisiji. Drži. V 
določenem delu se je preiskovalna komisija 
dotaknila prenosa, ampak morate vedeti, da tista 
preiskovalna komisija je imela mandat, če se 
motim, od aprila, marca 2015, dogodki v DUTB 
pa se dogajajo, resnično vam povem, danes, 
včeraj, stvari so aktualne in akutne. Ne gre za 
zgodbe samo za nazaj, ampak za stvari, ki so se 
dogajale včeraj.  
 Javni interes, nekje je bilo izraženo, ali 
je javni interes. Seveda da je javni interes za 
ustanovitev te preiskovalne komisije. Namreč 
več primerov kaže na možnost, da so obstajale 
izveninstitucionalne politične odločitve, ki so 
vplivale na delovanje DUTB. Torej, javni interes 
je ugotoviti politično odgovornost za vzpostavitev 
sistema DUTB in ta DUTB zagotovo vzbuja sum 
obstoja nepravilnosti in politično odgovornost za 
samoupravljanje DUTB. Vlada, ponavljam, je 
skupščina Družbe za opravljanje terjatev bank. 
Naprej. Javni interes. Ali je DUTB upoštevala 
preverjanje kupcev terjatev? To je javni interes. 
Ali je bilo to vse v zvezi z našo obstoječo 
zakonodajo? Naprej. Po kakšni metodologiji so 
bile izračunane cene prodanih terjatev? V 
kolikšni meri so originalni dolžniki preko 
povezanih oseb prišli do odkupa svojega 
premoženja? Seveda, zato je javni interes. In 
zagotovo je v javnem interesu ugotoviti, ali so 
bile terjatve prodane na učinkovit način, torej z 
doseganjem najboljšega možnega izkupička. In 
tudi je v javnem interesu ugotoviti, ali so bili 
prenosi terjatev med DUTB in SDH transparentni 
in izvedeni na tak način, da vzpostavijo 
optimalno stanje javnofinančnega položaja 
države.  
 Zdaj pa ena stvar, omenjen je bil sam 
prenos terjatev, kako so bile prenesene in da 
nekatere niso imele potrebe, da bi bile 
prenesene. Imam pa še ene druge primere, in 
sicer da so bile nekatere terjatve prenesene 
zgolj zato, da bi bila ta podjetja potem v 
nadaljevanju razbremenjena svojih obveznosti. 
Ampak ni potrebno, da o vseh primerih danes 
tukaj govorimo, kajti ni to cilj današnje razprave, 
ampak boli pa to dejstvo, da so potem vskočili 
določeni skladi, ko so bila ta podjetja prenesena 
z določenimi diskonti, da so se sami 
razbremenili, da potem ti isti ljudje ostajajo na 
teh funkcijah in počasi odkupujejo to svoje 
premoženje preko skladov. York sklad je bil 
omenjen in ena stvar, kdo sedi v York skladu. 
Resnično ne vemo. Ampak nekaj oseb pa 
kolobari, isti ljudje sedijo v skladu York ali pa pri 
tej slovenski inačici sklada York, govorimo o 
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podjetju Elements, isti ljudje, ki so bili predhodno 
vključeni, uslužbenci istih podjetij, ki so pristale 
na slabi banki. Za eno osebo vemo, ampak to še 
ni vse. V skladu York, na spletni strani se da 
dobiti, sedi ena oseba, ki je hkrati, pozor, član 
Sveta Agencije za varstvo konkurence, član 
sveta AVK, za varstvo konkurence, je hkrati 
eden izmed uslužbencev sklada York, ki kupuje 
tukaj terjatve. Ja, po mojem je res to dobra 
izbira. Kaj bi rekli? Kdo ga je tja imenovan?  
 Naprej bi še na eno stvar apeliral, in 
sicer slovenski mediji. V preteklosti so bili 
slovenski mediji učinkoviti pri razkrivanju zgodb 
na DUTB. Upam, da bo tako tudi v prihodnje. 
Imre Balogh, recimo je bil eden izmed tistih, ki je 
v slovenskih medijih na zaprti njihovi seji 
pravnega odbora DUBT, potem ko so posnetki 
prišli ven, je bilo to znano, je dejal: 
»Skoncentrirati se moramo na dva, tri 
sovražnike in začeti kopati po njihovi 
preteklosti.« To so potem mediji objavili, te 
posnetke iz njihovih internih sej. Ampak pozor, 
še ena druga stvar iz teh zaprtih sej, ki so jih 
mediji objavili, zelo so se bali Računskega 
sodišča. Med drugim je gospod Simoneti dejal: 
»Morali smo dati skoraj 100-odstotno vse 
podatke o našem delu in o delovanju. Toda za 
leto 2014 nimamo kaj dosti pokazati.« Ni tako, 
se je vprašal. V nadaljevanju gospod Simoneti: 
»V prihodnosti moramo biti bolj pozorni, ker 
Računsko sodišče spet prihaja. Osredotočili se 
bodo na implementacijo, kako upravljamo s 
specifičnimi primeri, slaba posojila.« Naprej 
govori: »Pogledali bodo dokumente, če terjatev 
ne prodajamo prvotnim dolžnikom. Moramo se 
pripraviti vsaj za leto 2015, ker za leto 2014 smo 
zagotovo mrtvi, nič od tega ne obstaja za leto 
2014.« Kdo je imenoval gospoda Simonetija tja? 
Politika ga je nastavila. Politika ga je nastavila 
za šefa upravnega odbora. Nadalje gospod 
Simoneti reče: »Res ne vem, kako naj se 
soočimo s to invazijo Računskega sodišča.« 
Torej, če te nekdo preiskuje ali pa nekdo nadzira 
tvoje delo, imenuješ to invazija. In potem eden 
drugi član reče, tam prisoten gospod Širovnik: 
»Kako ustaviti to invazijo? To je treba malo 
naštudirati, to ni enostavna zadeva, jaz se tega 
malo bojim, oni bodo začeli sekati.« To je bilo že 
vse javno objavljeno, zato zdaj govorim. Ali pa 
nadalje gospod Simoneti reče: »Zdaj bodo šli v 
kejse.« Posamezni primeri mislijo. »Ko bodo 
začeli presojati kejse, kaj je zakonito in kaj ni, to 
je eno področje, ki ga v Sloveniji nihče ne 
razume.« Sedaj pa vi meni povejte, ali smo res 
taka budala, da ne razumemo v tej državi, kaj je 
zakonito in kaj ne. V slabi banki so torej imeli 
dvojna merila, drugače so si razlagali, kaj je 
zakonito in kaj ne.  
 Ampak leta 2015, gospe in gospodje, 
smo v tem Državnem zboru imeli izredno sejo na 
temo kadrovanja Vlade Republike Slovenije v 
DUTB. Na tej izredni seji, mislim, da sva 
sodelovala jaz in gospod Logar zelo aktivno, tudi 
smo se obregnili ob imenovanju gospoda 
Simonetija na čelo DUTB, rekoč, gospod 

Simoneti je bil tisti izbranec, ki je bil v obdobju 
2009–2012 šef nadzornega sveta Nove 
Ljubljanske banke, torej v obdobju, ko bi morala 
drugače delovati Nova Ljubljanska banka, kot je 
sodelovala, pa ne trdim, da so takrat nastajala 
…je, tudi takrat so se reprogramirali krediti in 
tako naprej in je bil soudeležen pri mnogih 
postopkih. Govorim o istih ljudeh, ki jih je politika 
nastavila. Gospe in gospodje, to je samo en 
primer. Če so rekli, da so za leto 2014 mrtvi, jaz 
mislim, da se morajo bati te preiskovalne 
komisije, da moramo dati jasne signale, da jih 
bomo resno preiskovali, in da posnetki, ki ji 
imajo mediji zdaj objavljene, da to ne bodo edini 
posnetki, da obstajajo še tudi drugi, če so 
snemali 10-krat, so se verjetno snemali vedno. 
Menim pa in še enkrat apeliram, da preiskovalna 
komisija mora te dokumente dobiti. Naj se nikar 
nekdo ne poslužuje nezakonitih dejanj brisanja 
dokumentacij.  Verjetno se tukaj mnogi izmed 
vas ali pa gledalke in gledalci sprašujejo, saj 
spet nekaj govorijo o Državnem zboru, spet se 
bodo fajn imeli in preiskovali, na koncu pa ne 
bodo nič ugotovili. To bomo doma slišali, ko 
bomo prišli domov.  
 Okej, epilog. Mi v Državnem zboru 
nimamo lisic, nimamo palice, da bi lahko te ljudje 
prisilili, da bi kazensko in odškodninsko 
odgovarjali. Apel na to, da pa prisluhnejo organi 
pregona resnosti teh obravnav, ki jih imamo, je 
pa ključen. Kajti strinjam se s tistim, kar je bilo v 
enem izmed stališč povedano, da če bo 
preiskovalna komisija opravila svoje delo, nihče 
pa zato še vedno, zaradi slabega delovanja 
organov pregona ali pa sodišč, ne bo odgovarjal, 
potem bo treba v naslednjem mandatu nekoga 
drugega preiskovati. Res velik sistemski problem 
in končen epilog bo, da preiskovalna komisija 
preda dokumentacijo tajno in javno organom 
pregona, da naznani sume storitve kaznivih 
dejanj in tudi posluša vplivati na spremembo 
zakonodaje. Tukaj pa smo spet v tej dvorani v 
tem prostoru. Dvakrat, ja, dvakrat smo v 
prejšnjem mandatu vložili predlog za 
spremembo zakonodaje, za ustanovitev 
specializiranega državnega tožilstva, se pravi 
posebno skupino tožilcev, ki bi preganjali 
bančne kriminalce, in ustanovitev posebnega 
specializiranega oddelka sodišča za bančni 
kriminal. A veste, kaj se je zgodilo? Ob končnem 
in že prej v vmesnem poročilu Logarjeve 
komisije je ta Državni zbor z vsemi glasovi za 
sprejel predlog komisije, da se gre v ustanovitev 
sodišča za bančni kriminal in tožilstva. To so 
nam tudi tožilci predlagali, rekli so, in policija, da 
oni pripeljejo vse stvari do konca, sodnikom dajo 
vse, ampak dvomijo v izkušnje, v znanje in tako 
dalje sodnikov, kajti dopoldne se ukvarjajo s 
kurjimi zadevami, popoldne pa imajo težke 
bančne kejse, težke bančne primere. In jaz 
razumem, da isti sodnik ne more obravnavati teh 
dveh stvari enakovredno, enakopravno, 
sočasno. Ampak glej ga zlomka, ta isti Državni 
zbor tega predloga ni podprl, pa bi lahko. Torej 
končni epilog mora biti to, da nekdo za kazniva 
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dejanja, ki jih je storil v okviru delovanja slabe 
banke, odgovarja kazensko in odškodninsko. Ne 
gre za stvari iz 10. let nazaj. Gre za obdobje 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. To je to. In 
že mediji ugotavljajo mnogo spornih situacij, 
mnogo spornih stvari, naloga preiskovalne 
komisije pa je, da vso celotno dokumentacijo 
nadgradi, pridobi dokumente. Upam, da tukaj ne 
bomo imeli težav, da bodo iz slabe banke, iz 
bank, Banke Slovenije in tudi drugih institucij 
prisluhnili parlamentarni preiskovalni komisiji in 
da se ne bodo igrali slepomišenja, kaj lahko 
pošljejo v Državni zbor, kaj ne, da se ne bomo 
prvo leto ukvarjali samo s tem, kar se je dogajalo 
v dveh preiskovalnih komisijah o bančnem 
sistemu v preteklosti, v Logarjevi in v 
Pogačnikovi. In to isti ljudje, isti sodniki bodo 
spet odločali o istih zadevah. Jaz upam, da so 
na DUTB toliko zdravorazumski, da na to igro ne 
bodo pristali. In če je kdo lahko razbremenjen, 
no, naj bo to stranka Marjana Šarca glede na to, 
da govorite »nova generacija v politiki«, da je 
prišla. Imamo škarje in platno v Državnem 
zboru, da to preprečimo in da tudi DUTB 
sodeluje z delovanjem preiskovalne komisije, saj 
novo vodstvo DUTB ima to možnost. Najlepša 
hvala za vašo razpravo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Me zanima, ali imate repliko, dr. Anže 
Logar? / oglašanje iz dvorane/ Ja, saj samo 
repliko v tem trenutku lahko imate. 
 Izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala lepa. 

 Jaz bi repliciral kolegu, da se strinjam. 
Bi se pa potem v drugem delu samo opravičil 
spoštovanemu Marku Jakliču, ki sem ga 
pomotoma v svojem izvajanju imenoval v tej 
skupini. Mislim sem pa Marka Jazbeca. Tako da 
samo toliko, da dam v opravičilo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: S tem, 

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
ugotavljam, da ste vsi prijavljeni dobili besedo. 
Hkrati pa ugotavljam, da čas, ki je prijavljen za 
razpravo, še ni potekel. In sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati oziroma ali gremo na delitev 
časa? Ja, vidim željo. Začenjamo z delitvijo 
časa. Izvolite. Najlepša hvala. Imamo 2 prijavi. 
 Gospod Franc Kramar, beseda je vaša. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi! 
 Kaj naj rečem? Pravzaprav sem 
prijetno presenečen nad tem, da je ta tema 
prišla do te točke, da se bo ustanovila 
preiskovalna komisija za slabo banko. Danes je 
bilo omenjeno, da so bile 3 reforme, tako 
imenovane, v Sloveniji, kjer se je nekdanje 
družbeno premoženje prihvatiziralo. Najprej so 
to bili certifikati, potem so bili tukaj tajkunski 
nakupi in zdaj nazadnje še slaba banka. Moje 

prepričanje je, da za tem vsem stoji ena in ista 
struktura ljudi, da se javno pravzaprav mnogo 
stvari ve, da pa žal organi pregona, tukaj moram 
reči, zaenkrat niso opravili svojega dela, da je 
marsikdo iz obdobja certifikatov ostal 
nekaznovan, prav tako iz obdobja tajkunskih 
prevzemov. Jaz upam, da dejansko bo ta 
komisija svoje delo opravila kvalitetno in 
kakovostno in bo dala dejansko dobro podlago 
za tiste organe pregona, ki morajo tudi na osnovi 
preiskovalne komisije, ki je bila v prejšnjem 
mandatu, gospoda Logarja, se čaka rezultate, 
rezultate pristojnih, ki morajo ukrepati v takih 
primerih in narediti epilog. Epilog je pa lahko 
samo eden, da se jih seveda kaznuje, da 
odgovarjajo za svoja dejanja in da dajo vedeti 
državljankam in državljanom, da v tej državi je 
pravna država, da vsakogar, ki krši zakonodajo, 
doleti tudi kazen. In mislim, da bi res bil čas, 
skrajni čas, da ta signal Slovenke in Slovenci 
dobijo. Zavedati se moramo, da stanje v državi 
ni idealno, da mnogokateri delavci delajo za 
minimalno plačo, da so dohodki iz različnih 
dejavnosti nižji predvsem tudi na račun tega, da 
se je v preteklosti po domače rečeno mrharilo z 
nekdanjim družbenim premoženjem, ki so ga 
spretni money-žerji ali menedžerji znali spraviti 
na svojo pot in s tem abnormalno obogateli. 
 Saj pravim, jaz imam upanje v organe 
pregona, da bodo dejansko končno začeli 
preganjati ta gospodarski kriminal, ki je po moji 
oceni v osnovi tisto, kar dviga ali pa znižuje 
standard Slovenk in Slovencev. Zato 
pozdravljam ustanovitev te komisije in ji želim 
res srečno pot in upam, da bodo tisti, ki si 
zaslužijo, da pridejo pred obličje sodnika, tudi 
prišli in da bodo za svoja dejanja odgovarjali. 
Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Kot zadnji pri tej točki imate besedo 
gospod Vojko Starović.  
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! 
 Upam, da bo epilog te komisije tudi 
sistemski problem, ki ga imamo vsi skupaj. 
Očitno kot država preko naših organov oblasti, bi 
rekel tudi Vlade, izvršilne oblasti, mi kot 
zakonodajalci tu na eni strani ne znamo dobro 
upravljati in nadzorovati premoženja, ki ga 
imamo, skupnega. Upam, da bo rezultat tega, da 
bomo iskali tudi smernice za sistemsko rešitev 
tega vprašanja. Mi imamo ves čas problem z 
upravljanjem SDH, z našim državnim holdingom, 
z odškodninskim kapitalskim skladom, smo ga 
imeli prej razvojnim skladom, imamo tudi 
problem z javnimi agencijami, imamo tudi 
problem z gospodarskimi javnimi službami. Vsi 
vemo, koliko se nam skozi leta povišujejo stroški 
komunalnih podjetij rižanskega vodovoda pri nas 
dol. Postavljajo si prekrasne hiše in delijo krasne 
plače. Nam enostavno stvari uhajajo iz rok in 
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mislim, da je to sistemski problem in tega se 
bomo mogli lotiti. 
 Po drugi strani smo danes slišali tudi 
besede od kolegice Dimic, je govorila o neki 
Švici, da bi lahko bili Švica, kar je težko, ampak 
govorilo se je tudi v socialistični sličici nekdaj v 
Sloveniji. Ne smemo tako grdo govoriti o tistih 
časih. Jaz sem tudi v tistih časih delal in 
ustvarjal, naši očetje tudi, naši nonoti in none so 
znali delati in so ustvarili med drugimi tudi 
Ljubljansko banko, ki je bila močna banka, 
ugledna v tem prostoru, je znala poslovati in iz te 
banke so prišli tudi dobri bančni kadri. Potem 
smo pa to banko na podlagi prišepetovalcev, 
kako privatizirati, kako narediti, razbili na 
dvanajst kosov in nato še s temi kosi slabo 
upravljali. Danes pravijo stari bančniki, da niti 
ene banke ne vodi pravi bančnik, da smo izgubili 
te ljudi. Ne vem, to smo naredili mi iz banke. In 
potem smo iz banke ob tej privatizaciji, kakor je 
bilo že skozi certifikate narejeno in kar je sedaj 
še s preprodajo tega premoženja narejeno tudi s 
to našo slabo banko. Kam smo pripeljali 
zadeve? Mene zmeraj srce zaboli, na obali, kjer 
sem delal, sem tudi spravil gor prvi petzvezdični 
hotel v slovenskem prostoru in potem so ga 
prevzeli finančniki, družba za upravljanje, in se 
je končalo z nekaj milijoni, mi smo vložili veliko 
več denarja notri, so to prodali – komu? Nekim 
Hrvatom, ki ga ne znajo niti upravljati. Ne vem, 
kako se lahko to dogaja? Izgubili smo blagovne 
znamke, velike, krasne, kot je, recimo, Barcaffe 
od Droge z Drogo vred, Cimos je šel, banko smo 
prodali Italijanom. Kup stvari smo tako delali, ne 
vem, jaz tega ne razumem. In v tistem času je 
bila tudi gospodarska rast precej višja, kot je 
sedaj, tako da se ne ozrimo nazaj. Jaz pač 
ugotavljam, kakor poznam ta svet, da smo padli 
v mlin finančne industrije, ker naša privatizacija 
je bila tudi finančna. In ta mlin nas melje, ta mlin 
ubija periferne banke. Ta milim pravi, dajte 
banke nam. Pa veste iz katerega denarja banke 
živijo in kaj delajo? Iz našega, od nas ljudi. In 
Slovenci smo bili dobri varčevalci in smo še 
vedno – iz tega denarja oni oplajajo in nosijo 
potem ta denar ven.  
 Meni se zdi, da je ta komisija krasna 
zadeva. Zelo smo se poenotili glede tega in 
mislim, da so nepotrebni napadi, sploh na našo 
stranko, pa tudi na druge, ki so pripravljeni tu 
sodelovati in delati zraven. Tako da bi tudi prosil 
malo snovalce z druge strani, opozicijo, da ne 
napada, ker če hočemo kaj skupaj narediti, 
moramo skupaj potegniti.  
 Še nečesa bi se dotaknil, kar je pa bolj 
občutljiva tema. Jaz sem tudi delal doli, smo 
imeli probleme z izsiljevanjem, ker sem bil v 
gostinstvu takrat v tistem času in so se mi privat 
gostinci pritoževali, da jim ne gre. Veste kaj, mi 
smo ukinili rajonske policije, sedaj smo jih uvedli 
nazaj. Niso imeli več nadzora. In kaj smo mi še 
naredili? Našo Sovo smo naredili popolnoma 
brezzobo … / izklop mikrofona/  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani poslanec, 15 sekund ste prekoračili 
in avtomatika vam je mikrofon odstranila.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujem to 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, 
da so posredno ali neposredno vplivali na 
domnevno negospodarne ali protipravne 
odločitve Družbe za upravljanje terjatev bank v 
zvezi s prenosom, upravljanjem in prodajo 
terjatev bank ali drugega premoženja, drugimi 
ukrepi iz njene pristojnosti ter upravljanjem 
družbe vplivali na odločitve Banke Slovenije, 
Vlade, Državnega zbora, drugih državnih 
organov, ter na odločitve drugih domačih in tujih 
pravnih oseb, ki so povezane s prenosom, 
nakupom, prodajo in upravljanjem terjatev bank 
ali drugega premoženja DUTB.  
 Vsebina zahtevka parlamentarne 
preiskave je opredeljena v čistopisu zahteve z 
dne 28. januarja 2019 ter v aktu o odreditvi 
parlamentarne preiskave z dne 28. januarja 
2019, ki ste ju prejeli.  Parlamentarna 
preiskava je s tem odrejena.  
 Mandatno-volilno komisijo Državnega 
zbora s tem v zvezi prosim, da pripravi predlog 
sklepa o sestavi in imenovanju preiskovalne 
komisije v skladu z vsebino odredbe 
parlamentarne preiskave in ga čim prej 
posreduje v odločitev Državnemu zboru.  
 
 S tem, spoštovani poslanke in poslanci, 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 16. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA 
REFERENDUMA O OBRAVNAVI MIGRACIJ.  

 Predlog za razpis posvetovalnega 
referenduma je v obravnavo Državnemu zboru 
predložila skupina 29 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Danijelom Krivcem.  
 Besedo dajem predstavniku 
predlagateljev mag. Branku Grimsu za 
dopolnilno obrazložitev predloga.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Spoštovani, 

vsem prav lep pozdrav!  
 Država Slovenija je nastala na osnovi 
neodtujljive pravice slovenskega naroda do 
samoodločbe. Pravica naroda do samoodločbe 
izhaja iz temeljne Ustanovne listine Organizacije 
združenih narodov in je zapisana v številnih 
mednarodnih pravnih aktih. V Sloveniji 
predstavlja sam temelj ustavnega sistema 
Republike Slovenije, zapisana je v Temeljni 
ustavni listini. Slovenija je torej nastala na osnovi 
neodtujljive pravice slovenskega naroda do 
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samoodločbe. In to pravico je treba uporabiti 
ponovno, kajti redko se odpirajo teme, ki so 
dolgoročno tako usodne, pomembne za 
posameznika, za državo, za nek narod kot 
celoto, kot je tema množičnih migracij, ki smo jim 
priča v zadnjih letih. Vrhunec tega predstavlja 
tako imenovani Globalni dogovor o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah ali marakeški 
sporazum, kot ga popularno imenujemo, akt z 
zelo zavajajočim imenom, vendar o tem nekaj 
besed kasneje. Če želimo dokazati, da je 
Slovenija še vedno utemeljena na istih 
demokratičnih temeljih, je prav, da v trenutku, ko 
se postavlja neka usodna odločitev, ko se 
odloča o tem, ali bo šla Slovenija v smer 
Evrabije, imela odprta vrata za vse migrante, 
dajala vse za migrante ali pa bo dajala prednost 
svojemu slovenskemu narodu, da se torej to 
temeljno odločitev prepusti slovenskemu 
ljudstvu. Kajti sam ta akt, marakeški sporazum 
popularno ali pa, če hočete, Globalni dogovor o 
varnih in urejenih migracijah, je bil sprejet na 
način, ki postavlja pod vprašaj njegovo veljavo.  
 Gospe in gospodje, o njegovem 
besedilu je odločala vlada dr. Mira Cerarja, ki je 
bila takrat v odstopu in je imela pravico odločati 
samo o tekočih zadevah, ki so nujne, ne pa o 
nečem tako dolgoročnem. Da je zadeva še 
mnogo hujša, glede na 3. člen Zakona o 
zunanjih zadevah, bi o tem moral biti obveščen 
Državni zbor Republike Slovenije, najmanj kar 
je, delovno telo Državnega zbora, pristojno za 
zunanjo politiko, torej zunanjepolitični odbor. 
Nikoli ni bil! Šlo je torej za direktno kršitev 
pravnega reda Republike Slovenije in zaradi 
tega vsaj zase trdim, da nikoli ne bom pristal na 
to, da bi govoril, da je ta marakeški sporazum ali 
pa, če hočete, globalni kompakt zavezujoč, 
veljavno sprejet in da zavezuje mene ali mojo 
državo za karkoli. Gospe in gospodje, še huje, 
ko smo imeli zaslišanja novih ministrov, so 
nekateri javno povedali, da ne razumejo tujih 
jezikov. Ko je vlada Marjana Šarca odločala o 
tem sporazumu, ni bil na razpolago še niti 
neuradni prevod tega teksta, se pravi, so ministri 
Vlade Republike Slovenije pod vodstvom 
Marjana Šarca odločali o nečem, česar sploh 
razumeli niso. In če je nek akt sprejet na očitno 
nepraven, protiustaven in protizakonit način, ne 
more biti uveljavljen. Kljub temu pa se ta vlada 
obnaša, kot da je to vse v redu, in ga je šla 
potrditi. Saj bi človek z veseljem čestital 
gospodu Šarcu ali pa gospodu Cerarju, ko sta 
šla v Marakeš, kako je bilo tam, bi jih vprašal, pa 
jih ne moremo vprašati, ker jih tam ni bilo. 
Poslali so nekega tretjerazrednega uradnika. 
Zakaj? Zaradi tega, ker sami dobro vedo, da je 
ta akt sramoten, da prinaša strahotne probleme, 
težave in da je usoden za Republiko Slovenijo. S 
tem, da se niso šli tja slikati, so to seveda več 
kot jasno tudi sami pokazali. Če kdo dvomi, da je 
bil akt sprejeman nezakonito, za vsak tak akt bi 
moral biti na razpolago uraden prevod, kajti v 
Sloveniji imamo Zakon o uporabi slovenščine. 
Vsi državni organi morajo poslovati v 

slovenščini. Da pa ob tem še nekateri ministri 
sami povedo, da niti tujega jezika ne znajo, je pa 
še toliko bolj tragično. Odločajo o usodi 
slovenskega naroda, slovenske države, ne da bi 
sploh razumeli besedilo, o katerem odločajo. 
 Akt sam ima zavajajoče ime – globalni 
sporazum. Kakšen globalni sporazum? Od njega 
so odstopile nekatere najpomembnejše države, 
na čelu z Združenimi državami Amerike, 
odstopile so vse naše severne sosede, odstopila 
je Avstrija, odstopila je Madžarska, odstopila je 
Italija in tako ostaja Slovenija v bistvu nek 
osamljeni otok, ki daje napačen signal 
migrantom. Kajti zagotovo pomeni potrditev 
globalnega sporazuma ali marakeške pogodbe, 
če hočete, napačen signal, signal migrantom, da 
so tu dobrodošli: »Pridite vsi, meja je odprta«. 
Se pravi o nekem globalnem tu ne more biti 
najmanjšega govora. Od tega sporazuma še 
vedno odstopajo države, recimo zadnja med 
njimi Brazilija. Tam je nova desna vlada 
preprosto dala obljubo, da bo takoj odstopila. In 
prvi dan je to tudi razglasila, držala je besedo. 
To se pravi, ne govoriti, da se od tega 
sporazuma ne da odstopiti, seveda se da, tako 
kot je to vedno bilo. 

Pri vprašanju, kako prepustiti to 
odločitev ljudstvu, je zadeva jasna. Kdor je 
demokrat, kdor je vreden funkcije, ki jo opravlja v 
Državnem zboru Republike Slovenije, se 
zaveda, kaj pomeni ustavna norma, da ima 
oblast ljudstvo, in kaj pomeni tista temeljna 
ustavna podlaga za nastanek samostojne 
Slovenije, neodtujljiva pravica slovenskega 
naroda do samoodločbe, ki smo jo izrazili na 
referendumu, na plebiscitu o samostojni 
Sloveniji. Zdaj se zgodba ponavlja. Glede na 
trenutno pravno ureditev, je o tem mogoče 
razpisati posvetovalni referendum. Tak 
referendum je utemeljen, ker bodo na osnovi 
tega globalnega sporazuma oziroma marakeške 
pogodbe v Državnemu zboru sprejeti številni 
zakoni in druge pravne rešitve, ki bodo 
utemeljene na njem. To se pravi, gre za zadeve, 
ki so očitno v pristojnosti in bodo v pristojnosti, 
vedno, Državnega zbora. Po drugi strani pa je 
seveda to smiselno samo ob vnaprejšnji in 
nedvoumni zavezi, da bo taka odločitev tudi 
spoštovana. V Sloveniji je žal nastala praksa, da 
se je velikokrat izigralo referendumske odločitve 
in se pozabilo na to, da je Slovenija utemeljena 
na referendumu, na plebiscitu. In zaradi tega 
danes referendum nima takega ugleda med 
ljudmi, kot bi ga moral imeti. To je edina oblika 
dejansko učinkovite omejitve katerekoli oblasti. 
Ko ljudje odločajo neposredno. To je bilo tudi 
temeljno načelo, ko smo pisali slovensko ustavo. 
Zato slovenska ustava postavlja na prvo mesto 
neposredno odločanje ljudstva, šele potem sledi 
posredno preko načela delitve oblasti in tako 
naprej. Zdaj je samo vprašanje, kdo je demokrat 
in kdo ni. Kdor je demokrat, bo to z veseljem 
prepustil ljudem, ker gre za izjemno pomembno 
usodno civilizacijsko odločitev.  
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V čemu je problem tega globalnega 
sporazuma? V temelj postavlja manipulacijo in 
laž. Izhaja iz predpostavke, da so vse migracije 
dobrodošle, da so trajen vir, kot notri piše, 
blagostanja, razvoja in tako naprej. To seveda 
velja, dokler so te migracije posamične, dokler 
so naravne. Tisto, čemur smo bili priča v minulih 
desetletjih, in kar so ljudje tudi danes razumeli 
kot migracije do pred nekaj leti, ko je nekdo 
spoznal nekoga v tujini, se poročil, pripeljal sem 
ali pa on ostal tam ali pa je šel nekdo delat v 
tujino, bodisi za krajšo obdobje bodisi za daljše. 
To so bile dejansko te migracije, ki so, tako kot 
piše v tem kompaktu, bogatile posamezno 
državo in omogočale normalno življenje. 
Množične migracije, ilegalne množične 
migracije, ki se jih zdaj hoče skozi ta akt 
legalizirat, so pa čisto nekaj drugega. Množične 
migracije skozi vso domovino niso prinašale nič 
drugega kot uničenje posameznih civilizacij, 
uničenje držav, razkroj, propad, vojne, smrt. 
Ničesar drugega niso prinašale nikoli v 
zgodovini. In zaradi tega je ta manipulacija tako 
hkrati nesramno zavajajoča in seveda tudi 
usodna. In to se je tudi v razpravah, ki smo jih 
imeli, velikokrat videlo, ko se je uporabljalo izraz 
pojem migracija za eno, dejansko se je pa 
mislilo na nekaj čisto drugega. O tem, kaj 
prinašajo množične migracije, obstajajo tudi zelo 
jasni dokazi. Milton Friedman, Nobelov 
nagrajenec za ekonomijo, je že pred mnogo leti 
zapisal: »Ali imaš neomejene migracije ali imaš 
pa varno državo blaginje«. Ne moreš imeti hkrati 
državo sociale, državo blaginje in odprte meje z 
množičnimi migracijami. Ali imaš eno ali imaš pa 
drugo. Oboje je pa nemogoče. Preprosto 
povedano, če uvažaš Afriko, to ne pomeni, da 
boš evropeiziral Afriko, ampak boš iz Evrope 
naredil Afriko. Če uvažaš tretji svet, postaneš 
tretji svet. Švedska je za to žal zelo jasen dokaz. 
Kaj pravzaprav pomeni ta globalni sporazum? 
Globalni sporazum formalno, v besedah loči 
ilegalne migracije od legalnih in vse drugo, 
dejansko jih pa popolnoma izenačuje, ker vsaj iz 
štirih točk potem izhaja, da so ne glede na status 
migranta, ne glede na njegov izvor, to se pravi 
legalni ali ilegalni, ima vse enake pravice, dobi 
vse enake bonitete, lahko zahteva karkoli, 
skratka, dobi od države vse. In v tem je past 
tega sporazuma. Ta sporazum v resnici hoče 
legalizirat tisto, kar se je dogajalo zadnjih nekaj 
let, ko je čez Slovenijo grmelo 530 tisoč ilegalnih 
migrantov, še trikrat toliko pa po drugih kanalih v 
Evropo. In tisti, ki so takrat kar ukinili en del 
pravnega reda v Evropski uniji in Sloveniji, zdaj 
poskušajo za nazaj to prikrit in pomest pod 
preprogo. V resnici je ta sporazum nastal na 
nemško intervencijo preko Organizacije 
združenih narodov, samo zato, ker jim ni uspelo 
spremeniti tako imenovanega Dublina 2. To je 
zdaj vsem znano. In v nemškem parlamentu je 
gospa Merkel jasno rekla: »Sprejem tega 
sporazuma je za to, da prerazdelimo to težo …«, 
to se pravi svojo napako, »… še na druge 
države.« Je v njihovem nacionalnem interesu. 

To je možno razumeti, logično – kajne? Ampak 
zakaj bi bilo to delat v slovenskem nacionalnem 
interesu, to pa ni možno razumeti – kajne? In 
kdor to počne in zavestno izpostavi svoj narod 
izgubi blaginje in izgubi varnosti, zagreši 
veleizdajo, gospe in gospodje. Če pa se hoče 
temu izognit, je pa treba ljudstvu dati možnost, 
da se samo izjasni, ali to res želi ali pa želi 
Slovenijo z varnimi mejami, varno državo, 
državo blaginje, državo slovenskega naroda, 
tako kot smo jo vzpostavili. Kajti globalni 
sporazum, tak kot je, ne pomeni nič drugega, kot 
uvajanje socializma na globalni ravni. Dokončno 
enakost vseh v propadu in revščini. To je 
globalni sporazum. Zakaj so v resnici nastale 
države? Zato, da se branijo meje, zato da horde 
niso več mogle nekoč prosto divjati preko meja, 
da so se ljudje lahko na tistem območju, 
posamezni narodi, ki so se takrat oblikovali, 
ubranili. Danes se na to kar pozablja. Danes se 
gre z demagogijo in to demagogijo se hoče 
potem še pokriti s silo, to se pravi, s cenzuro. 
Ves ta pakt je v resnici utemeljen na cenzuri. 
Javnost se je zavajalo: ni zavezujoč. A, dajte no! 
Kaj je rekel Boštjan M. Zupančič, sodnik 
Evropskega sodišča za človekove pravice, 
predsednik Slovenskega ustavnega sodišča? 
»To je ali znak neumnosti ali zavestnega 
zavajanja državljanov Republike Slovenije. Pakt 
tudi forsira cenzuro nasprotnih mnenj. Škandal!« 
Boštjan M. Zupančič. Poleg tega, da je zadeva 
še malo bolj komična, se je tudi dr. Cerar, ko je 
to zagovarjal na komisiji za mednarodne odnose 
oziroma na odboru, malo zagovoril in je tako 
lepo priznal zakaj gre, ko je rekel, da zavezuje in 
da morajo uveljaviti, citiram: »… da mora biti 
sovražni govor in vse njemu podobno najstrožje 
preganjano.« Mora biti. Ja kako, če ni 
zavezujoče, gospe in gospodje?  

Treba se bo odločiti in ta odločitev je 
jasna, naj jo sprejme ljudstvo. Zato predlagamo 
referendum.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, prekoračili ste svoj čas. Hvala za vašo 
predstavitev.  
 Stališče pristojnega odbora, to je 
Odbora za zunanjo politiko kot matičnega 
delovnega telesa, bo predstavila 
podpredsednica gospa Monika Gregorčič.  
 Izvolite.  
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa 

za besedo. Spoštovani! 
 Odbor za zunanjo politiko je predlog za 
razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi 
migracij obravnaval na 12. seji 16. januarja 
2019. Uvodoma je predstavnik predlagateljev 
mag. Branko Grims v dopolnilni obrazložitvi 
predstavil razloge in argumente za vložitev 
omenjenega predloga, kot jih je predstavil tudi 
danes.  
 V nadaljevanju se je dr. Miroslav Cerar, 
minister za zunanje zadeve, strinjal s 
predlagateljem, da je vprašanje migracij 
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aktualno in pomembno vprašanje, vendar je v 
predstavitvi odklonilnega mnenja Vlade pojasnil, 
da predlog posvetovalnega referenduma iz 
procesnih, pravnih in vsebinskih razlogov ni 
možen in tudi ni sprejemljiv. Pojasnil je, da je v 
Generalni skupščini OZN Globalni dogovor o 
varnih, urejenih in zakonitih migracijah podprlo 
152 držav, 5 držav je bilo proti, 12 držav je bilo 
vzdržanih, 1 pa se glasovanja ni udeležila. Ob 
tem je poudaril, da gre za mednarodni akt, 
katerega sprejetje je po 75. členu Zakona o 
zunanjih zadevah v pristojnosti Vlade. Akt je 
nepogodbene narave in tako ne vzpostavlja 
novih mednarodnopravnih ali notranjepravnih 
obveznosti za državo in ne zahteva izdaje novih 
ali spremembe veljavnih predpisov. Torej ne gre 
za odločitev iz pristojnosti Državnega zbora. 
Dodal je, da predlog posvetovalnega 
referenduma tudi na podlagi Zakona o 
referendumu in ljudski iniciativi nima zakonske 
podlage. Izpostavil je problem koordiniranega 
upravljanja migracij, pri čemer je poudaril, da 
Globalni dogovor določa pogoje za vračanje 
nezakonitih migrantov, ločuje med zakonitimi in 
nezakonitimi migracijami, vsaka država pa ima 
suvereno pravico, da samostojno ureja 
vprašanje zakonitih migracij. Tako tudi Slovenija 
glede migracij deluje solidarno, upošteva svoje 
integracijske zmožnosti in ob tem ohranja 
varnost svojih državljanov. Opozoril je tudi na 
populistični pristop obravnave zadevnega 
vprašanja in na pojav sovražnega govora.  
 Tudi državni sekretar na Ministrstvu za 
notranje zadeve mag. Sandi Čurin je ponovil, da 
globalni dogovor ni pravno zavezujoč dokument 
in da na ustrezen način naslavlja vprašanje 
migracij.  
 Vodja Zakonodajno-pravne službe 
Nataša Voršič je dejala, da institut 
posvetovalnega referenduma posega v 
vprašanje iz pristojnosti Državnega zbora, ki je 
tudi širšega pomena za državljane, vendar pa je 
posvetovalni referendum lahko le predhoden, 
preden Državni zbor končno odloči o 
posameznem vprašanju. Mnenje volivcev na 
tovrstnem referendumu je nezavezujoče, saj gre 
le za politično zavezo. Dejala je, da je predlog za 
razpis posvetovalnega referenduma sicer vložen 
legitimno s strani kvalificiranih predlagateljev, 
vendar se odpirata dve vprašanji, prvič, ali to 
vprašanje sodi v pristojnost Državnega zbora, in 
drugič, ali je referendumsko vprašanje dovolj 
jasno. Vprašanje se namreč nanaša na Globalni 
dogovor, torej na akt, katerega sprejetje ne sodi 
v pristojnost Državnega zbora, prav tako pa 
Zakon o referendumu in ljudski iniciativi v 28. 
členu določa, da Državni zbor razpiše 
posvetovalni referendum, preden poda končno 
odločitev o določenem aktu, ki pa v tem primeru 
še ni bil vložen. Poudarila je, da je akt, s katerim 
lahko Državni zbor obravnava vsebino, lahko le 
priporočilo, deklaracija, resolucija ali zakon. Prav 
tako mora biti referendumsko vprašanje jasno. 
Zaključila je, da v tem primeru vprašanje sestoji 
iz navedbe akta, ki ni v pristojnosti Državnega 

zbora, in iz interpretacije vsebine le-tega. Zato 
posledično vzbuja dvom in tako ne more biti 
predmet razpisa posvetovalnega referenduma. V 
razpravi je bilo nato opozorjeno na vzroke 
migracij, na razmere v državah izvora, na 
širjenje nestrpnosti in strahu pred migranti. 
Večkrat pa je bilo izraženo tudi mnenje, da je 
obravnava predloga posvetovalnega 
referenduma tudi glede na mnenje Zakonodajno-
pravne službe Državnega zbora brezpredmetna. 
Nekateri razpravljavci so menili, da globalni 
dogovor ne ločuje v zadostni meri med 
zakonitimi in nezakonitimi migranti, da vsebuje 
dvomljiv mehanizem vračanja migrantov, 
opozorjeno pa je bilo tudi na potrebo po 
zagotovitvi zadostnih kapacitet za varovanje 
meja Republike Slovenije, ki je kot ena izmed 
redkih držav v soseščini globalni dogovor 
podprla. Odbor je po končani razpravi na podlagi 
drugega odstavka 184. člena Poslovnika 
Državnega zbora glasoval o predlogu mnenja, 
da je predlog za razpis posvetovalnega 
referenduma o obravnavi migracij primeren.  
 Odbor s 5 glasovi za in 10 glasovi proti 
predlaganega mnenja ni sprejel. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin in kot prvi dajem besedo gospe Maši 
Kociper v imenu Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek. 
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovani 

poslanke in poslanci! 
 Tudi v okviru te točke se danes kot že 
ničkolikokrat v zadnjem času pogovarjamo o 
migracijah. Načelno to ni nič slabega, kajti 
migracije so očitno res eden najbolj perečih 
problemov današnjega trenutka in tudi Evropske 
unije, katerega del je tudi Slovenija. Gre za 
izjemno pomembno in aktualno temo, ki pa se 
na žalost ne samo pri nas, ampak tudi v tujini 
vse prevečkrat zlorablja za nabiranje političnih 
točk. Po nepotrebnem se v takih primerih zavaja 
in ustrahuje javnost, čeprav je bilo že večkrat 
poudarjeno, da Slovenija je in ostaja varna 
država in da se nimamo Slovenci in vsi, ki tukaj 
živimo, ničesar bati.  
 V Poslanski skupini Alenke Bratušek se 
zavzemamo za politiko, ki je realna in ki 
odgovarja na aktualne probleme, ki se pojavljajo 
v družbi, in ne za politiko, ki podpihuje 
nestrpnost in predsodke. Migracije so očitno del 
naše realnosti. Gre za pojav, ki ga ne bo 
mogoče kar tako zatreti. Tudi v preteklosti so 
ljudje vedno migrirali in vedno bodo. Aktualna 
problematika pa je še toliko bolj pereča, ker je 
na velikem področju Afrike in sosednjih držav 
situacija, ko ljudje komaj preživijo, ne samo 
zaradi napačnih politik in gospodarskih 
odločitev, ampak tudi zaradi podnebnih 
sprememb, h katerim prispevamo prav vsi. Tudi 
po sprejetju Globalnega dogovora o varnih, 



                                                                                                                          

  201  

zakonitih in urejenih migracijah Slovenija ohranja 
suverenost na tem področju in bo lahko 
suverena pri oblikovanju svoje nadaljnje politike. 
To je dejstvo, pa čeprav ga nekateri večkrat 
zanikajo. Dejstvo je pa tudi, da se ena sama 
država, bodisi naša bodisi katera druga, sama 
ne more zoperstaviti temu kompleksnemu 
problemu. To so pokazale izkušnje zadnjih let. 
Zato je prav, da je Slovenija skupaj s 152 
državami podpisnica tega dogovora. Mimogrede, 
dejansko je bilo proti samo 5 držav, in to skupina 
držav, v katerih si vsaj jaz osebno in moja 
poslanska skupina ne želi biti. Del Evropske 
unije in mednarodnega sodelovanja je tudi 
solidarnost. Skupaj morajo poskrbeti za varne in 
urejene migracije in urediti predvsem področje 
vračanja nezakonitih migrantov, kar je brez 
usklajenosti v mednarodnem okolju veliko težje. 
Po drugi strani, glede na to, da migracije ni 
mogoče preprečiti, je treba ohraniti solidarnost s 
tistimi, ki se podajo na težko in nevarno pot, in 
poskrbeti za varovanje osnovnih človekovih 
pravic. To je zelo pomembno, če želi Evropska 
unija ostati sinonim stabilnosti, demokracije in 
varstva človekovih pravic, kar je bila tudi doslej. 
Prioriteta seveda ostaja, da ohranimo varnost 
naše države in državljanov, vendar pa je po 
drugi strani naša dolžnost pomagati ljudem v 
stiski. In samo za to gre pri tem dogovoru.  
 Če se dotaknem ob koncu samo še 
dogovora. Posvetovalni referendum o obravnavi 
migracij nima, vsaj po našem mnenju ne, prave 
pravne podlage. Kot določa zakon, lahko 
Državni zbor razpiše posvetovalni referendum 
samo o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so 
širšega pomena za državljane. Res je, da gre za 
pomembno problematiko, vendar sprejetje 
globalnega dogovora o migracijah kot 
nepogodbenega akta spada v pristojnost Vlade 
in ne v pristojnost Državnega zbora. Predlog za 
razpis referenduma torej po našem mnenju ne 
izpolnjuje ne procesnih niti materialnih 
predpostavk, zato se tudi ni moč čuditi odločitvi, 
ki jo je sprejel Odbor za zunanjo politiko.  
 Kadar gre za varstvo človekovih pravic, 
nerada govorim o denarju, ampak predlagatelji o 
denarju in njegovi porabi še preradi govorijo, 
zato bi glede na to, da pravna podlaga ne 
obstaja, tukaj vendarle zastavila vprašanje, ali 
ne bi bilo smiselno teh treh milijonov evrov 
porabiti za kaj drugega, za vse tisto, za kar se 
stranka SDS v svojih predlogih zakonov 
velikokrat tudi utemeljeno zavzema.  
 V Stranki Alenke Bratušek za razpis 
posvetovalnega referenduma iz navedenih 
razlogov ne bomo dali svojih glasov. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.   
 Gospod Ivan Hršak bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Desus.  
 Izvolite.  
 

IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo. 

Spoštovana podpredsednica, spoštovani 
kolegice in kolegi!  
 Skupina poslancev Slovenske 
demokratske stranke je predlagala posvetovalni 
referendum glede migracij z namenom širjenja 
agende in prikaza večjega problema migracij v 
odnosu na Slovenijo, kot dejansko so. Glede 
samega Globalnega dogovora o varnih, urejenih 
in zakonitih migracijah je treba večkrat ponoviti, 
da je to politični dokument, ki ni pravno 
zavezujoč. To je dogovor o sodelovanju držav 
pri odpravljanju vzrokov migracij, preprečevanju 
neregularnih migracij in trgovine z ljudmi ter pri 
spodbujanju varnih, urejenih in zakonitih 
migracij. Sam dogovor je že bil sklenjen v 
začetku lanskega decembra, sedaj pa želi 
skupina poslancev odločati o nečemu, kar je že 
sklenjeno in, ponavljam, ni pravno zavezujoče. 
Predlagani referendum o globalnem dogovoru 
ne sodi v pristojnost Državnega zbora. Zaradi 
tega dejstva je jasno povedala tudi 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 
da zastavljeno vprašanje ne more biti predmet 
razpisa posvetovalnega referenduma. Torej, 
skupina poslancev želi posvetovalni referendum 
o nečem, o čemer se sploh ne odloča v 
Državnem zboru. Referendumi so namenjeni 
temu, da se posvetuje o vsebini, o kateri bi se 
odločalo v Državnem zboru Republike Slovenije. 
Tega v tem primeru ni. Zaradi tega dejstva 
nasprotujemo, da se razpiše referendum, ki bo 
davkoplačevalce stal 3 milijone evrov, služil pa 
ne bi ničemur, razen pridobivanju političnih točk 
predlagateljev.  
 Globalni dogovor je sklenjen. Glede 
tega dejstva se ni mogoče sprenevedati. Vendar 
pa ponovno poudarjamo, da globalni dogovor ne 
bo posegal v našo lastno nacionalno migracijsko 
politiko. Prav tako bo Slovenija sama v okviru 
svoje suverene jurisdikcije ločila med legalnimi 
in nelegalnimi migracijskimi statusi. Ta dogovor 
ne posega v zakonodajni red države niti v 
ustavni red države.  
 Zaradi vsega navedenega Poslanska 
skupina Desus ne podpira predlaganega 
referenduma o migracijah.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Za Poslansko skupino Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil stališče gospod 
Dušan Šiško.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala za besedo, 

spoštovana gospa podpredsednica. Kolegi, 
kolegice!  
 Na področju priseljevanja in azila 
Slovenska nacionalna stranka meni, da jim 
bomo mi Slovenci morali zagotoviti popolnoma 
vse, od njihovega prebivanja, denarja in ostalih 
pomoči, kajti vemo, da službe ne bodo hoteli 
vzeti, ker oni nočejo delati in se raje pripravljajo 
na boj, invazijo. Zavedati se moramo tudi 
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njihovega načina razmišljanja, ki ne sovpada z 
našim. Mi smo za mir in nenasilje ter si ne 
zatiskamo oči pred dejstvi, ki jih počnejo ti 
migranti. Vidi se, da smo Slovenci potomci 
hlapcev, ker se samo klanjamo in ne znamo reč 
ne, ko je to treba seveda. Tok migrantov pa še 
kar traja na subtilen in prikrit način. Če bi se 
naša ljuba vlada kaj bolj pogovarjala s tistimi 
policisti, ki delajo na meji, in z okoliškimi 
prebivalci, bi izvedela, da je zadeva drugačna, 
kot se prikazuje v javnosti. Saj veste, kaj pravijo: 
Kar se ne vidi, se ne ve. In dajmo si vsi skupaj 
zbrani znati naliti čistega vina brez prikritih 
mask.  
 Po proračunu konta v letu 2018 se tudi 
vidi, koliko smo porabili po posameznem 
migrantu. Na tem mestu zato apeliram na vas, 
nehajte zavajati državljane Republike Slovenije 
in denar raje namenite Slovencem, nam 
državljanom, našim otrokom, vnukom in ostalim 
rodovom za nami, če želite, da slovenski 
dvomilijonski narod ostane in se številčno 
poveča, vendar ne na račun migrantov. In da je 
denar za migrante, izbrisane in vse druge, za 
izgnance, to pa ne. To je pa sramota, veste. Ali 
pa boste čakali, da nobenega več ne bo, saj je 
povprečna starost izgnancev osemdeset let. Če 
gremo še dalje, je zavod za zaposlovanje na 
začetku oktobra lanskega leta za zaposlitev 33 
migrantov oziroma brezposelnih azilantov 
ponujal 150 tisoč evrov pomoči. Slednji je bil 
zagotovljen v državnem proračunu, vendar pa mi 
vemo, da gre vse to iz našega 
davkoplačevalskega denarja. Ponujajo jim 
usposabljanja, delo in še kaj bi lahko našteval, 
naši ljudje pridnih rok pa iz raznih vzrokov 
ostajajo doma, ker jim migranti kradejo delovna 
mesta. Če gledamo z druge strani, je pa tudi 
prav tako. Če raznim firmam, podjetjem ni v 
interesu zaposliti Slovenca in ga pošteno plačati, 
pa naj delajo migranti in ostali priseljenci, ki so 
pripravljeni delati za minimalno plačo. Zavedati 
se pa moramo, da je Slovenec priden delavec in 
bolj produktiven kot kdo drug.  
 Na koncu bi pa poudaril še to, da naj se 
raje najprej naučijo govoriti in pisati slovensko, 
ne pa da se mi trudimo po njihovo govoriti. In 
tudi tiste tri milijone za posvetovalni referendum 
– si preračunajte, kam ste vse dali, pa noben ni 
o tem govoril. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo stališče predstavil gospod 
Žan Mahnič v imenu Slovenska demokratska 
stranka. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednica. Kolegice in kolegi! 
 Veliko je že bilo v tem parlamentu 
govora tako o marakeški deklaraciji kot tudi o 
tem Globalnem sporazumu o varnih, urejenih, 
zakonitih migracijah, pa vendarle še vedno 
slišimo različne interpretacije tega sporazuma, 
zato bi želele izpostaviti nekatere stvari, zaradi 

katerih menimo, da glede na to, da Vlada 
Republike Slovenije ni bila toliko, da ne bi šla 
hlapčevati v Marakeš in ploskati temu 
izdajalskemu aktu, pač pa bi se pridružila 
nekaterim drugim državam in enostavno rekla, 
mi tega ne podpiramo. Zakaj ne? Zaradi tega, 
ker nam jemlje suverenost, ker nam vsiljuje tisto, 
kar je že vseskozi cilj, neki multikulturalizem, 
globalizem, uničenje vsega, kar diši po evropski 
tradiciji, evropski in pa zahodni kulturi. In ker 
Vlada tega ni storila, smo enostavno bili 
primorani v Slovenski demokratski stranki skupaj 
z Nacionalno stranko predlagati razpis 
posvetovalnega referenduma, za katerega sicer 
vemo, da ni zavezujoč, pa vendarle smo 
prepričani, da bi bila volja jasno izražena, da bi 
bila plebiscitarna večina proti temu, da Slovenija 
pristopa k temu sporazumu. In prepričan sem, 
da to veste tudi vi. Zato si takšnega referenduma 
ne želite, kajti strah vas je mnenja ljudstva o tej 
temi. Tudi v prejšnjem mandatu je že bil predlog, 
da se zavrne kvote, pa ste tudi takrat glasovali 
proti.  
 Migracije so in bodo. Mi smo za legalne 
migracije, nismo pa za nelegalne migracije. In ta 
sporazum ne dela nič drugega, kot da nelegalne 
migracije odpravlja na način, da jih naredi 
legalne. In glede na to, da so migracije praktično 
ena izmed najpomembnejših tem povsod na 
vseh varnostnih forumih, da se jih prepoznava 
kot varnostni problem, da je to varnostni 
problem, ki za seboj potegne tudi druge 
probleme, tudi v Sloveniji, bi morali vprašati ljudi. 
In na podlagi tega, kar bi ljudje rekli, bi se morali 
potem v vseh segmentih, ki se tega dotikajo, tudi 
po tem ravnati.  
 Pa gremo direktno na vsebino, kaj mi – 
samo na nekatere odstavke, ker je preveč in je 
premalo časa – vidimo kot problematično in 
zakaj menimo, da glede na to, da vi niste tega 
zavrnili, zakaj bi morali vprašati ljudi, ali si tega 
želite. »S tem celovitim pristopom želimo v 
okviru mednarodnega sodelovanja in z različnimi 
ukrepi iz tega dogovora omogočiti varne, urejene 
in zakonite migracije ter zmanjšati obseg in 
negativne posledice nezakonitih migracij. 
Priznavamo medsebojno odgovornost, da se kot 
države članice Organizacije združenih narodov 
odzivamo na potrebe in pomisleke posameznih 
držav glede migracij, ter krovno dolžnost 
spoštovati, varovati in uresničevati človekove 
pravice vseh migrantov ne glede na njihov 
status.« Prvo, kar je problematično, je, da tukaj 
pišete, »zmanjšati obseg negativnih posledic 
nezakonitih migracij.« In hkrati pišete potem, »… 
dolžnost spoštovati, varovati in uresničevati 
človekove pravice vseh migrantov, ne glede na 
njihov status.« Se pravi, enako moramo 
obravnavati vse, ne glede na to, ali so legalni 
migranti ali so ilegalni migranti. In pa »odpravljati 
negativne posledice nezakonitih migracij na 
način, da nezakonitih migracij ne bo več.« In 
naprej piše v tem sporazumu, »… prizadevamo 
si ustvariti ugodne pogoje, da bi lahko vsi 
migranti s svojimi osebnimi, ekonomskimi in 
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družbenimi sposobnostmi obogatili naše 
skupnosti, s čimer bi jim omogočili, da prispevajo 
k trajnostnemu razvoju na lokalni, nacionalni, 
regionalni in svetovni ravni.« Gospe in gospodje, 
povejte mi, v kateri državi v Evropski uniji so 
migranti še prispevali k blagostanju, k izboljšanju 
ekonomske situacije, k bogatenju kulture? In 
migrante moramo opolnomočiti, da postanejo 
polnopravni člani naših skupnosti, poudarjati 
moramo njihov prispevek k družbi ter spodbujati 
družbeno vključevanje in kohezijo. Nekaj 
naslovov medijev: »Migrant vpričo množice ljudi 
z nožem hladnokrvno umoril svojo enoletno 
hčerko«, »Migrant, ki je šel preko Slovenije v 
Nemčijo, ubil 30-letnika«, »Afriški migrant v 
Nemčiji z nožem ubil enega človeka, policistko in 
potnika pa ranil«, »Nemčija v šoku, ker je 
migrant obglavil dojenčka in ubil njegovo 
mamo«, »Afriški migrant spekel psa na ražnju«, 
»Maroški migranti v Italiji ubili 79 let staro gospo 
zaradi 30 evrov«, »Migrant iz Nigerije ubil in na 
koščke razrezal 18-letno Pamelo«, »Migrant z 
nožem ubil švedsko humanitarko v migrantskem 
domu«. Sedaj pa še enkrat preberem tisto, kar 
ste napisali: »Migrante moramo opolnomočiti, da 
postanejo polnopravni člani naših skupnosti, 
poudarjati moramo njihov prispevek k družbi ter 
spodbujati družbeno vključevanje in kohezijo.« 
Gospe in gospodje, verjetno so vsi ti umori, ki 
sem jih naštel, pa jih nisem naštel niti en 
procent, nek prispevek k opolnomočenju, da 
postanejo polnopravni člani naših skupnosti. 
Zagotovo je to velik prispevek k obogatitvi naše 
kulture, naše identitete, h krepiti evropske 
ekonomije, k strpnosti, nenazadnje tudi 
migrantov. Z globalnim dogovorom priznavamo, 
da so varne, urejene in zakonite migracije v 
dobro vseh, če so podprte z dobro 
obveščenostjo, potekajo načrtovano in na 
podlagi soglasja. Trenutno migracije potekajo z 
dobro obveščenostjo. Nobena skrivnost ni, da je 
v obdobju najmnožičnejšega migrantskega vala 
za pretok migrantov iz Turčije potem do Grčije in 
naprej na turških obalah za to skrbela turška 
obveščevalna služba. Erdoganu je v interesu 
šibka Evropa in s tem, da dnevno deset tisoč 
ljudi pošlje v Evropo, to Evropo dela šibko. 
Krešejo se politična mnenja, destabilizacija 
Evrope v političnem kot tudi v drugem smislu – 
in njegov cilj je dosežen. Ampak kaj pomeni ta 
dobra obveščenost? Obveščenost, kako v 
Evropi lahko dobijo socialno pomoč, kako čim 
lažje priti v Evropo, kako načrtovati pot, to sedaj 
že vse imajo. Ampak s tem sporazumom to še 
uradno priznavamo in pa spodbujamo.  
 Nadalje pišete v enem od poglavij 
sledeče: »Zmanjšanje negativnih in potencialno 
trajnih učinkov pridržanja migrantov z 
zagotavljanjem dolžnega pravnega postopanja, 
sorazmernosti, omejitve pridržanja na čim krajši 
čas, varovanja telesne in duševne celovitost ter 
da se v skladu z mednarodnim pravom o 
človekovih pravicah poskrbi vsaj za dostop do 
hrane, osnovno zdravstveno oskrbo, pravne 
usmeritve in pomoč, informacije in obveščanje 

ter ustrezno nastanitev.« Omejitve pridržanja na 
čim krajši čas. Zakaj je treba to zapisati? Zakaj 
je treba migranta, ki pride na nelegalen način, 
ker govorite o pravicah ne glede na status, ali je 
legalni ali ilegalni, pridržati za najkrajši možni 
čas? V enem od poglavij pa celo govori, da če 
se le da, da se pridržanju izogibamo. Sedaj pa 
povejte, kako boste procesirali ilegalnega 
migranta, če ne na način, da ga boste pridržali in 
potem procesirali in ugotovili, da ni upravičen, da 
zaprosi pri nas za azil, in ga deportirali. Ampak 
tukaj notri piše, da je pridržanje, da je pripor ali 
najkrajši možni čas, če pa se le da, pa se 
zavezujemo, da se bomo temu ukrepu izogibali.  
 Potem piše v tem sporazumu tudi 
naslednje: »Zavezujemo se, da bomo 
nacionalne meje upravljali usklajeno, pri čemer 
bomo spodbujali dvostransko in regionalno 
sodelovanje, zagotavljali varnost držav, 
skupnosti in migrantov, omogočali varno in 
zakonito čezmejno gibanje ljudi ter preprečevali 
nezakonite migracije.« Zopet dejstvo, da boste 
preprečevali nezakonite migracije, hkrati pa 
omogočali varno in zakonito čezmejno gibanje, 
je jasen dokaz in tudi naš argument, da se s tem 
sporazumom briše mejo med legalnimi in 
nelegalnimi migracijami, da vse migracije delate 
za legalne in da si pač želite, da vsi ti, ki pridejo, 
ne glede na to, ali imajo pravico, da tukaj 
ostanejo po mednarodnem pravu ali ne, da jih 
pač obravnavate vse enako, ne glede na to, 
kako pridejo, a pride nekdo na podlagi vize, a 
pride nekdo čez Kolpo brez kakršnegakoli 
dokumenta. Teh ljudi se ne more enako 
obravnavati, ker tisti, ki pride z vizo, se prilagaja 
oziroma vsaj v tem primeru spoštuje pravno 
ureditev države, kamor prihaja. Tisti, ki pride 
ilegalno, vse to krši.  
 Zdaj pa tisto, kar se je na nek način 
pod, verjetno, sponzorstvom in pa ob silnem 
prizadevanju vseh levičarskih nevladnih 
organizacij dalo notri, je pa sledeče: »… 
spodbujanje neodvisnega, objektivnega in 
kakovostnega medijskega poročanja tudi na 
spletu, in sicer z ozaveščanjem in 
izobraževanjem medijskih strokovnjakov glede 
vprašanj in besednjaka v zvezi z migracijami, z 
vlaganjem v oblikovanje etičnih standardov 
poročanja in oglaševanja ter prenehanjem 
dodeljevanja javnih sredstev ali materialne 
podpore medijem, ki sistematično spodbujajo 
nestrpnost, ksenofobijo, rasizem in druge oblike 
diskriminacije do migrantov, ob polnem 
spoštovanju svobode medijev«. Zdaj pa naprej, 
kako lahko ti napišeš, da boš ozaveščal medije, 
kako morajo poročati, da boš kaznoval tiste, ki 
ne bodo poročali tako, kot ti želiš, ki ne bodo 
poročali v korist migrantov, hkrati pa napišeš v 
isti člen, v isti odstavek, da pa vse to je potrebno 
delati ob polnem spoštovanju svobode medijev? 
Kako lahko spoštuješ svobodo medijev, če 
rečeš, o migrantih morate poročati pozitivno, 
sicer boste, prvi ukrep, ki vas bo zadel, boste 
morali iti na neka izobraževanja, kjer se boste 
naučili besednjaka, če pa še to ne bo zaleglo, 
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vam bomo pa vzeli finančna sredstva? 
Prenehanje, dodeljevanje javnih sredstev in pa 
materialne podpore medijem. To je kršenje 
medijske svobode, to je napoved cenzure in to je 
napoved ukinjanja svobode govora. Svobodo 
govora ste politiki levega političnega pola že 
zdavnaj poimenovali sovražni govor. Definicija 
sovražnega govora ni pa nič drugega kot to, da 
o sovražnemu govoru govorimo takrat, ko 
levičarjem zmanjka argumentov. Skratka, 
spoštovali boste svobodo medijev, hkrati pa 
vsem medijem, ki bodo negativno poročali o 
migrantih, vzeli sredstva, zahtevali prepoved 
njihovega delovanja, ozaveščali boste 
izobraževanje medijskih strokovnjakov – kdo bo 
to delal? Neža Kogovšek Šalamon? Bo ona 
izobraževala novinarje? Ali kakšne ostale 
nevladne organizacije, ki dobivajo sredstva od 
Open society, od Soroseve fundacije? Pametno, 
da jih je Orbán nagnal iz Madžarske. Zanima 
me, kaj je potem z naslovi, ki sem jih prej 
prebral? A je to sovražni govor? A mediji ne 
bodo več smeli poročati, kaj migranti počnejo? 
Jaz bi to rad danes slišal, kako si vi predstavljate 
to. Prenehanje dodeljevanja javnih sredstev 
tistim, ki sistematično spodbujajo nestrpnost. 
Res bi rad danes dobil odgovor, a je za vas 
nestrpnost, če nekdo poroča o dejstvih. Če 
Slovenec ubije Slovenca in mediji o tem 
poročajo, je to vest pod črno kroniko, je to 
novica, se o tem piše, se o tem govori. Če pa 
medij poroča, da je migrant, ki je želel oropati 
73-letnico 30 evrov, pri tem jo ubil, a je to zdaj 
sistematično spodbujanje nestrpnosti? Po 
vašem lahko mediji poročajo o kaznivih dejanjih 
migrantov ali ne smejo? To bo verjetno 
sistematično širjenje nestrpnosti, spodbujanje 
nestrpnosti, ksenofobije, rasizma in tako naprej. 
V tem odstavku so jasne intence in predsednik 
Vlade Marjan Šarec je, ko je pozval podjetja v 
državni lasti, naj ne oglašujejo v medijih, ki širijo 
nestrpnost, deloval točno v skladu s tem 
odstavkom tega globalnega sporazuma. 
 In kako zopet postavljate migrante pred 
lastne državljane, priča naslednji odstavek: 
»Zavezujemo se, da bomo v skladu z 
mednarodnim pravom o človekovih pravicah 
odpravili vse oblike diskriminacije, obsodili 
izraze, dejanja in manifestacije rasizma, rasne 
diskriminacije, nasilja, ksenofobije in s tem 
povezane nestrpnosti do vseh migrantov in se 
bojevali proti njim.« Lovili boste državljane, 
obsojali jih in pisali kazni, ker se ne strinjajo s 
tem, da se enači legalne in ilegalne migracije, da 
se na široko odpira vrata migrantom, hkrati pa 
migrante varovali, da ja ne bi kdo kaj rekel 
grdega o njih, da ja ne bi kdo poročal, kaj 
počnejo. V preteklem mandatu smo bili z 
Odborom za obrambo na meji. Dvakrat, mislim 
da. Videli smo, kakšno pustijo ti ljudje za seboj, 
ko so postavili šotor, ko so jim prinesli 
vzmetnice, da so tam spali, urinirali so po teh 
vzmetnicah, te vzmetnice so bile uničene, 
zažigali so jih, zažigali so šotore, te vzmetnice 
so bile raztrgane. Je to dovoljeno poročanje? Je 

dovoljeno govoriti o tem? Ali je po tem 
sporazumu, na katerega se boste vsi sklicevali. 
Mislim, da je kolega Brglez že postavil eno 
poslansko vprašanje v zvezi s tem ali v zvezi s 
sporazumom, z marakeško. Ali bo to dovoljeno 
ali ne? 

In pa naprej, da se »… zavezujete tudi, 
da bomo v partnerstvu v zvezi z vsemi deli 
družbe spodbujali odprto in z dokazi podprto 
javno razpravo o migracijah in migrantih, za 
oblikovanje bolj realističnega, humanega in 
tvornega dojemanja migracij.« S kakšnimi dokazi 
boste prišli? To, da je Ahmad Šami boljši frizer 
od kakšne Lassane ali pa od Miča, no od Miča 
verjetno ne, ker je član upravnega odbora SMC, 
ampak zanimajo me ti argumenti. Zame je 
argument, če mediji dnevno poročajo o tem, 
kakšna kazniva dejanja izvršujejo migranti. 
Ampak to za vas niso argumenti, to je za vas 
sovražni govor. Sovražni govor pa, kot sem že 
prej rekel, je pa, ko Levičarjem zmanjka 
argumentov. In pišete naprej, » … 
opolnomočenje migrantom in skupnosti za 
prijavo vseh oblik spodbujanja nasilja do 
migrantov tako, da se seznanijo z razpoložljivimi 
pravnimi sredstvi in zagotavljanjem, da bodo 
osebe, ki dejavno sodelujejo pri storitvi kaznivih 
dejanj iz sovraštva zoper migrante, odgovarjale 
v skladu z nacionalno zakonodajo.« Ja, se 
strinjam, če nekdo stori kaznivo dejanje zoper 
migranta, je sankcioniran v skladu z nacionalno 
zakonodajo, tega niti noter v ta sporazum ni 
treba pisat, ker vsaka država ima svoj pravni red 
in vemo, katera kazniva dejanja tam so. Če ti 
narediš neko nasilno dejanje zoper človeka, ni 
važno, ali je državljan naše države, tuje države, 
ali je migrant, zakonit ali nezakonit, si procesiran 
in pravilno je, da si. Ampak, sprašujem pa se, 
kako pa migranti, ki dejavno sodelujejo pri 
storitvi kaznivih dejanj iz sovraštva zoper kulturo 
naroda, kamor pridejo? Videli smo, kako so po 
Italiji razbijali Marijine kipe. Kako so zavračali 
pakete Rdečega križa, zato ker je bil gor križ, ne 
pa polmesec. Videli smo, kaj se je počelo v 
Brežicah. Zakaj tega ni noter? Zakaj se 
izpostavlja samo preganjanje tistih, ki niso za 
migrante, nič pa ne govorimo o tem, da obstajajo 
tudi migranti, ki se nikoli ne bodo podredili 
kulturi, v katero prihajajo, ki nikoli ne bodo 
spoštovali pravnega reda kamor prihajajo, ki 
bodo ravno tako nasilni zoper domačine in so 
že? Ne govorim, da vsi, ampak so. Ampak zakaj 
nič ne piše tukaj notri? Nič ne piše o tem.  
 Zanimivo je, kako se selektivno 
sklicujete na ankete. Včeraj, ko smo imeli 
ustavno obtožbo, mislim, da je bila kar velikokrat 
od vseh koalicijskih strank izpostavljena anketa, 
ne vem, zadnja ali zadnji dve, »vlagate ustavno 
obtožbo, poglejte, kakšne so ankete …« Skrbi 
vas, kako podpora raste. Zanimivo je, da to 
govorijo v SMC, SAB in Desusu, če si izposodim 
besede gospoda Štrovsa, kjer jih dokazano 
Marjan Šarec reže kot salamo, podpore 
nikakršne nič več, njemu gre gor, ampak vi se 
sklicujete na ankete, pa mu še držite štango. 
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Drugo je SD, ki so tam nekje na 15 %, ampak 
oni so pred volitvami zmeraj tam na okrog 20, 
potem se začnejo soočenja, gre Židan na tri 
soočenja in so zacementirani na 10 % in tako bo 
tudi naprej. Ampak kaj pa ankete, kjer se pa 70, 
80 % ljudi opredeli, da si ne želijo tega 
sporazuma, da si ne želijo marakeške 
deklaracije, da si ne želijo migrantskih kvot? Te 
ankete, dajte se še na te ankete sklicevat. 
Selektivno sklicevanje na ankete, pa imam tudi 
jaz svoje mnenje o anketah, vemo, kakšne so. 
Ampak če ste se včeraj sklicevali na ankete, jaz 
računam, da se boste tudi danes. In da boste 
kazali ankete, kjer 70, 80, 85 % ljudi nasprotuje 
migracijam. Dajmo biti konsistentni! Jaz res ne 
razumem, zakaj levičarji tako sovražite lasten 
narod in lastno raso. Vse, kar je domačega, vse, 
kar je avtohtonega, kar je narodnega, je slabo, 
vse, kar pride tujega, to pa je nekaj. Masovnim 
migracijam in uveljavljanju kulture migrantov, s 
tem, da izpodrivajo avtohtone narodne kulture, 
temu vi rečete multikulturalizem. Splošni propad 
vrednot avtohtonega naroda, načrtno napadanje 
njegove tradicionalne kulture, napadanje 
tradicionalnih družin imenujete napredek, 
progresivnost, globalizem. Vsak upor tistih, ki 
smo ponosni, da pripadamo nekemu narodu, in 
tistih, ki nasprotujemo tem vašim izprijenim 
praksam, pa imenujete fašizem, vse v skladu s 
sporazumom, ki mu je vaš državni sekretar 
ploskal v Marakešu. Lahko povem, da se mi 
tujcem ne nameravamo prilagajati, nikoli se jim 
nismo, se jim ne in se jim ne bomo. Vsakega, ki 
pride k nam na legalen način, ki pride k nam 
dobronamerno, smo veseli. Vsakega, ki prispeva 
k našemu gospodarstvu, ki obogati našo kulturo, 
ki je trden člen naše družbe, smo veseli. Seveda 
vse v mejah normale in toliko, kolikor neka 
država zmore. Pričakujemo, da se tudi ti 
prilagodijo naši kulturi. Problem pa je, ker tako 
tisti, ki so iz tretjih držav prišli legalno, predvsem 
pa tisti, ki so prišli ilegalno, si asimilacije ne 
želijo, integracija je neuspešna, zato smo priče, 
pa ne več samo v večjih evropskih mestih, tudi 
drugje, kako začnejo vsiljevati svojo lastno 
kulturo. In nekdo, ki bo procesiran ali pa ki bo 
pripeljan pred kakšnega preiskovalnega sodnika 
ali proti kateremu se bo začel pregon, ker je pač 
storil neko kaznivo dejanje, se bo lahko 
avtomatsko skliceval na ta sporazum. Bo rekel, 
glejte, saj ste rekli, da bomo opolnomočili 
lokalne skupnosti, da morate spoštovati, od kje 
prihajamo, naše tradicije, našo kulturo, naše 
vrednote. To ne gre skupaj. In edini odgovor 
multikulturalizmu, za katerega je tudi nemška 
kanclerka Angela Merkel, takrat, ko je še bila 
kanclerka s 60, 70 odstotki podpore, skoraj 50 
odstotki podpore njeni stranki CDU, rekla, da 
multikulturalizem je mrtev. In edini odgovor 
multikulturalizmu je etnopluralizem, kjer 
spoštujemo našo lastno kulturo in kjer 
spoštujemo tudi druge kulture, vendar se ve, 
kam kaj paše. Nikoli, nikoli, se ti ljudje, ki zdaj 
prihajajo k nam, ne bodo prilagajali nam, ker 
nimamo nič skupnega. Skupne identitete 

nimamo, skupne vere nimamo, skupne 
zgodovine nimamo, nič nimamo skupnega. 
Prihajajo zaradi tega, ker želijo uživati blaginjo in 
pa sadove socialne države, ki jih lahko dobijo v 
Evropi. In to je glavni razlog. 
 Lahko smo kritični do sebe, kaj se je 
dogajalo zadnjih 10, 20 let, kaj smo tudi sami 
počeli v teh državah, ki so sedaj tako imenovane 
failed states. Ne moremo pa mi prevzemati 
občutka zgodovinske krivde za stvari, ki se so 
dogajale pred 70 leti ali več. Spominjati se, 
opozarjati se, da se nikoli več ne ponovi, ne 
moremo pa biti tako samomorilsko nagnjeni do 
svoje lastne kulture, do svoje lastne Evrope, na 
stotine milijonov mrtvih je bilo zato, da smo 
danes prišli kjer smo, mi pa želimo zavreči vse 
to s podpisovanjem takšnih sporazumov in z 
vabljenjem kultur v naše okolje, kamor te ne 
sodijo. In edini instrument, da se temu upremo, 
ker se Vlada ne želi, je referendum, na katerem 
bi se državljanke in državljani izjasnili, kaj si 
želijo. In zatiranje domoljubja, inkriminacija 
domoljubja, ponosa do lastnega naroda, vere, 
kulture, tradicije, na drugi strani pa s 
sprejemanjem migrantov, kolegice in kolegi, vas 
ne bo rešilo zgodovinske krivde, tisti, ki jo čutite, 
ne nas, sploh pa ne Nemcev ali kakšnega 
drugega naroda. Bomo pa imeli mi krivdo čez 
40, 50, 60 let, nekaterih ne bo več ne tukaj ne 
na tem svetu, ampak verjetno pa tisti, ki morda 
še bomo, se bomo pa lahko spomnili, kako smo 
že takrat glasovali, kaj smo že takrat zagovarjali 
v parlamentu, ko vas bodo potomci spraševali, si 
bil ti takrat za to, si vabil migrante, ali si bil za 
zaščito meja. Slabih 300 kilometrov, dobrih 270 
kilometrov ograje so postavili Madžari. Nimajo 
nobenega problema. Če bi mi tistih 120 milijonov 
evrov, ki smo jih leta 2015 ali 2016 dali za 
ilegalne migracije, dali za učinkovite ograje na 
meji, ne panelne, ne žice, ampak ograje, takšne 
kot se spodobi, takšna kot more biti, takšna, ki 
učinkovito preprečuje ilegalne migracije, danes 
mi teh problemov ne bi imeli. In to bi bila neka 
naložba v varnost. Ampak vas skrbi, kaj bodo 
rekli mediji, mediji, ki so v lasti ali pod kontrolo 
oblasti nevladnih organizacij, raznoraznih 
sponzorjev, financerjev, ki jim je v interesu čim 
več multikulturnosti, ki jim je v interesu, da 
Evropa, takšna kot je trenutno, propade. 
Poročajo samo o desnem ekstremizmu, levi 
ekstremizem niti ni važen, pa vendar levi 
ekstremizem povzroča desnega. Nihče ne bi 
protestiral proti migrantom, ne bi videli nobenih 
protestov, nobenih nasprotovanj, če ne bi levi 
politiki leve vlade teh migrantov uvažali. In če že 
to imenujete ekstremizem, potem tudi jaz 
imenujem levičarski ekstremizem uvažanje teh 
migrantov. In eden rodi drugega. 
 Skratka, to je samo nekaj razlogov, 
zaradi katerih smo predlagali, da se razpiše 
posvetovalni referendum in da državljanke in 
državljani povejo, kaj si želijo, ali si želijo varno 
Evropo, ki bo spoštovala človekove pravice, ki 
bo ponosna na to, kar je, ali pa si želite Evrabijo. 
V Slovenski demokratski stranki si želimo 
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Evropo, v kakršno smo leta 2004 vstopili, in zato 
podpiramo razpis posvetovalnega referenduma. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Poslanec Robert Pavšič bo predstavil 
stališče Poslanske skupine LMŠ.  
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsedujoča. Dober dan vsem skupaj! 
 Jaz se najprej sprašujem, kam je šlo 
moje zadnje pol ure, ker to zadevo sem jih 
danes že petintrideset poslušal, pa vedno znova 
eno pa isto, ampak to bo itak bolj stvar naslednje 
debate. In če si je že moj predhodnik privoščil 
malce izleta izven predstavljanja generičnega 
stališča neke poslanske skupine, mi dovolite, da 
tudi jaz dva stavka rečem. Temu, kar smo zdajle 
poslušali, se reče selektivno branje in še bolj 
selektivno tolmačenje. In vsakega, ki pride k 
nam, je očitno potrebno popolnoma zaničevati. 
To bo resnično vplivalo pozitivno na vse tiste, ki 
pridejo k nam, še bolj pa na nas. Ampak, več o 
tem v razpravi, saj jih bomo danes še verjetno 6 
ur nabijali na isto tematiko. 
 Glavno vprašanje danes ni, ali si mi 
migracij želimo, ampak kaj bomo naredili, da jih 
bomo lahko nadzorovali. Migracije so na žalost 
realnost. Največji delež med njimi pa zajemajo 
ravno nezakonite. Predlagano referendumsko 
vprašanje pa je že v izhodišču napačno zaradi 
najmanj dveh razlogov. Prvič: »Ali si želite 
migracij?« se sprašujemo. Ali je to sploh 
vprašanje, želja, seveda si jih ne želimo, sploh 
pa ne nezakonitih. To bi bilo enako kot, če bi se 
na referendumu vprašali, ali si mi želimo, da je 
januarja najmanj 5 stopinj Celzija? Verjetno, bi 
se ljudje večinoma odločili, da si to želimo. 
Vprašljiva oziroma nemogoča pa je realizacija 
takšnega sklepa. Migracije so na žalost tukaj in 
so globalna stalnica, razloge pa lahko iščemo 
tako v gospodarskih kot tudi v političnih 
parametrih. Na teh področjih pa politika lahko 
nekaj ukrene. In še drugič, trdite, »ki 
izenačujejo« in to nenehno, »ki izenačujejo 
legalne in ilegalne migracije«. To je popolnoma v 
duhu predlagatelja, ki se ne ozira na dejansko 
stanje, ampak spet selektivno izbira med 
različnimi dejstvi. Navrže zraven še nekaj 
psevdoresničnih ali zgodovinskih dejstev, pač 
tista, ki mu trenutno najbolj ustrezajo, in 
izpostavi še pravico do svobode govora v okviru 
tako imenovanega sovražnega govora. Po moje, 
po moje osebno je sovražni govor vse, kar 
povzroča sovraštvo. In glede na vaše ekspozeje, 
mu lahko – spet osebno – zagotovo prilepim 
nalepko sovražnosti. Zakaj? Glede na vso 
anonimno pošto, ki jo dobivam, tako v nabiralnik 
doma kot v službi in v elektronski nabiralnik – pa 
verjamem, da še marsikdo iz tega pola tudi 
takšno pošto dobiva – je že to dokaz, da ljudje 
potem sovražijo. Ja, dajmo se trkat malo po 
čelu, ja. 

 Danes bi se bilo tako bolj smiselno 
pogovarjati o zadevah, ki odpirajo varno 
prihodnost, ne pa zapirajo vrata globalnemu 
pojavu. Če vtaknemo glavo v pesek, problem ne 
bo izginil. Vse kar ostane, so polna usta peska, 
tega pa težko izpljunemo, še težje pa 
pogoltnemo. Tudi če bi tak referendum sprejeli, 
kaj bi lahko dejansko naredili? Postavili ograjo, 
naredili mejni kordon? Kaj? Vsi vemo, da bi bilo 
to popolnoma neučinkovito, razen za 
proizvajalce ograj. Nezakonite migracije je treba 
preprečiti na izvoru. treba je pretrgati kriminalne 
združbe in organizacije, preprečiti njihove 
denarne tokove. Regularne migracije pa je treba 
upravljati skladno z nacionalnimi zmožnostmi in 
možnostmi. Marakeška deklaracija in globalni 
sporazum sta prva dokumenta, ki to omogočata 
na mednarodnem nivoju, dajeta nam neko 
osnovo. Vsaj med tistimi državami, ki so ta 
sporazum aklamirali, so se z njim strinjali, ga 
niso potrdili, se strinjajo. Ta trenutek pa je treb 
narediti en korak naprej z zavedanjem, da sta 
strah in spodbujanje strahu predvsem zavora in 
ne spodbuda racionalnosti. 
 V Poslanski skupini LMŠ smo seveda 
proti razpisu tega referenduma. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Dr. Milan Brglez bo predstavil stališče 
Poslanske skupine SD.  
 Izvolite.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Najlepša hvala 

za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovane 
in spoštovani!  
 Predlog za razpis posvetovalnega 
referenduma o obravnavi migracij za Državni 
zbor ni nova točka dnevnega reda. Še manj pa 
drži, da je tak predlog nepričakovan. SDS je z 
njegovo vložitvijo grozila že, ko ji kljub 
poizkusom zavajanja in širjenja neresnic ni 
uspelo prepričati vlade in javnosti, da bi se 
morala Slovenija pridružiti skupini petih držav, ki 
so na koncu edine na svetu nasprotovale 
globalnemu dogovoru o migracijah. Večji in 
skrajnejši del politične desnice v Sloveniji se s 
predlogom za razpis referenduma pričakovano 
dokazuje pred svojimi političnimi vzorniki skrajne 
desnice v Evropi in po svetu. Ti so v nekaterih 
državah že uspešno izsilili referendume o 
migracijah ali strašenje pred migranti vpeli v 
odločanje o drugih ključnih vprašanjih za 
prihodnost. Pri tem jim ni bila skupna le 
protimigrantska retorika, temveč tudi pozivi, da 
se institucije predstavniške demokracije oprejo 
na neposredno izraženo voljo ljudi, da bi njihove 
odločitve pridobile na domnevno manjkajoči 
legitimnosti. Posledice referendumov, kakršen je 
bil na primer v zvezi z migracijami na 
Madžarskem ali v zvezi z izstopom iz Evropske 
unije v Združenem kraljestvu, kažejo, da v 
resnici ne gre za večjo vključenost ljudi v 
reševanje konkretnih vprašanj. Gre za nič 
drugega kot zavajanje, laži, manipulacije in 



                                                                                                                          

  207  

ustvarjanje lažnega občutka pri ljudeh, da lahko 
s svojo voljo vplivajo na obstoj ali neobstoj 
nekega problema. Prav tak je tudi predlog za 
razpis posvetovalnega referenduma, ki ga 
imamo pred seboj. 
 Pravna stroka, vključno z Zakonodajno-
pravno službo Državnega zbora, je enotna, da je 
predlagani referendum nedopusten. 
Referendumsko vprašanje je nejasno ter volivke 
in volivce očitno napeljuje, da se opredelijo na 
točno določen način, to je proti globalnemu 
dogovoru o varnih, nadzorovanih in urejenih 
migracijah. Del predlaganega vprašanja je očitna 
laž, saj vsebuje trditev, da se z globalnim 
dogovorom izenačujejo tako imenovani zakoniti 
in nezakoniti migranti. Še najbolj pomembno z 
vidika volivk in volivcev pa je, da predlagani 
referendum ne more imeti nobenega pravnega 
niti političnega učinka. Sodelovanje pri 
globalnem dogovoru kot politični platformi za 
naslavljanje izziva migracij ni v pristojnosti 
Državnega zbora, temveč Vlade, ki se je o njem 
že pozitivno izrekla.  
 Spoštovane in spoštovani! Ceneni triki 
za dvig politične popularnosti, kakršne so 
zlorabe referendumskega odločanja, so do sedaj 
vztrajno preprečevali sprejemanje konkretnih 
ukrepov v odgovor na globalni izziv migracij. 
Zaradi njih ni bilo mogoče obravnavati množičnih 
migracij na racionalne, organiziran način s 
porazdelitvijo bremen med državami ter omilitvijo 
tveganj, ki spremljajo ta pojav. Preprečevali so 
vse to, kar je zdaj zajeto v globalnem dogovoru, 
v katerega so vključene tako tiste države, iz 
katerih prihaja največ migrantov, države tranzita 
in ciljne države. Zato se skrajna desnica 
globalnega dogovora boji in mu tako aktivno 
nasprotuje. Potrditev tega dogovora v okviru 
Združenih narodov namreč dokazuje, da na 
globalni ravni obstaja politična volja, da se začne 
izziv migracij končno reševati urejeno, humano, 
usklajeno in po skupno dogovorjenih pravilih. 
Skrajna politična desnica medtem ne more 
pristati niti na možnost, da bi lahko našli 
učinkovit sistem za obvladovanje migracij na 
urejen, varen in človeški način, ker je zbujanje 
strahu pred migranti postal osrednji del 
njihovega političnega programa. V Sloveniji so 
migranti na mestu dežurnega krivca za 
poglavitne težave družbe in za to, da teh težav 
ni mogoče reševati, več kot uspešno nadomestili 
skupine, kot so bili izbrisani, narodne in etnične 
manjšine, samske ženske ali istospolno 
usmerjeni.  
 Trditve predlagateljev, da se v Sloveniji 
človekove pravice migrantom postavljajo pred 
pravice državljank in državljanov, so samo še en 
primer zlorabe človekovih pravic, ki so ustavna 
kategorija in so v skladu s 13. členom Ustave 
Republike Slovenije zagotovljene vsem ljudem, 
tako državljanom Slovenije kakor tudi tujcem. 
Relativizacija človekovih pravic z lažnim 
postavljanjem pravic državljank in državljanov na 
prvo mesto, je samo najnovejši projekt skrajne 
desnice, s katerim si želi ta ponovno prevzeti 

politično oblast. Aktualni protesti po evropskih 
mestih dokazujejo, da so odtujenost od ljudi, v 
službi katerih mora biti politika, elitizem in 
aroganca oblasti, družbeno vnetljive snovi, na 
katere ni imuna nobena politična opcija – niti 
desna niti leva. Pa vendar velja spomniti na 
najbolj eklatanten primer iz samostojne 
slovenske politične zgodovine. Ravno glavni 
zagovorniki referenduma o migracijah in borci za 
pravice slovenskih državljank in državljanov so 
leta 2012 prezirljivo označevali svoje državljane, 
ki so na mirnih demokratičnih protestih 
nasprotovali ukrepom Janševe vlade, z zombiji 
in drugimi žaljivimi oznakami. 
 Socialni demokrati smo prepričani, da 
je poglavitna naloga politike spoštovati 
dostojanstvo vseh ljudi ter ščititi univerzalne 
človekove pravice, saj predstavljajo civilizacijski 
dosežek, ki nas na globalni ravni povezuje, ne 
deli. Le s skupnim pristopom, pravili in sočasnim 
delovanjem lahko rešujemo izzive 
globaliziranega sveta, med katere nedvomno 
sodijo tudi migracije. Tega izziva namesto 
Slovenije ne bo reševal nihče drug. Prav tako 
smo trdni v stališču, da je nedopustno, da bi 
politika za svoje konkretno ukrepanje ali 
neukrepanje v zvezi z njim iskala izgovor o 
odločitvah in čustvih ljudeh.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo iz vseh navedenih razlogov 
enotno glasovali proti Predlogu za razpis 
posvetovalnega referenduma o obravnavi 
migracij. Ne bomo pa presenečeni, če bomo 
svoje stališče glede tovrstnega predloga do 
evropskih volitev morali ponoviti še nekajkrat, 
ker je del politike pripravljen storiti domala vse 
za to, da bi vprašanje migracij razdvajalo našo 
družbo in evropsko družino. Hvala za pozornost. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Za Poslansko skupino Stranke 
modernega centra bo stališče predstavil mag. 
Branislav Rajić.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ: Hvala, gospa 

predsedujoča. Dober dan vsem! 
 V zvezi s predlaganim referendumom 
naj najprej izpostavim, da je omenjeni globalni 
sporazum, dogovor o migracijah, del 
mednarodnega procesa za ureditev globalnih 
migracij, ki ga je Organizacija združenih narodov 
vodila več let. Določa pa več ciljev na tem 
področju, med katerimi so: ureditev pravnega 
statusa migrantov, zaščita ranljivih skupin, žensk 
in otrok, spoštovanje človekovih pravic, 
solidarnost in krepitev dialoga, izmenjava 
informacij med državami ter preprečevanje 
nezakonitih migracij in trgovine z ljudmi. 
 S temi cilji soglašamo tudi v Poslanski 
skupini Stranke modernega centra, seveda ob 
neizpodbitnem dejstvu, da nam je na prvem 
mestu interes in blaginja državljank in 
državljanov Slovenije. Globalni dogovor o 
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migracijah je pravno nezavezujoč dokument, ki 
ne prinaša novih mednarodnopravnih 
obveznosti, temveč temelji na že obstoječih 
mednarodnopravnih instrumentih. Poudarjamo, 
da dogovor ne odpira vrat za migracije, ločuje 
med legalnimi in nelegalnimi migranti ter ni v 
nasprotju z mednarodnim in evropskim pravom. 
Še več, dogovor ne zavezuje k spremembam 
nacionalne zakonodaje in poudarja suvereno 
pravico države, da sama oblikuje lastno 
migracijsko politiko. Gre torej za dogovor na 
svetovni ravni, ki ga podpira več kot 150 držav, 
med drugim tudi velika večina držav članic 
Evropske unije, samo pet držav tega sporazuma 
ni podprlo! Z njihovo odločitvijo se ne strinjamo, 
saj se vsi skupaj moramo zavedati, da 
migrantske problematike ne more nobena 
država rešiti sama. Zavzemamo se za enoten 
pristop na področju migracij tako na evropski kot 
na globalni ravni. Pravi pristop je sodelovanje, 
pravi dokaz za to pa je med drugim tudi 
obvladovanje migrantskega toka v letu 2016, ko 
je na pobudo Slovenije prišlo do zaprtja tako 
imenovane balkanske poti, kar je terjalo 
sodelovanje z Makedonijo in drugimi državami 
na tej poti.  
 Obžalujemo, da skušajo opozicijske 
stranke v Državnem zboru že več mesecev 
globalni dogovor zlorabiti za ustrahovanje in 
manipulacijo ter za odvračanje pozornosti od 
drugih pomembnih vprašanj, med drugim tudi z 
omenjenim predlogom za razpis referenduma. 
Glede tega bi rad izpostavil predvsem dve 
zadevi. Prvič, kot vemo, je globalni dogovor o 
migracijah že sprejet, in sicer 10. decembra lani 
na mednarodni konferenci v Marakešu v 
Maroku. Teden dni pozneje pa je tudi Generalna 
skupščina Organizacije združenih narodov z 
veliko večino potrdila Resolucijo o globalnem 
dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah. Resolucijo je med 152 državami 
podprla tudi Slovenija. Tako ne razumemo, zakaj 
poslanski skupini SDS in SNS predlagata razpis 
referenduma z vprašanjem, ali ste za to, da 
Slovenija pristopi h globalnemu dogovoru o 
migracijah, če pa je bil sam dogovor že sprejet. 
Zato smo tudi mnenja, da je obravnava tega 
predloga irelevantna in brezpredmetna. 
 Drugič. Ne razumemo, zakaj 
opozicijske stranke tako silovito nasprotujejo 
temu dokumentu, ki ureja migracije, saj je ravno 
vlada Janeza Janše tista, ki je v letih 2006 in 
2007 s podpisom različnih sporazumov zavezala 
Slovenijo, da mora vsaki dve leti sodelovati pri 
oblikovanju in izvajanju akcijskih načrtov o 
migracijah in razvoju. Treba je tudi poudariti, da 
je sprejemanje tovrstnih nepogodbenih 
mednarodnih aktov, kot je globalni dogovor o 
migracijah, v pristojnosti Vlade in ne zahteva 
odločanja v Državnem zboru. Državni zbor lahko 
v skladu z Zakonom o referendumu in ljudski 
iniciativi razpiše posvetovalni referendum zgolj o 
vprašanjih iz svoje pristojnosti, to je v svojem 
mnenju potrdila tudi Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora. Poleg tega referendumsko 

vprašanje v takšni obliki, kot ga imamo danes na 
mizi, ne more biti predmet razpisa 
posvetovalnega referenduma, saj v drugem 
delu, ki vsebuje interpretacijo dogovora, zavaja 
in napeljuje k negativnemu odgovoru. Poleg 
tega iz vprašanja ni jasno, o kateri odločitvi iz 
pristojnosti Državnega zbora se bo odločalo. 
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra menimo, da Slovenija je in 
mora ostati varna država. Vlada mora 
preprečevati nelegalne migracije ter skrbeti za 
varnost naših državljank in državljanov, a hkrati 
mora Slovenija pomagati ljudem v stiski. 
Posamezne begunce, ki izpolnjujejo pogoje, 
mora sprejeti in obravnavati po ustreznih 
postopkih. Globalni dogovor o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah je predvsem izraz volje 
velike večine držav, da sodelujejo in se 
koordinirajo pri soočanju z aktualnimi 
migracijskimi tokovi. Pri tem pa to ne vpliva na 
veljavne postopke in ureditve v posameznih 
državah. Tako mora Slovenija še naprej 
odgovorno varovati svojo mejo, ki je tudi del 
zunanje schengenske meje. 
 Na podlagi vseh navedenih vsebinskih 
in procesnih razlogov v Poslanski skupini 
Stranke modernega centra Predloga za razpis 
posvetovalnega referenduma o obravnavi 
migracij ne podpiramo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Dr. Matej Tašner Vatovec bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Levice.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala, podpredsednica.  
 Vstopamo v četrto zaporedno leto 
nenehne protibegunske in zastraševalne 
politične propagande desnice. Svojevrsten 
paradoks je tudi to, da vstopamo v četrto leto, 
odkar je Slovenija obdana z rezilno žico, ki pa je 
na mejo ni postavila desnica, ampak sredina, 
prejšnja vlada Mira Cerarja. Kljub obljubam, da 
bo žica odstranjena, pa je na obmejnem 
območju še danes, čeprav je seveda popolnoma 
jasno, da povzroča veliko težav in seveda tudi 
škode, kakor ima po drugi strani koristi. 
 Zavzeta sovražna politična 
propaganda, ki jo poslušamo, se pravi 
propaganda desnice, skupaj z mankom politične 
volje te iste sredine, da jo ustavi in jo tudi 
prepreči, je razlog za to, da migracije s takšnim 
sovražnim tonom danes obravnavamo že 33. 34. 
jo bomo obravnavali že jutri, ko bomo razpravljali 
o predlogu priporočila Knovsa. V Levici seveda 
ne nasprotujemo razpravam o migracijah, 
nasprotujemo pa razpravam, ki imajo en sam cilj 
in ta cilj je to, da se krivdo za vse težave v državi 
pripiše neki manjšini. Če so to v preteklosti bile 
etnične manjšine, narodne manjšine ali pa 
izbrisani in tako dalje, so to danes begunci, ob 
pozabljanju tega dejstva, da vsi tujci v celotnem 
deležu prebivalstva predstavljajo 6 odstotkov, 
begunci pa zgolj 0,02 odstotka. Pri tem se do 
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sedaj niti ena od več kot 30 sej na to temo ni 
ukvarjala z iskanjem rešitev, ki so več kot nujne. 
Po skoraj 20 letih bi nujno potrebovali novo 
resolucijo o migrantski politiki. Tudi več kot osem 
let stara strategija ekonomskih migracij ne 
odraža več aktualnih potreb in niti ne ponuja 
odgovorov na dileme današnje situacije. 
 V zadnjih štirih letih smo se bistveno 
premalo ukvarjali z vprašanjem učinkovite 
integracije in hitrega in odzivnega sistema 
obravnave prošenj za azil. Vse to je namreč 
nujen predpogoj za uspešno vključevanje v 
družbo, v izobraževalni sistem in tudi na trg dela. 
Tudi o odpravljanju vzrokov za množične 
migracije ob večinski politični podpori Natu, 
višanju sredstev za oboroževanje in niti ne tako 
tihi podpori netenju konfliktov in ekonomskem ter 
okoljskem izčrpavanju tretjih držav je praktično 
nemogoče govoriti. Še več, pretirano in 
neutemeljeno sklicevanje na spremenjene 
varnostne ukrepe so vlade izkoriščale za 
vsiljevanje škodljivih rešitev, povečevanje 
represije in pooblastil policiji in vojski. Električni 
paralizatorji, možnost suspenza človekovih 
pravic, omogočanje pretiranih posegov v 
zasebnost, celo nakup vodnega topa, vse to je 
bilo uzakonjeno z argumentom spremenjenih 
varnostnih razmer. 
 Nesposobnost iskanja skupnih rešitev 
na ravni Evropske unije in pretirano zagovarjanje 
zaprtja meja je povzročilo rast novih in novih 
življenja nevrednih begunskih taborišč. Število 
utopljenih v Sredozemskem morju se šteje v 
tisočih. Edini, ki imajo od pretiranega 
izpostavljanja nevarnosti za varnost, gradnje 
zidov na mejah in manka politične volje za 
iskanje rešitev koristi, so pa so tisti, ki z 
organizirano trgovino z ljudmi kujejo 
gromozanske dobičke. Tudi temu dejstvo se 
predlagatelji elegantno izognejo. Tako kot v vseh 
preteklih piar kampanjah zoper manjšine pa se 
predlagatelji tudi danes ne bodo izognili lažem in 
manipulacijam. To smo danes že dvakrat videli. 
Brez tega gonja zoper begunce in tujce namreč 
enostavno ni mogoča. Brez laži je ljudi težko 
prepričati, da 0,02 odstotka beguncev ogroža 
preostalih 99,98 odstotka prebivalcev. Brez laži 
tudi ni mogoče ljudi prepričati, da je socialna 
pomoč, ki jo prejme begunec, višja od tiste, ki jo 
prejmejo vsi ostali. Brez laži tudi ni mogoče 
delati afer iz tega, koliko državo stane oskrba 
enega prosilca za azil. In te laži poslušamo 
praktično vsak dan. Preko svojih kvazi medijev 
so predlagatelji v upanju po tako želenem 
prevzemu oblasti pripravljeni prestopiti vse meje 
dopustnega, zvesti vojščaki pa skrbijo za 
poplavo sovražne vsebine na socialnih omrežjih. 
Za piko na i pa se ta propagandni aparat hrani z 
denarjem sumljivega izvora. Sporni prevzemi 
medijev in nezakonito financiranje iz tujine bodo 
ne nazadnje tudi predmet parlamentarne 
preiskave. 
 So morda tudi za to krivi begunci, 
mogoče marakeški sporazum? Ne, niso! V Levici 
trdimo, da varnosti ne ogrožajo begunci. 

Migracije so dejstvo, bile so prisotne skozi 
celotno zgodovino, in to tudi množične, 
spreminja se le njihovo dojemanje in politični 
odzivi in politične rešitve. Politika, ki smo jih 
priča v zadnjih letih, je najslabša možna praksa, 
ki ne bo pripeljala do ničesar dobrega. Vemo, 
kam peljejo politike, kot so zapiranje meja, 
zaostrovanje azilne in tujske zakonodaje, 
neukvarjanje z integracijo, getoizacija, 
kriminalizacija in potiskanje na rob družbe. Kljub 
dejstvu, da je revščina in socialna izključenost 
glavni generator problemov v družbi, se s 
tovrstnimi ukrepi nadaljuje. Vprašajte se, kako 
dobimo najbolj plodna tla za dvig kriminalitete, 
nasilja in za radikalizacijo. Tako, da vzamete 
skupino ljudi, jo potisnete na rob družbe, čim bolj 
izolirate, onemogočite dostop do izobraževanja, 
do zdravstva, do trga dela in jih s tem potisnete 
na socialno dno. V revščini bodo. Če dodamo še 
porast fašizma, sovraštva in vzpon desničarske 
propagande na eni strani in nadaljevanje 
spodbujanja in netenja oboroženih konfliktov in 
gospodarskega ter zadnje čase tudi vse bolj 
okoljskega izčrpavanja že tako obubožanih 
držav na drugi strani, ste dobili preprost recept 
za katastrofo. 
 Kdo torej v resnici ogroža našo 
varnost? Ne ogrožajo jo migracije, ogroža jo 
zgrešena politika glede njihove obravnave. 
Ogroža jo desničarska propaganda, ki se za 
svoje spodbujanje sovraštva poslužuje laži in 
manipulacij, in ogroža jo tudi izvotljena sredina, 
ki s sicer manj sovražno retoriko uvaja ukrepe, ki 
bi jih uvajala tudi desnica. To se bo jasno 
pokazalo tudi ob današnji razpravi. Pod krinko 
skrbi za državljanke in državljane bomo priča 
nekajurnemu sovražnemu obračunavanju s tujci, 
migranti in begunci. Že v tem trenutku si namreč 
upam trditi, da ne bo govora o nujno potrebnih 
izboljšavah na področju integracije vseh, ki so se 
odločili ostati pri nas. Tudi ne bo govora o 
skrajševanju azilnih postopkov, ki so danes 
krepko daljši, kot to dopušča zakon. Tudi ne bo 
govora o izboljšanju možnosti za čim hitrejše 
vključevanje beguncev in tujcev v izobraževalne 
in zaposlitvene programe. Zagotovo tudi ne bo 
govora o odpravljanju ključnih vzrokov za 
migracije. Tako ne bomo govorili o umiku 
podpore in obsodbi oboroženih spopadov pod 
okriljem Nata, o popolnoma nerazumljivih 
odločitvah za dodatno oboroževanje in tudi ne o 
odpravi ekonomskega in okoljskega izčrpavanja 
držav, ki so že tako v razsulu. Enostavno, cilj 
predlagateljev je namreč le eden: v zgrešeni 
interpretaciji pravice do svobode govora povsem 
odkrito širiti sovraštvo in strah. 
 Še za konec, dragi gospodje iz SDS, 
izrabil bom kar lapsus enega od vaših poslancev 
nekaj dni nazaj, in dejal: »Vi ste dejansko vrh 
ledene dobe.« Sprašujem se, kaj je najprej 
zamrznjeno, možgani ali srce.  
 Ob tem vam tudi dobronamerno 
priporočam še dve stvari. Glede na to … 
/oglašanje iz dvorane/ Žalitev smo slišali z vaše 
strani danes, gospa Jeraj, veliko. Poslušajte še 
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enkrat ali pa preberite magnetogram govora 
Žana Mahniča, pa bo, mislim da, več kot jasno. 
Če smo mi lahko poslušali takšne trditve, boste 
tudi vi potrpeli še to minuto. Vprašajte se, zakaj 
postopoma nihče več ne želi sodelovati z vami. 
Zakaj kljub baje fenomenalnim rezultatom na 
volitvah niste uspeli prepričati ostalih strank k 
temu, da sestavijo vlado pod vašim vodstvom? 
Zakaj vam pri zadnjih dveh parlamentarnih 
akcijah niti NSi ne daje več podpisov? Tu bi vam 
predlagal oziroma v prvi vrsti najprej Ivanu Janši, 
da mogoče gre v politični pokoj, SDS kot celoti 
pa, da spremeni poslovni model. Ker ta, 
prepojen s sovraštvom, očitno več ne deluje.  
 V Levici tega predloga enostavno ne 
moremo podpreti.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Preden nadaljujemo s predstavitvijo 
zadnjega stališča, imamo postopkovni predlog 
gospoda Kordiša.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoča. 
 Rad bi opozoril na to, da takrat, ko 
kakšen poslanec razpravlja oziroma predstavlja 
stališče poslanske skupine za govornico, v 
dvorani vlada tišina. Seveda je popolnoma 
razumljivo, da med razpravami in med 
predstavitvami stališč sem in tja prileti kakšen 
krik odobravanja, mogoče kakšne glasnejše 
godrnjanje nad izrečenimi besedami. To je 
popolnoma normalno. Ampak čemur smo pa tudi 
priča z desnih tribun, pa je namensko glasno 
ropotanje, zato da zmedejo govornika, zato da 
ga vržejo iz njegove poante, da ga vržejo iz tira 
in se sploh obnašajo kot najbolj nevzgojeni 
prvošolci v zadnji vrsti. 
 Predsedujoča, prosim naslednjič, ko se 
kaj takega zgodi, tako kot se je sedajle primerilo, 
ukrepate in nemudoma opozorite tiste poslance, 
ki se na tak način neprimerno obnašajo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa za vaš postopkovni predlog. Vzamem na 
znanje, sem pa ocenila med predstavitvijo 
stališča vašega poslanskega kolega, da ga 
opombe niso tako zelo zmotile in zato nisem 
opozorila poslank in poslancev. Se je pa gospod 
Tašner Vatovec sam spustil v razpravo s 
poslankami in poslanci. 
 Nov postopkovni predlog, gospa Alenka 
Jeraj.  
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala 

 Samo opozorila bi vas na 75. člen »za 
red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči« 
in bi vas tudi prosila, da če nekdo žali, tudi če je 
naš poslanec, da ga opozorite ali pa mu 
odvzamete besedo, ne pa, da potem nekdo 
komentira, saj ste vi tudi tako govorili. 

 Ne dovolim, da me žali in mi govori, da 
sovražim ne vem koga in tako naprej.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam za vaš postopkovni predlog. 
 V predstavitvi stališča gospoda 
Tašnerja Vatovca nisem zaznala žalitve, zato ga 
tudi nisem opozorila. Poznam poslovnik, bom pa 
še enkrat prebrala člen, ki ste ga citirala. Hvala. 
 Nadaljujemo s predstavitvijo stališč. Kot 
zadnjega bo predstavil Jožef Horvat v imenu 
poslanske skupine na seji. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Spoštovana predstavnica 
Ministrstva za zunanje zadeve, drage kolegice in 
kolegi! 
 V Novi Sloveniji si ves čas 
prizadevamo, da bi naša država imela skupno in 
samo eno zunanjo politiko – zunanjo politiko 
Republike Slovenije –, da bi navzven govorili z 
enim glasom.  
 Izjemno sem ponosen na svoje 
kolegice in kolege, ki smo v prejšnjem mandatu 
sestavljali Odbor za zunanjo politiko. Imeli smo 
zelo težka zunanjepolitična vprašanja, ampak bili 
smo enotni. Vedno. Vedno! Burne razprave smo 
imeli, največ spodaj v kleti, v gluhi sobi, ampak 
na koncu smo oblikovali sklepe, ki smo jih 
praktično po pravilu soglasno sprejemali. Torej, 
parlament je oblikoval, je imel eno in edino in 
samo eno zunanjepolitično stališče, kar pa 
seveda za prejšnjo vlado nikakor ni veljalo. 
Nekaj je govoril Miro Cerar. »Grem v Zagreb«, je 
rekel. Drugo je govoril zunanji minister Erjavec: 
»Izgubljeni dan.« Hrvati pa so se nam krohotali 
in zato, gospe in gospodje, je naša specifična 
teža v institucijah Evropske unije enaka pozitivni 
ničli.  
 Zdaj pa malo kronologije. 2. maj 2018, 
zunanji ministri v Marakešu sprejmejo, prvič, 
marakeško politično deklaracijo v okviru evro-
afriškega dialoga o migracijah in razvoju. Drugič, 
sprejmejo tudi marakeški akcijski načrt za 
obdobje 2018–2020. Kaj smo mi imeli maja 
2018? Imeli smo vlado, ki je opravljala tekoče 
posle, in ravno zaradi tega, ker gre za 
zunanjepolitični dokument, bi ta vlada morala 
priti v Državni zbor, vsaj na OZP, in vprašati za 
mnenje. Ne, to je šlo mimo nas. O tem niti mediji 
seveda niso poročali, kasneje smo ugotovili, ko 
je bil dogodek že pasé, ko se je vse skupaj že 
zgodilo. Torej, na nek, oprostite, hinavski način, 
je Vlada zaobšla zakonodajno vejo oblasti. 
Kritika, zelo ostra in to bom tudi ponavljal. 
Zakaj? Zato, ker Državni zbor usmerja zunanjo 
politiko Republike Slovenije. To piše v Zakonu o 
zunanjih zadevah. Kaj pa piše 3. člen? Piše, 
»Ministrstvo za zunanje zadeve obvešča Državni 
zbor o pomembnih zadevah s področja zunanje 
politike.« A je ta deklaracija pomembna? Najprej 
si na to odgovorimo. Če ni pomembna, okej, 
potem ne velja in je Vlada ravnala prav. 
»Ministrstvo za zunanje zadeve daje na pobudo 



                                                                                                                          

  211  

Državnega zbora in njegovih delovnih teles 
pojasnila o zunanjepolitični dejavnosti, minister 
za zunanje zadeve pa odgovarja na poslanska 
vprašanja iz njegove pristojnosti.« Niti ga nismo 
mogli vprašati, niti nismo vedeli, kaj se dogaja 2. 
maja v Marakešu. In še, »Na predlog Ministrstva 
za zunanje zadeve Vlada lahko predlaga« ja, 
lahko« – »Državnemu zboru, da se opredeli do 
določenega zunanjepolitičnega vprašanja.« 
Lahko. Morala bi se, ker ni imela vseh pooblastil! 
V tem je problem. 
 Potem seveda pride pa – toda, pozor, 
nikoli kot vladno gradivo! – v Državni zbor ta 
globalni dogovor o varnih urejenih in zakonitih 
migracijah. O tem Državni zbor nikoli ni zavzel 
stališča. Ni rekel, ga podpiramo ali ga ne 
podpiramo, ker ni mogel, Vlada ga ni prinesla v 
Državni zbor, čeprav smo to na Odboru za 
zunanjo politiko zahtevali. Mi smo predstavniki 
ljudstva, če se gremo parlamentarno 
demokracijo, zato po našem razumevanju ta 
globalni dogovor za Republiko Slovenijo ne 
velja. Ne velja! Zakaj pa, na primer, velja 
Konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin? Zakaj pa ta velja? Zato, ker 
je to konvencijo ratificiral Državni zbor maja 
1994, zato velja. Gospe in gospodje, Boštjan M. 
Zupančič, ki ni kdorsibodi, je med drugim zapisal 
v tem primeru globalnega dogovora o 
migracijah, da ali gre za neumnost ali pa za 
zavestno zavajanje državljanov Republike 
Slovenije. Sporazum pravzaprav hoče zapreti 
usta vsaki kritiki migracij. Marsikaj smo o tem 
prebrali. Pred časom je ugledni francoski pravni 
zgodovinar Jean-Louis Harouel v pariškem 
dnevniku Le Figaro objavil polemični prispevek o 
tako imenovani marakeški deklaraciji, ker zdaj 
se tudi temu globalnemu dogovoru reče 
marakeška deklaracija. Po njegovem bi 
»sprejetje tega sporazuma, dogovora,« ampak 
zdaj je itak že mimo, je že sprejet, »pomenilo 
legalizacijo načela, da bi moral vsakdo imeti 
možnost, da pride in se naseli kamorkoli. To bi, 
denimo, pomenilo, da bi se zaradi ogromne rasti 
prebivalstva v Afriki v prihodnjih desetletjih 
desetine ali celo stotine milijonov ljudi valilo proti 
Evropi. Takšen razplet pa bi bil za Evropejce 
samomorilski. Z migranti preplavljena Evropa bi 
bila neizogibno porušena Evropa. Ideologija 
svobodne migracije uničuje lastništvo zahodnih 
ljudstev nad samim seboj. Suverenost ljudi 
temelji na lastništvu nad samim seboj, svojo 
usodo, svojo identiteto, svojo zemljo, svojo 
materialno in duhovno dediščino.« Konec citata. 
In še: »Sprejetje ogromnih množic v Evropo v 
njihovem iskanju eldorada bi bilo za Evropejce 
samomorilsko in ne bi koristilo niti migrantskim 
množicam. Preplavljena Evropa bi bila 
neizogibno porušena Evropa.« Kakor je 
pripomnil Victor Hugo, citiram, »Po dnevu, ko 
beda vseh doseže bogastvo peščice, bo 
nastopila noč, ko ne bo ostalo ničesar več. Ko 
ne bo ostalo ničesar več za nikogar.« To je 
regresiven učinek egalitarizma. Mi smo za to, da 
je ta Evropa še vedno največja donatorka na 

svetu za tiste, ki so pomoči potrebni. Mi smo za 
to, da smo sočutni do ljudi, do beguncev – 
ampak to niso masovne migracije –, do 
beguncev, ki bežijo pred smrtjo in pred vojno.  
 In zdaj glede referenduma. Ta oblast, 
aktualna, je zelo jasno rekla, ne bomo spoštovali 
volje ljudstva, in s tem je naša odločitev tudi 
obrazložena. Kakšna je ta oblast, ki se boji 
ljudstva? To več ni ljudska oblast. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Končali smo predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Sledi razprava poslank in poslancev o 
Predlogu za razpis posvetovalnega 
referenduma. 
 Kot prvi dobi besedo predlagatelj, 
gospod Grims.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo.  
 Dobro, vsaj maske so padle, to je 
dobro, da ljudje to vidijo.  
 Pojdimo po vrsti. Rekli ste, to ni dovolj 
pomembna zadeva, da bi se z njo ukvarjalo 
ljudstvo oziroma da bi bila predmet 
referenduma. Gospe in gospodje, nobena stvar, 
nobeno dogajanje v tem trenutku v Evropski uniji 
ni bolj pomembno od problematike množičnih 
migracij, povezanih z vprašanjem varnosti in 
blaginje. Nobena! Ta tema, tema migracij, 
preoblikuje danes Evropsko unijo. Zelo verjetno 
se brexit ne bi zgodil, če ne bi bil potekal v 
okoliščinah množičnih migracij. Predvsem pa jo 
preoblikuje politično. Lahko gremo stavit, kolikor 
hočete; ko bodo mimo evropske volitve, bo 
podoba Evrope precej drugačna, kot je bila do 
sedaj. Tako delujejo te migracije. Delujejo pa 
tudi varnostno. Vprašajte tiste tisoče posiljenih 
žensk – od Kölna do Švedske –, kaj si mislijo o 
migracijah. Ali to res nič ne vpliva? Vprašajte 
vse, ki so kaj takega že doživeli. Še kako vpliva, 
gospe in gospodje! In to zato, ker si je nekdo 
pomešal množične migracije, ilegalne migracije 
s tistimi običajnimi migracijami in tega ste nekaj 
prezentirali tudi vi sami. 

Nobena stvar torej ni pomembnejša od 
te in vsi, ki ste rekli, da to že mnogokrat 
obravnavamo, verjemite, če ne drugače, bom 
sam garant za to, da bomo o tem še stokrat 
govorili v tem državnem zboru. Ker nobena tema 
ni pomembnejša od te. Nobena ni bolj usodna. 
Do takrat, dokler se ljudje ne bodo res imeli 
priložnost sami opredeliti, kaj želijo. In to 
predlagamo danes. 

Česa vas je strah, gospe in gospodje? 
Toliko strahu, da je kar zasmrdelo zdajle v tem 
zraku, ga ni bilo s strani leve čutiti že ne vem 
koliko let. Ampak gospe in gospodje, to je strah 
pred lastnim ljudstvom, pred svojimi lastnimi 
ljudmi, pred lastnim narodom, pred ljudmi, ki so 
vam zaupali, so vas izvolili. Beg pred lastnim 
ljudstvom – to je realno za to, kar ste danes 
govorili. Vaš temeljni argument je bil utemeljen 
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na laži; na laži, da ta akt ne zavezuje. Če res ne 
zavezuje, gospe in gospodje, zakaj se je pa 
potem sprejel? Zakaj je pa potem Vlada 
Republike Slovenije ni vsa drla v Marakeš se 
slikat, saj tam je lep sonček, bi bili lepi na 
kamerah? Pa so se skrili, vsak v svojo pisarno in 
so poslali dol enega ubogega uradnika. Zato, 
ker jih je sram tega, kar počnejo! 

Pa zakaj se je ta akt sprejemal za 
hrbtom ne samo ljudstva, ne samo javnosti, celo 
tega državnega zbora se ni obvestilo! Do 
trenutka, ko je bilo besedilo akta že usklajeno. 
Zato, ker jih je bilo sram tega, kar so počeli. Zelo 
enostaven odgovor. Tako kot je vas danes strah 
in sram hkrati, da bi stopili pred lastno ljudstvo, 
pa jih vprašali, kaj si mislijo – ker sami dobro 
veste, kakšen bi bil odgovor. 

Potem nadaljnji argument, »ni razprave 
o tem, kaj potrebujemo«. Zelo enostavno, gospe 
in gospodje! Tri leta že dopovedujem, kaj 
potrebujemo. Potrebujemo učinkovito zaščito 
meja. Poslušamo pravljico – Vlada Republike 
Slovenije vse obvladuje. A dajte no?! Dve leti 
nazaj je bilo tisoč ilegalnih prehodov zabeleženih 
preko meje, potem ko se je umiril tisti veliki tok. 
Potem naslednje leto 2 tisoč. V lanskem letu, 
zadnjem, 365 dni do današnjega dne, je pa 
skoraj 10 tisoč prehodov ilegalnih preko meje. 
Veste, kaj to pomeni? Da je 10 tisoč ljudi nasilno 
vdrlo na ozemlje Republike Slovenije. In Vlada 
pravi, da to obvladuje. 
 Še bolj zanimivo je slišati izjave 
italijanskih policistov – kar berite italijanske 
časopise –, ki pravijo, da beležijo po južni poti, 
se pravi preko Balkana, še vedno prihode v 
višini 50 do 200 na dan, pa zmnožite to s 365 
dnevi v letu; lahko vzamete samo 50, pa bo 
številka ogromna. Se pravi, Vlada ne obvladuje 
ničesar, gospe in gospodje, to je treba povedati. 
To je morda tudi eden od razlogov za to, da se 
zatekate k temu bombastično imenovanemu, v 
resnici pa to silno manipulativno in zavajajoče, 
globalni sporazum o varnih, zakonitih in urejenih 
migracijah. Se pravi, Vlada ne obvladuje ničesar 
– ne more zagotoviti reda na meji, ne more 
zagotoviti ustavnosti, ne more zagotoviti 
zakonitosti, ne more zagotoviti varnosti.  
 Drugi razlog, ki veje iz teh razprav, je 
pa sovraštvo do svojega lastnega naroda in 
ljudstva. To je nekaj neverjetnega, kaj smo 
danes že vse poslušali in kaj smo poslušali v 
prejšnjih dneh. To se spet skriva za velike 
besede. Recimo ena od njih, kako se vse da 
obrniti po orlowelsko na glavo pri teh razpravah. 
Tak bi se dejansko moral imenovati Orwel 
Soros. Najprej pojdimo na Orwela. Rekli ste, da 
ne more manjšina odločati, pardon, večina 
odločati o manjšini, češ da bi mi odločali o 
manjšini. Najprej, gospe in gospodje, ilegalni 
migranti niso nobena manjšina, nikoli niso bili in 
nikoli ne bodo. Ilegalne migracije in migracije kot 
take sploh ne smejo postati neka človekova 
pravica, kot se v resnici hoče doseči s tem 
aktom. Bog ne daj! Potem je konec vsega. Imate 
socializem na globalni ravni! To, kar sem 

povedal prej, in tisto, za kar je Nobelov 
nagrajenec v ekonomiji zelo jasno povedal, ali 
imate množične migracije ali imate pa državo, 
sociale, blaginje, varno državo, obojega hkrati 
pa ne morete imeti. 
 To se pravi, kdo je sploh v resnici tukaj 
manjšina. Če pogledate, koliko se vali v tem 
trenutku – po ocenah tajnih služb 200 milijonov – 
ljudi proti Evropi in da jih še trikrat toliko 
napoveduje, da bi si želelo oditi na pot, potem 
postajamo Evropejci manjšina v lastni Evropi. Še 
huje je pa za Slovenijo. Dva milijona proti vsem 
tistim, ki prihajajo. Kdo je potem manjšina? To 
sprašujem, kdo je potem manjšina. Vse skupaj v 
resnici, ko ste govorili o nekih vzrokih, ki jih raje 
danes ne bom komentiral, je samo biznis. 
Kakšne vojne, kaj vse drugo! Vse je samo še 
biznis; biznis, ki ga poganjajo gore denarja 
bodisi Arabcev bodisi finančnih velešpekulantov 
tipa Soros, in ta biznis sega do Bruslja, sega do 
italijanskih meja, sega dol do Libije, sega 
povsod. To je postal najbolj profiten biznis poleg 
tihotapljenja mamil, kar jih sploh obstaja. To je 
sramoten biznis. Biznis, ki uničuje Evropi, ki 
uničuje enkratno evropsko civilizacijo, ki uničuje 
varnost ljudi, ki ubija ljudi, ki se poigrava z usodo 
narodov in držav. Ampak ta biznis se skriva za 
velikimi besedami o pomoči pa o človekoljubju in 
podoben. Lepo vas prosim! Lepo vas prosim. Do 
česa potem pride? 
 Prej ste rekli, tri milijone je problem za 
razpis referenduma. Malo nazaj poglejte, nekaj 
dni nazaj je bilo 6 milijonov razpisa s strani 
Vlade Republike Slovenije za posebno prehrano 
za migrante. A to pa ni problem? Ampak to je 
dvakrat več, veste. Pa še malo nazaj je bilo še 4 
milijone za druge potrebščine, pa še malo nazaj 
je bilo še 5 milijonov pa še ne vem koliko 
milijonov. Pa zraven so bila razpisana posebna 
stanovanja z vso luksuzno opremo, z usnjenimi 
sedeži pa LCD televizorji vred. Ali to pa ni 
problem? Koliko gre v resnici denarja za te 
stvari? Rekel sem, da je to samo še biznis, vsak 
nekaj zasluži. Tisto leto, ko ste imeli 
transparenten proračun, to je bilo 2016, je šlo za 
migrante 123 milijonov evrov v enem letu. Od 
takrat to skrivate, potem pa govorite včasih, 
koliko samo porabi tisti vladni urad za migracije, 
zamolčite pa vse razpise, ki jih dajejo vsi ostali, 
in poleg tega zamolčite, da jih še posebej 
Evropa daje in tako dalje in tako dalje . Skratka, 
ocene ekonomistov so, da je zdajle to z migranti 
postal 100-milijardni biznis na območju 
celotnega sveta. 100-milijardni biznis. Ko se 
pogovarjamo o teh problemih, je treba tudi 
vedeti, da se soočamo s 16 milijardami, ki jih je, 
recimo, lansiral v letu dni samo Soros, zato da 
uniči Evropo in evropske narode, za 
raznarodovanje ali pa, če hočete, delanje 
Evrabije. 16 milijard, gospe in gospodje, 
pošasten denar. Direktno na seznamu Sorosa 
so mnogi, tudi iz Slovenije. Dva ste lahko 
prebrali v časopisih, Tanja Fajon pa Ivo Vajgel. 
Problem, gospe in gospodje! A je kdo ukrepal? 
Kolikor vem, je to celo nezakonito. 
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 Rekli ste retorično, kam pripelje 
zapiranje meja. Zelo preprosto, saj imamo v 
Evropi očitne primere. Odpiranje meja pripelje 
na problem Švedske. Švedska po projekcijah 
postaja država tretjega sveta. Nekoč je bila 
pojem. Danes iz Švedske bežijo vsi. Osebno 
poznam Slovence, ki napovedujejo, da se bodo 
v nekaj mesecih preselili v Slovenijo, ker je tam 
nevzdržno, ker je nevarno, ker nastajajo geti, ker 
gori po 200 avtomobilov na noč, ker ljudi lovijo 
po ulicah, ker je noro, ker je Švedska postala 
prestolnica posilstev celega sveta, če ne veste 
tega. To so odprte meje. Kaj pa, če zapremo 
meje? Najbolj zaprta meja v Evropi ta trenutek je 
švicarska meja. To se pravi, če pa mejo 
zapremo, dobimo pa Švico. Pa izbira je zelo 
enostavna in jasna. Kam pripelje zapiranje meja, 
gospe in gospodje? V Švico, zato je Švica Švica. 
 Rekli ste, migranti ne ogrožajo, ogroža 
nas napačno obravnavanje ilegalnih migrantov. 
Do neke mere bi se celo strinjal. Ja, migranti 
sami po sebi nas ne ogrožajo, ogroža nas 
naveza med levičarji in radikalnim islamom, ki 
uničuje Evropo, in to zavestno, ker hočejo uničiti 
temelje Evrope in nadomestiti pač sedanje 
prebivalstvo z nečem drugim – s tistim, kar bi bili 
njihovi bodoči volivci. Poteka največji socialni 
eksperiment od padca nacizma in komunizma. 
To je v resnici menjava volilnih teles posameznih 
držav oziroma celotnih narodov. To nas v resnici 
ogroža. Kar se pa tiče napačne obravnave, se 
pa strinjam, kajti ko migrant, ilegalni migrant, 
vdere na ozemlje Republike Slovenije, ima 
natanko tri posebne pravice, da je aretiran, da je 
procesiran in da je izgnan. Potem se ta seznam 
konča, gospe in gospodje. To je pa pravni red. 
Temu se reče spoštovanje pravne države, ki je v 
tem trenutku ogrožena že na vseh nivojih, ker se 
v Evropi že tolerira pojave šeriatskega prava; 
nismo več torej vsi enaki pred zakonom. Po 
zadnjih zgodbah – ne boste verjeli! – se to že 
poskuša uveljavljati tudi na osnovi akta, ki je 
danes pred nami, tja do Evropskega sodišča za 
človekove pravice, ki je nedavno potrdilo eno 
sodbo, da se za Mohameda, ki je po pisanju 
oženil deklico pri šestih letih, pri devetih si jo je 
pa vzel, ne sme več napisati niti tega, da je po 
sedanjih merilih pedofil. To je, mislim da, ena 
Avstrijka naredila, bila je obsojena, zdaj je temu 
pritrdilo Evropsko sodišče za človekove pravice. 
To seveda z evropsko civilizacijo, oprostite, nima 
več nobene zveze. To je uvajanje šeriatskega 
prava dejansko in to ni moja Evropa. To moram 
reči. Tukaj bo treba nekaj zelo, zelo spremeniti. 
 Zdaj pa, če gremo še malo po vrsti. Kaj 
je problem teh velikih migracij, o katerih 
govorimo in ki jih hoče ta akt, ki je pred nami, 
legalizirati? Predvsem to, da prihajajo ljudje, ki 
nimajo namena prispevati, ki se nimajo namena 
prilagoditi, ki se nimajo namena integrirati torej; 
najmanjšega namena nimajo. Oni jasno povejo, 
da so prišli komandirat. Na prostoru radikalnega 
islama, če kdo dela, delajo ženske, ne delajo 
moški. Kaj potem se zgodi? Da od tistega 
milijona in pol, ki jih je gospa Merkel poklicala v 

Nemčijo, je delalo formalno 33 tisoč ljudi, 
dejansko pa še to ne. Temu se reče socialni 
parazitizem, gospe in gospodje. To je edini 
dober izraz, edini izraz, ki pove bistvo te zgodbe. 
Zdaj se vprašajmo, ko ste rekli, da je treba kaj 
za bolj pametnega porabiti denar. Za kaj bolj 
pametnega je porabiti denar kot za svoje 
državljanke in državljane? To bi pa res rad videl. 
Poglejte, samo včerajšnji in današnji dan. Včeraj 
smo po štirih letih, v katerih se je najmanj 10-
krat odprlo to problematiko, se pogovarjali cel 
dan v resnici o, seveda gre tudi za kršitev 
Ustave, ampak v resnici, finančno gledano, 300 
do 400 tisoč evrih, ki bi bili namenjeni za 
slovenske otroke, za njihovo šolanje. Pa je tak 
problem! Tisti, ki ste to problemizirali in iz tega 
delali cirkus in tega niste uveljavili – in še dolgo 
ne boste –, ste pri tem dali dan prej ali koliko dni 
prej razpis ven za 6 milijonov za ilegalne 
migrante. To pa ni problem, ne? In ste, če 
vzamemo tisto vsoto – 123 milijonov v enem 
letu, pa jo pomnožimo s štirimi leti, kolikor ta 
norost že traja, za ilegalne migrante zagonili pol 
milijarde evrov. Samo v Sloveniji. Pa ne mi 
govoriti, da ste en del tega denarja dobili iz 
Evropske unije! Saj ga tam ne tiskajo! Mi tudi 
vplačujemo v Evropsko, to je naš denar, ki je 
prišel nazaj, ki bi bil lahko koristno uporabljen za 
človeka vredne pokojnine, za pomoč tistim, ki jo 
kot slovenske državljanke in državljani dejansko 
zaslužijo, za slovenske otroke – 30 tisoč jih je, ki 
po poročanju niso mogli iti, recimo, na morje, 
Vlada pa je vzela migrante, pa se je šla z njimi 
na morje slikat. A veste! To je tisto, o čemer sem 
govoril – sovraštvo do lastnega naroda! Potem 
pa govorite, vedno znova slišim – ksenofobija pa 
rasizem. Kaj pa, če vam povem, gospe in 
gospodje, da je najhujša in najbolj zavržena 
oblika rasizma rasizem do lastnega naroda. 
Zavestno ogrožanje lastnega naroda, zavestno 
zniževanje blaginje lastnega naroda! To ni samo 
najhujša oblika rasizma, gospe in gospodje, tudi 
veleizdaja je to. Mimogrede, definicija veleizdaje, 
za tiste, ki tega ne veste. In potem eni pravijo, 
»zamrznjeni možgani in srce«. Gospe in 
gospodje, zdaj pa jaz vas vprašam, kje so pa 
vaši možgani zamrznjeni in vaše srce, ko gre za 
svoj lastni narod, za Slovenijo, za našo 
domovino Slovenijo, za slovenski narod, za 
slovensko kulturo, za slovensko tradicijo, za 
slovenski jezik, za slovensko blaginjo, za varnost 
Slovenk in Slovencev, za prihodnost naših 
otrok? Kje so pa zamrznjeni zdaj vaši možgani in 
vaše srce? Samo ponavljam vaše besede. 
 Pri vsej te zgodbi z migranti je seveda 
problem, ki se je pojavil, ko smo postavili 
predlog za referendum, češ da bi morali postaviti 
vprašanje drugače. Prvi dan, ko je bil na tiskovni 
konferenci predstavljen, sem povedal, to je lahko 
predmet dogovora. Samo vprašanje ni bistveno, 
bistveno je, da je jasno, da ljudje vedo, o čem se 
odloča, da se odloči: ali v smeri Evrabija ali v 
smeri Slovenija kot nacionalna država Slovenk 
in Slovencev, država varnosti in blaginje, tako 
kot je zapisana v temeljni ustavni listini. Veste, ta 



                                                                                                                          

  214  

neodtujljiva pravica do samoodločbe je 
dvosmerna. Če prevzorno preberete temeljne 
ustavne akte Republike Slovenije, boste videli, 
da Slovenije brez slovenskega naroda sploh ni, 
je ne more biti, ker je njen neodtujljiv 
konstitutivni ustavno-pravni temelj. Zato sem 
prej, ko sem začel danes ta uvod, govoril o 
neodtujljivi pravici do samoodločbe. Ker gre zdaj 
dejansko za to; za usodnost tega trenutka, za 
usodnost tega, ali bomo ohranili tudi naprej – in 
to podpirali, podpirali naše družine, naše otroke, 
krepili slovensko nacionalno narodno telo – ali 
bomo šli v tej smeri, kot smo jo zastavili pač ob 
osamosvojitvi 1991 in je prestavljala sam 
vrednostni temelj samostojne države Slovenije. 
Jaz trdim, da moramo po tej smeri iti naprej. Ali 
bomo pa rekli, da ni problema, vse za tujce, naši 
upokojenci naj še naprej životarijo s 300, 400 
evri na mesec, vsak ilegalni migrant, ki stopi čez 
mejo, pa stane slovenske davkoplačevalce tisoč 
963 evrov na mesec in to po uradni ugotovitvi 
Računskega sodišča Republike Slovenije – če bi 
kdo hotel temu spet kaj ugovarjati. To pa je 
problem! Ker to je potem tisto sprevrženo, 
govoriš o humanizmu, pa vzameš svojim in 
daješ v nesorazmerju nekomu drugemu. To je v 
resnici sovraštvo do svojega lastnega naroda in 
do svojih ljudi; in to je nesprejemljivo, gospe in 
gospodje. To trdim, da je tudi neustavno, v 
očitnem nasprotju s temelji slovenske ustave. 
 Če končam, kjer sem začel. Nevzdržno 
je, da se beži pred lastnim narodom. Nihče drug 
nima po ustavi in po mednarodnem pravu in, če 
želite, po demokratičnih normah in vrednotah 
pravice odločati o Slovenkah, Slovencih, 
slovenskemu narodu, slovenski državi nihče 
drug kot slovenske volivke in volivci sami. To je 
naš predlog, da njim prepustimo to odločitev. Da 
se, tako kot nekoč, na osnovi neodtujljive 
pravice slovenskega naroda do samoodločbe 
ponovno na referendumu, za katerega se 
vnaprej zavežemo, da ga bomo dosledno 
spoštovali ob sprejemanju zakonov in vseh 
drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora, 
sami odločijo, ali želijo, da Slovenija še naprej 
ohrani svojo tradicijo, svojo kulturo, slovenski 
jezik, slovensko besedo, vse tisto, kar pomeni 
slovenstvo v najbolj plemenitem pomenu besede 
– torej, svojo domovino. Trdim, da če smo 
demokrati, smo jim to dolžni omogočiti. Ko bomo 
glasovali danes, se bo videlo, kdo je demokrat.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Preden nadaljujemo razpravo, ko bo 
imel prvi besedo gospod Baković, dajem besedo 
za proceduralni predlog gospodu Kramarju.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa. 

 Spoštovani gospod Grims, iz tega 
vašega govora je pravzaprav vel sovražni veter, 
predvsem pa žaljiv. Rekli ste, da vam je 
zasmrdelo z leve opcije. Sedim na levi strani, pa 
mi nič ne smrdi, zato predlagam, da pogledate v 
lastne hlače, če mogoče tam ni kaj.  

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: To ni bil 

proceduralni predlog. Opozarjam in prosim vse 
poslanke in poslance, da v primeru, ko imajo 
proceduralni predlog, res govorijo o rabi 
poslovnika.  
 Gospod Baković, zdaj pa imate vi 
besedo, izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa, 

predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani 
kolegi! 
 Tudi sam sem potomec migranta in 
sem v procesu osamosvajanja te države v prvi 
vrsti stal tako pri preprečevanju mitinga resnice 
kot tudi pripadnik posebne enote milice v 
osamosvojitveni vojni. Tako sem tudi živ dokaz, 
da migranti niso zgolj in samo zlo. Zato tudi sam 
ne sprejemam očitka, da sovražim svoj narod in 
da smrdim oziroma da smrdi od strahu. Ko 
takole poslušam stališča nekaterih poslanskih 
skupin, dobi človek občutek, da je obstajal svet 
pred marakeško deklaracijo in obstaja svet in pa 
doba po marakeški deklaraciji. Torej, prej svet 
brez migracij in problemov, idiličen svet, in po 
njej svet apokalipse in migrantskih grozot, ki jih 
opisujete predvsem na desni strani.  
 Najprej bi rad nekoliko kronološko 
predstavil množičen pojav migracij, ki smo jim 
bili priče v Evropi v zadnjih letih. Svoj vrhunec so 
doživele nekje v letu 2015, torej pred dobrimi 
tremi leti, in so neposredna posledica slabih 
razmer v državah, od koder migranti prihajajo, to 
so zlasti Sirija, Irak, Afganistan, Pakistan in 
nekatere afriške države. Seveda slabe razmere 
v teh državah, revščina, vojna, nasilje, terorizem, 
niso nastale same po sebi oziroma zaradi zgolj 
krivde teh držav, temveč je šlo tudi za 
vmešavanje in interese tako svetovnih velesil kot 
same Evropske skupnosti, bodisi posredno ali 
neposredno, tako z naklepnimi dejanji kot 
neustrezno zunanjo politiko Evrope in njene 
mlačnosti ter neodzivnosti do pomembnih 
vprašanj teh držav. Drugi del vzrokov te krize pa 
je stanje v gospodarstvu razvite Evrope in 
dejstva, da se je trg delovne sile, zlasti v 
segmentu tistih del, ki niso bila atraktivna 
oziroma so slabše plačana, prepolovil. Evropa 
enostavno za slabše plačana delovna mesta ni 
več dobila delavcev in to je v kapitalističnem 
svetu pripeljalo do razmišljanj, kako rešiti 
problem. Seveda velikim korporacijam in 
večinoma tudi malim podjetjem ni dišalo, da bi 
dvignili plače in s tem ustrezno ovrednotili neko 
delo, zato so se pričeli ozirati po bolj pragmatični 
rešitvi – poceni in dostopni delovni sili, ki bi jo 
lahko dobili nekje tam čez, nekje tam, kjer jedo 
še z leseno žlico. Ena možnost je bila, da bi 
svoje proizvodnje in tovarne preselili tja, a to 
seveda ni najbolj priljubljeno. Najprej so tu 
stroški selitve in to dejstvo, da v teh državah ni 
varno. Zato se je sama po sebi pokazala rešitev 
ali razodetje, da pa bi morda le Mohamed prišel 
h gori in ne obratno; in sledil je poziv. Poziv, ki 
se je v sodobni telekomunikacijski družbi, tudi v 
državah tretjega sveta, razširil kot požar. Že prej 
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so ljudje iz teh držav po sodobnih elektronskih 
medijih opazovali, kako se v Evropi cedita med 
in mleko in nekako niso mogli razumeti, zakaj so 
sami obsojeni na drugačno, človeka nevredno 
življenje. Skupek vseh teh vzrokov je bil sprožilni 
mehanizem za to, da so se ljudje začeli 
masovno preseljevati oziroma zapuščati svoje 
domove in seveda mnogo njih je potrkalo tudi na 
vrata naše države, zgolj s prošnjo, večinoma, da 
jih spustimo skozi do obljubljene in tako želene 
Nemčije, Švice, Francije. 
 Izredne razmere na južni meji je 
Slovenija takrat uspešno prestala. Ko je največji 
val migrantov minil, se je situacija umirila, organi 
varnosti pa danes uspešno opravljajo naloge na 
državni meji. In prišla je marakeška deklaracija, 
kasneje pa tudi globalni dogovor. Takrat se je pa 
dokončno dvignil desni del Slovenije in razni 
domoljubci, ki so takoj s prstom pričeli kazati in 
kričati, da so levičarji tisti, ki spuščajo teroriste v 
Slovenijo in v Evropo in zanje bolje skrbijo kot za 
svoje državljane, da vsakemu migrantu dajejo 
več denarja kot dobi povprečen državljan 
Slovenije in podobno. Očitajo, da je bila brez 
vednosti državljanov 2. maja 2018 sprejeta 
marakeška politična deklaracija in sprašujejo, ali 
volivci in volivke nimajo pravico odločati o tako 
pomembnem vprašanju, ki je za sedanje in 
naslednje rodove usodnega pomena za njihovo 
varnost in blaginjo. Tudi sam postavljam nova 
vprašanja. Je bilo morda poseganje tudi 
Evropske skupnosti v notranjo politiko držav, od 
koder prihajajo migracije, morda storjeno z 
vednostjo državljanov? Je bil poziv za prihod 
poceni delovne sile morda storjen z vednostjo 
državljanov Unije? So volivke in volivci 
soodločali o tem, ko so apetiti posameznih, tudi 
evropskih držav, sejali revščino in nasilje po teh 
državah? Odgovor je: niso. 
 Kar je pri tej stvari najbolj pomembno, 
in to želim izpostaviti, pa je to, da ima že tri 
mandate v Evropskem parlamentu glavno 
besedo desna opcija, konkretno Evropska 
ljudska stranka, seveda, kateri članica je tudi 
predlagateljica. S svojo zunanjo in gospodarsko 
politiko, globalnimi kapitalističnimi interesi velikih 
koncernov je ta politična opcija veliko ali pa 
ključno prispevala k razmeram, ki so pripeljale 
do te migrantske krize. Sledilo je tudi povabilo 
Angele Merkel, ki je, kot verjetno veste, tudi 
članica desne opcije; in zgodilo se je očitno. A 
kljub temu, ne glede na to, da je ves čas na 
oblasti v Evropi desna opcija, je pa za migrante 
oziroma za migracije nekako postala kriva leva 
opcija, ki vabi migrante v Slovenijo, skrbi za njih 
bolj kot za svoje ljudi in nihče več ne razmišlja o 
tem, da je marakeška deklaracija nastala kot 
posledica neustreznega ravnanja svetovnih 
velesil in vladajoče desne koalicije v Evropi in ne 
kot vzrok in da skuša urediti in ublažiti situacijo, 
ki je nastala zaradi prej opisanih razlogov. 
Migranti so tu in zdaj. Nekako je treba urediti 
razmere, ker duh ušel iz steklenice in ga ne 
morem več spraviti nazaj. Najlažje je, že kot 
mnogokrat doslej, ko zmešamo vse stvari, tako 

da se ne da več nič popraviti, potem vprašati 
širšo javnost, naj odloči o posledicah neustrezne 
politike. Tipični primer, kako se javnost lahko 
sugestivno odziva – in neracionalno tudi –, je 
referendum o brexitu. Takrat je večino 
državljanov Združenega kraljestva podprla 
odhod iz Evropske unije. Če bi danes ponovili ta 
referendum, sem prepričan, da bi ljudje izrazili 
drugo, drugačno voljo. In to samo po dveh letih! 
Toliko o tem, kako je mogoče z vplivanjem na 
čustva domoljubja in še česa spremeniti ali 
usmerjati voljo ljudstva. Kjer so pretirano 
prisotna čustva, tam ni prostora za razum. 
Papež Frančišek je ob nedavnem obisku v 
Panami dejal: »Vemo, da je očetu laži, hudiču, 
najbolj všeč sprt in razdeljen narod. Hudič je 
mojster razprtij. Boji se ljudi, ki znajo sodelovati. 
Ljudi lahko ločimo po tem merilu na tiste, ki 
gradijo mostove, in tiste, ki gradijo zidove.« 
Danes se jasno vidi, kdo gradi mostove in kdo 
gradi zidove, zato bom glasoval proti predlogu 
za razpis posvetovalnega referenduma o 
obravnavi migracij. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Preden dobi besedo naslednja 
razpravljavka, ki bo gospa Novak, ima besedo 
predlagatelj gospod Grims. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Ojoj! Jaz bi 

pa tako želel, da bi se pogovarjali na osnovi 
enega znanja. Najprej, ko govorite, kdo ima 
oblast v Evropi, morate nekaj vedeti, kako 
poteka odločanje v Evropi. V Evropski komisiji 
imata ALDE in socialisti skupaj večino. Ko jih 
sešteješ, imata tam okoli 250 : 216 – to je 
razmerje v Evropski komisiji. Itak pa, najbolj 
glavne odločitve – od kje pridejo? Ja, iz 
Evropskega sveta, kjer so pa predsedniki vlad. 
Kdo je imel vlado v Sloveniji in večino vlad v 
Evropi v minulih letih? Ali jih je imela EPP? Ne! 
Socialisti so jih imeli, pa EPP, pa liberalci. No, 
saj ste itak povezani med sabo. Pa še kakšni 
zeleni vam štango držijo, pa še kakšno nosijo 
zraven. V glavnem, to je dejstvo. To se pravi, 
krivda – se bova malo drugače zmenila, kot ste 
jo hoteli vi pokazati – je vaša. Zdaj pa gremo 
naprej. 
 Prej ste rekli, da je neproblematično to, 
ker se ukvarjamo z migranti, in naredili ste celo 
tisto pravljico, za katero sem mislil, da jo je že 
konec, da je to bodoča delovna sila za Evropo. 
Koliko teh migrantov pa dela, ljudje božji, no?! 
Pa nehajmo s temi pravljicami! Prihajajo, kaj že, 
jedrski fiziki in dr. znanosti ali nekaj takega? 
Koliko teh ljudi dela? Nič, zero, nula. Tudi od 
tistih, ki so sprejeli delo – kaj je bilo? Mislim, da 
je bil Audi ta primer, so iskali 20, potem so jih 
nekaj poslali na šolanje, došolanja niti eden ni 
končal, na koncu so imeli nulo. Ker niso prišli 
delat! To niso migranti, ki bi prišli z željo delati. 
Če bi Evropa hotela delovno silo, bi jo lahko 
uvažali iz okolij, ki so nam kulturno in 



                                                                                                                          

  216  

civilizacijsko blizu, recimo od Ukrajine do vseh 
ostalih držav. Zakaj se vztraja ravno pri Afriki in 
Bližnjem vzhodu? To je zanimivo vprašanje. Na 
to vprašanje pa nimate odgovora. 
Tisto kar je problem tega, o čemer danes 
govorimo, to je »Global compact for safe orderly 
and regular migration«, kot se v originalu 
imenuje, ker itak original velja, ali Globalni 
sporazumu o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah kot se lažnivo in bombastično 
imenuje, če ga prevedemo v Slovenijo – kaj je 
problem tega? Noter imate gore strani: o 
pravicah migrantov, o tem, kako se bo migrante 
celo usposabljalo, da bodo takoj sporočili vsako 
kakršnokoli obliko šikaniranja ali negativno 
mnenje, da se bo potem najostreje ukrepalo in 
kaznovalo – in se je lagalo tej slovenski javnosti, 
da to ni zavezujoče! 
 Čakajte, šestinštiridesetkrat v tem 
materialu, gospe in gospodje, šestinštiridesetkrat 
– preštejte, lahko da sem se zmotil, mogoče 
boste našteli sedeminštirideset – piše, 
»zavezujemo se«. Zavezujemo se! Zavezujemo 
se!.In tukaj poslušamo, kako to ni zavezujoče! 
Ob tem, ko vam Boštjan M. Zupančič napiše, da 
je to ali znak neumnosti ali znak zavestnega 
zavajanja državljanov Republike Slovenije – pa 
je bivši predsednik Ustavnega sodišča in sodnik 
Evropskega sodišča za človekove pravice! 
Toliko o zatrjevanju, da to ne zavezuje. Da je pa 
komedija popolna, sem pa povedal, da je 
gospod dr. Cerar, ki je minister vaše vlade, ko je 
to zagovarjal na Odboru za zunanjo politiko na 
koncu, ko smo govorili o primeru Brazilije, ki je 
izstopila iz Globalnega sporazuma, rekel, da 
bodo vseeno morali pa izvajati in preganjati 
sovražni govor, ker jih k temu zavezuje Globalni 
sporazum. To je bilo objavljeno, tudi imate na 
24.com ali pa kjerkoli, saj lahko sami preberete. 
Pa v magnetogramu imate, če boste hoteli 
pogledati. Kako potem ni zavezujoč? Kdo tu 
laže? Pa nehajte že lagati, ljudje božji. Še kako 
je zavezujoč! In to je problem.  
 Kaj je bistvo tega zavezovanja? Gre se 
za nasilno uveljavljane multikulturnosti. Kaj je v 
resnici multikulturnost? Multikulturnost je bil 
napad na ženske tam v Barceloni, multikulti je bil 
Bataclan, klavnica, kjer so ljudi še strahotno 
mučili zraven, gore posilstev, gore vsega. To je 
tisti multikulti. Ne moreš skupaj spraviti ljudi iz 
tako različnih okolji, razen seveda, če potem to 
narediš na silo. In za to v resnici pri tem 
globalnem sporazumu gre! In ko ste prej nekaj 
govorili o tem, kaj je zlo in kaj ni zlo; če uvažaš 
Afriko, dobiš Afriko, dobiš recimo … Idi Amin je 
nekoč rekel: »Saj obstaja svoboda besede, 
ampak ne morem pa garantirati svobode po 
izrečeni besedi.«  To je dobesedno to, kar vi 
govorite in kar tudi že delate, ker v Vladi že 
nastaja predlog zakona, ki bo sankcioniral 
sovražni govor, čeprav vas nekateri 
najuglednejši profesorji, kot je, recimo, prof. 
Avbelj, ki je specialist tudi za evropsko pravo, 
opozarja, da je nesprejemljivo vsako 

administrativno preganjanje oziroma omejevanje 
svobode javne besede. Za to v resico gre. 
 Zato, ker želite odstraniti, omejiti 
svobodo javne besede. In ker ste prej tako lepo 
govorili, spoštovani predhodnik, še vam 
odgovor. Poglejte, že 70 let obstaja tale 
modrost, da zlo zmeraj vpije o toleranci in jo 
pridiga, dokler ne zavlada. Tisti trenutek pa hoče 
utišati dobro. To je to, kar vi počnete in to je 
bistvo Globalnega sporazuma. Bistvo 
Globalnega sporazuma, za katerega je tudi 
Boštjan M. Zupančič napisal, da pakt forsira 
cenzuro nasprotnih mnenj. So se pravi, 
predstavlja poskus grobega omejevanja 
svobode javne besede in zato tisti strah, o 
katerem sem prej govoril. Zato beg pred lastnim 
narodom. Zato si ne upate stopiti pred lastni 
narod. 
 Kolega, ki je prej duhovičil oziroma je 
hotel duhovičiti – mene ni strah, gospe in 
gospodje, jaz sem predlagal to, da gremo na 
referendum. Mene ni strah stopiti pred ljudi in jih 
vprašati. Saj ljudje imajo vedno prav! Če bodo 
pa odločili, da želijo neomejeno migrante, da 
želijo uveljavitev tega globalnega sporazuma, pa 
pač bom to spoštoval – ne? To je demokracija. 
Ampak ne pa duhovičiti in v isti sapi poskušati 
preprečiti, da do referenduma pride. Glejte, 
gospe in gospodje, to ni samo strah, to je tudi 
sramota, ker je nedemokratično. Ker še enkrat 
povem: je ni bolj usodne, dolgoročno usodne 
teme zdaj v Evropski uniji in v Sloveniji, kot je 
vprašanje migracij. Z vsem, kar to zajema v 
najširšem pomenu besede: od varnosti do 
blaginje, do vprašanja odnosa komu daješ 
prednost, svojemu narodu, ali tistim, ki pridejo. 
Vse to je odprto. Zato imajo ljudje pravico, da o 
tem sami odločijo, ker gre za tako usodno 
zadevo. Sam osebno kadarkoli upam stopiti pred 
ljudi in preprosto reči: »Najprej Slovenija!« 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Izvolite gospod Baković, repliko. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa. 

 Morda nisem bil dobro razumljen, 
spoštovani predhodnik. Nisem govori o tem, 
koliko migrantov trenutno dela, temveč sem 
govoril o tem, kdo jih je povabil in pojavilo se je 
ime Angela Merkel in desna opcija.  
 Ampak če že želite v letu 2017, na 
spletu boste našli podatke, je zaposlenost 
migrantov, ki so bili rojeni v tujini, zaposlenost je 
67-procentna. 
 Kar se tiče pa laži, ali pa zavajanja, 
poglejte na spletu izvor fotografije, ki ste jo 
včeraj prodajali kot fotografijo Che Guevare. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Postopkovno najprej. 
 Izvolite. 
 Ampak naj bo res postopkovno. 
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MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala, 

predsedujoči. 
 Postopkovno se na vas obračam s 
poizvedbo, koliko je ura, katerega dne smo in 
katero leto se piše, ker to, kar smo ravnokar 
poslušali, lahko zamenjamo besedo migrant z 
besedo Jud, pa se bomo instantno vrnili v čas 75 
let nazaj.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predlagatelj, izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): To je bila 

spet krasna primerjava ravno tistega, kar sem na 
začetku rekel, da je tako sramotno, da se dela, 
ko se meša tiste običajne migracije, kot izraz in 
pojem, s temi množičnimi migranti, ki prihajajo 
ilegalno. To sta dva popolnoma različna sklopa. 
Seveda tisti, ki pridejo po normalni poti, želijo 
delati, želijo prispevati in so tudi zaposleni. Takih 
je v Sloveniji okoli 240 tisoč po podatkih OZN. 
Drugo so pa ilegalne migracije, te množične 
migracije, ki pa prinašajo tisto negativno in o 
čemer pa v resnici govori Globalni sporazum, 
ker jih kar izenačuje, vse meče v isti koš. Ravno 
to se nikoli ne bi smelo zgoditi. S tem se 
poskuša skozi stranska vrata pripeljati neko 
novo človekovo pravico, pravico do migracij. 
Kdor bo temu ugovarjal, naj se spomni, da tudi 
listina, temeljna listina OZN o človekovih 
pravicah je bila nekoč sprejeta kot nezavezujoča 
resolucija, pa poglejte, kakšen status ima danes. 
Zaradi tega je seveda treba na to opozoriti 
naprej in zaradi tega imajo ljudje priliko, morajo 
imeti priliko, moramo jim dati mi priliko, če smo 
demokrati, da se o tem izrečejo sami 
neposredno na referendumu. 
 Kar se pa tiče tiste slike, sem pa že 
včeraj in danes napisal. Glejte, če je res, da je s 
sliko kaj narobe, vzemite jo kot simbolno. Ampak 
zgrešili ste bistvo, gospe in gospodje. Vi 
obožujete človeka, ki je dokazano homofoben, 
homofoben rasist in množični morilec. In 
zamislite se nad tem! / oglašanje iz dvorane/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Izvolite. 
 Gospod Baković, replika. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Rad bi še 

enkrat opozoril, da največje migracije in val je bil 
v letu 2015. Ta podatek o zaposlenosti je v letu 
2017. Tukaj so vključene tudi te migracije, ki so 
seveda v tem času prišle, in tisti seveda, ki so 
ostali in uredili status. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa Ljudmila Novak ima besedo. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

 Strašenje ljudi zagotovo ni primerno, 
previdnost pa je več kot potrebna. Razmislek o 
migracijah je pa tudi nujen in potreben. Ta 

marakeški sporazum, mi smo, krščanski 
demokratki smo mu nasprotovali, ker menimo, 
da mora vsaka država sama urejati migracije v 
tem smislu, koliko ljudi lahko sprejme, integrira, 
jih želi, jih potrebuje. Te zaveze, da mora vsaka 
država delati tako, kot bo rekla ali Evropska 
unija ali kdo drug, se mi ne zdijo pravilne. 
 Po drugi strani pa vem, da ta 
referendum ne bi imel nobene veljave, zato je to 
samo draga anketa, ki pa je nepotrebna, ker 
vemo, kaj ljudje hočejo. Krščanski demokratki pa 
vztrajamo na tem, da mora ostati v naši politiki in 
v demokraciji človek v središču pozornosti, torej 
spoštovanje človeka od spočetja do naravne 
smrti, zato moramo z vsakim človekom ravnati 
spoštljivo, odgovorno in nediskriminatorno. To 
pa ne pomeni, da mora Evropska unija ali pa 
Slovenija sprejeti vsakega človeka, ki bi želel 
priti k nam. Evropska unija in Slovenija tudi nista 
dolžni, da bi reševali vse probleme, ki so se 
nakopičili v svetu in zaradi katerih nastajajo 
migracije. Seveda pa je treba, da pomagamo 
beguncem in tistim, ki so pomoči potrebni. Sem 
že citirala večkrat, kaj je rekel Dalajlama lani na 
konferenci na Švedskem: »Evropa pripada 
Evropejcem, beguncem pa pomagajte, potem so 
pa odgovorni za obnovo lastne države.« Torej, 
migracije v tem smislu, da jih lahko integriramo v 
družbo, ne pa, da se bo Evropa v svojih temeljih 
spremenila. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Andrej Šircelj, 
pripravi naj se Matjaž Nemec. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani podpredsednik. 
 Zdaj tudi v Sloveniji in tukaj v 
Državnem zboru ne moremo mimo dejstva, da je 
vprašanje migracij danes prvovrstno vprašanje, 
ne samo v Evropi, ne samo v svetu, tudi pri nas. 
Mimo tega ne moremo zaradi tega, ker dejansko 
prihaja do množične selitve ljudi, množična 
selitev ljudi pa seveda za sabo prinese številne 
probleme. To je dejstvo, mimo katerega ne 
moremo. 
 Drugo dejstvo je, ker danes govorimo 
seveda o referendumu oziroma posvetovalnemu 
referendumu, da je to institut, na podlagi 
katerega dejansko lahko dobimo odgovor ljudi in 
da je to eden najbolj demokratičnih institutov v 
tem, da ljudi povprašamo, kaj si misli o najbolj 
pomembnem danes evropskem vprašanju. O 
tem se govori v Bruslju, Parizu, o tem se govori 
v New Yorku in tako naprej. In če ne danes, če 
morda danes niste za to, da ljudstvo pove 
oziroma da ljudje povedo, kaj mislijo o selitvi 
oziroma doseljevanju ljudi v Evropo – mi smo del 
Evropske unije, mi smo del Evrope – in kaj si 
mislijo o tem, da ti ljudje pridejo v Slovenijo – in 
tukaj bom v nadaljevanju tudi osvetlil, kaj to 
lahko pomeni –, potem si enostavno nekdo 
zatiska oči. Potem si zatiska oči in se dejansko 
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boji demokratičnega odločanja ali ljudi o najbolj 
aktualnem vprašanju. 
 Lahko se tudi strinjam z nekaterimi 
avtorji, ekonomskimi avtorji, ki so ne nazadnje 
govorili pred nekaj dnevi v Davosu, ko so govorili 
o razdelitvi svetovnega premoženja in kaj 
dejansko to pomeni. Pred tem si noben ne 
zatiska ljudi, tudi o tem ne, če ste slišali nekatere 
ekonomiste, da ima 26 najbogatejših ljudi takšno 
premoženje kot 3, 9 milijarde ljudi. Tudi to je 
seveda vprašljivo. In če govorimo tudi o 
telekomunikacijskem napredku v vseh državah 
na svetu – in ta napredek ima tudi določene 
negativne učinke, predvsem to, da ustvarja 
lažna upanja –, potem se seveda lahko ob vsem 
tem zamislimo in ta problem je realen. O čem 
namreč govori? Če greste vi v Afriko, če greste v 
Nigerijo, če greste v Pakistan, katerokoli državo, 
boste videli veliko lačnih ljudi, nisem rekel 
revnih, lačnih, vendar z mobitelom. Ta mobitel 
jim ustvarja lepši svet, imajo ga na svojem 
ekranu, vendar ta svet dejansko ni dosegljiv. Ta 
svet ni dosegljiv, seveda potem jim različne 
kriminalne združbe dajejo lažno upanje, da je ta 
svet dejansko dosegljiv. Tukaj pridemo do 
množičnih migracij na podlagi kriminalnega 
organiziranja teh migracij in največjega 
izkoriščenja ljudi, verjetno v zadnjih 50 letih. S 
tem, s to težavo se danes v svetu ukvarja zelo 
malo ljudi. Lahko greste v Libijo, lahko greste v 
arabske države, lahko greste tudi v druge države 
in boste dejansko to videli in Evropa kot taka, in 
s tem Slovenija, rabi odgovor na to vprašanje. 
Rabi odgovor, kako bo rešila tudi to vprašanje, 
ampak to vprašanje naj bi seveda rešila tako, da 
bo vzpostavila določene pogoje za boljše 
življenje v teh državah izvora. Tega nihče ne 
zanika. 
 Po drugi strani, pa sama kultura v 
Evropi, ekonomija v Evropi, socialni sistem v 
Evropi, ne dopušča tako velikega prisiljevanja 
ljudi, kot je dejansko po nekaterih analizah 
napovedano. Ti ljudje dejansko čakajo, če želite 
– nekaj podatkov je že za Bosno in Hercegovino, 
Bihać, Velika Kladuša in tako naprej. Evropa ima 
svoj red, ki se ga je treba držati, to je šengenski 
sporazum in šengenska meja in v zvezi s tem je 
zadeva popolnoma jasna. V Evropo lahko pride 
tisti, ki je povabljen v Evropo, tisti, ki ima vizum, 
tisti, ki ima dovoljenje, da pride v Evropo. V 
Evropi, če ne drugega, moramo držati red in tudi 
v okviru Evrope in v okviru Slovenije določati 
število ljudi, ki se bo priselilo v Evropo ali 
Slovenijo. Vendar, žal je Evropa tudi tukaj, kot 
vidimo, neenotna. Rešiti pa bo to vprašanje 
treba in v Evropi in v Sloveniji, ampak rešilo se 
bo to vprašanje tako, da se bo vprašalo ljudi, 
kako ga nameravajo rešiti; kakorkoli: ali z 
referendumom, ali z volitvami, ali s čimerkoli, 
ampak na koncu bo to najbolj aktualno 
vprašanje danes v Evropi in to se bo moralo. 
Tako bežati pred nekim referendumom, ki ga 
tukaj ponujamo zato, da ugotovimo, kaj ljudje 
mislijo o tem priseljevanju, je zatiskanje oči. 

Morda sedajle, bo pa to aktualno čez dve leti ali 
tri leta, vsekakor bo to aktualno. 
 Še enkrat; ilegalne migracije, to je neko 
novo vprašanje danes, ki ga dejansko ni. 
Poglejte, če greste vi v neko drugo državo, 
greste čez policijsko in carinsko kontrolo in tako 
lahko pridete v neko drugo državo. In to je 
evropejsko in to je civilizirano. Katerikoli drugi 
prehodi so ilegalni in seveda policija mora tako 
ravnati v skladu s pravom, ki velja v Evropi. 
Tukaj govorimo o migrantih. Drugo vprašanje so 
begunci. To je treba ločiti. Ta sporazum, 
marakeški sporazum, žal, o tem ne govori in ne 
loči in ne zavezuje. Na svetovni ravni bo treba 
priti do dogovora, kjer se bodo ta svetovna 
vprašanja rešila. Za Slovenijo pa je treba 
upoštevati nekaj, in to je, da je treba upoštevati 
tudi demografijo. To, da se vsako leto iz 
Slovenije izseli več ljudi, kot jih v Slovenijo 
dejansko pride. To, da imamo nacionalni 
prirastek dejansko negativen. Na dolgi rok bomo 
Slovenci izumrli. Tudi to je vprašanje, ki je 
povezano z migracijami. Kajti mislim,da si nihče 
ne želi v Sloveniji izumrtja Slovencev, izumrtja 
slovenske kulture, izumrtja slovenskih navad, 
izumrtja slovenske zgodovine. Slej ko prej, 
gospe in gospodje, če se ne želite danes 
seznaniti s tem, kaj ljudje mislijo o tem, se bomo 
s tem soočili morda kasneje. Vendar, če danes 
ne zagrizemo v te težave, v te probleme, mislim, 
da bodo čez nekaj leti veliko hujši, kot so danes.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Matjaž Nemec, pripravi naj 
se Janja Sluga.  
 Izvolite.  
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa, 

spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice, 
dragi kolegi! 
 Relativno visoka gospodarska rast, 
presežek v plačilni bilanci, povečanje stopnje 
zaposlenosti, zaostajanje rasti stroškov dela za 
povprečjem EU, prepolovitev dolga, ki so ga 
imela naša domača podjetja do bank v času 
pred krizo, povečanja vlaganja v posodobitev 
tehnologije in ena najtežjih zadolžitev 
prebivalstva oziroma najnižjih, se opravičujem, 
zadolžitev prebivalstva v Evropski uniji. 10 let 
smo čakali na ta trenutek. Občutek je, ne glede 
na politike, ki so in ki vodijo to državo, da so 
ljudje hrepeneli ravno po tem: po miru, po 
relativno stabilni gospodarski in politični sliki v 
državi ter seveda blaginjo in mir. Do blaginje je 
še veliko, mir pa moramo ohranjati. Zato sem 
naklonjen tovrstnim razpravam, če so učinkovite, 
produktivne in če govorijo resni ljudje. 
Spoštujem svojega predhodnika mag. Andreja 
Širclja, se z njim ne strinjam, ampak razpravlja, 
mislim da, učinkovito, korektno, kljub temu da je 
izven parametrov, katere jaz sam zastopam in 
svojih pogledov. Seveda, težko se pa obregnem 
ob dejstvo, da iz dneva v dan poslušamo laži, 
zavajanje v parlamentu brez sankcij. 
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 Pričakoval bi, da bi bila javnost večkrat 
obveščena o tistem, kar je razlog za izumrtje 
črnega panterja ali pa, recimo, kot je zadnje 
veliko odkritje, včerajšnje fotografije mag. 
Grimsa – lažne fotografije iz nekega filma, 
interpretirane, kot da je šlo za resničen dogodek. 
Veste, mag. Grims, si bom dovolil biti nekoliko 
oseben in neposreden do vas. imam občutek, da 
spravljate v zadrego tudi vaše kolege ne samo 
politični avditorij in širšo javnost z nenehnim 
širjenjem jeze, sovraštva, negativizma v času, ko 
ljudje potrebujemo samo mir: pustite nas pri 
miru, politiki, da lahko v miru delamo. Vse, kar 
pričakujem od vas, mag. Grims, da ste iskreni do 
kolegov, vaših, nas ter predvsem do samega 
sebe. Prevečkrat smo vas ulovili v laži, da nam 
boste vi danes tukaj ali pa vselej modrovali, nas 
učili tisto, kar bi moralo biti človeku že ob obstoju 
jasno. Torej, da povemo ljudem resnico in da 
poslušamo predvsem sodelovati v tistem, kar 
nam je izziv, kar je najtežje; in Evropa jih ima 
ogromno, verjemite mi. 
 Osrednja letošnja naloga naše države 
je nadaljnja krepitev gospodarske in socialne 
stabilnosti, demokratičnega ustroja Republike 
Slovenije, mag. Grims, ali pa socialnih razmer v 
naši državi. To so teme, ki nas čakajo v 
prihodnosti. Seveda ne zmanjšujem pomena 
migracije, ampak mislim, da danes v Republiki 
Sloveniji, dokazano v zadnjih dveh, treh letih, 
smo naredili dobro delo. To nam priznavajo vsi, 
to čutijo naši državljani, to nam priznavajo kolegi 
iz tujine. Naš delež je bil izjemno velik in še 
danes je. Dnevno sprejemamo tuje delegacije v 
Republiko Slovenijo iz celotne Evrope. Namreč, 
smo v zelo pomembnem presečišču, čez nekaj 
mesecev so evropske volitve in se preštevamo 
tisti, ki smo enako misleči, tisti, ki želimo blaginjo 
za vse Evropejce, tisti, ki želimo, da se Evropska 
unija sorazmerno razvija. Tiste Evropske unije, 
ki spoštujejo vladavino prava, ki spoštuje velike 
in majhne države, tiste, ki razumejo pomen 
evropske skupnosti in ki je ne razkrajajo. Seveda 
so vplivi iz tujine enormni in posledice naših 
preteklih dejanj so velike, ampak je zelo 
pomembno, kako se lotevamo reševati ta pojav. 
Seveda, nekateri kolegi so vam že dodobra, 
kljub temu da vi želite interpretirati nekoliko 
drugače. Ne, še več mandatov ste imeli, gospod 
Grims, govorimo o EPP, o Ljudski stranki, o 
politični desnici. Začenši z Barosom – dva 
mandata, Van Rampuy – dva mandata, in 
nesrečni / nerazumljivo/ je prišel v Bruselj ravno 
tako pod EPP, to so vsi vaši, to je del Evropske 
ljudske stranke. Lahko interpretirate kakorkoli 
želite, mag. Grims, ampak to so dejstva. Tudi 
Angela Merkel spada sicer med tisto treznejšo 
vejo, ampak Angela Merkel je tista, ki je izrekla 
ključne besede. Pa z vsem spoštovanjem do 
njenega opusa, življenjskega in političnega. 
Seveda naša odgovornost pa je, da opozarjamo 
na take anomalije, ki se pojavljajo. Poglejte, 
mag. Grims, saj ste osamljeni, še vaši kolegi s 
težkim srcem vam stojijo zadaj. Seveda imajo 
konkretne argumente, ki se oddaljujejo od vaših, 

ampak spravljate v zadrego vse nas, ne samo 
opozicijo z leve, ne samo koalicijo, ampak tudi 
opozicijo in desne.  
 Predlagal bi, da se raje osredotočimo 
na tisto, kar so dejanske težave današnjega 
vsakdana. Ne govorim, da ponovno ne bomo se 
morali v prihodnje ukvarjati s to isto tematiko, kot 
smo jo iz leta 2015, ampak takrat nas je 
skorajda domala preseneti ali pač, in smo uspeli 
relativno dobro odpraviti ta velik izziv in ne 
dvomim, da če se bo ponovno pojavil, da bomo 
še enkrat to na enak način storili. Veste, ena 
misel mi roji po glavi tekom današnjega dne, da 
me ne skrbi toliko notranjepolitično dogajanje kot 
zunanjepolitično. Mene skrbi toliko, kaj se 
dogaja danes v Republiki Sloveniji, kakor me 
skrbi, kaj se dogaja okrog nje ali pa okrog naših 
sosednjih držav. Veliko izzivov bo in ogromno 
imamo še za postoriti in dopustiti si ne smemo, 
da si sami ustvarjamo še dodatna bremena in 
težave. Naša odgovornost je, da tudi ljudem 
znamo današnji čas pravilno interpretirati in ga 
tudi pravilno pripraviti. 
 Ne glede na vse izrečene besede, v 
vidu moramo imeti tudi našo državo, naše 
državljane. Naj omenim samo izjemno rast 
turizma, na katerega lahko vplivamo tudi s takimi 
razpravami, predvsem z ustvarjanjem stanja 
duha v državi. Ko se bo nek tujec s kolesom 
pripeljal po centru enega od mest, v Ljubljani – 
ali ga bomo na prvo žogo videli kot partnerja, 
tovariša, prijatelja, turista mogoče ali pa 
migranta, ki jemlje službe, denar in dejansko 
jemlje vse tisto, kar bi lahko dali našim ljudem? 
 Laži je ogromno in treba jih je razkriti, o 
njih je treba govoriti, zaradi tega, da damo 
prostor konstruktivni razpravi, ne pa lažem. Teh 
je dovolj in ljudje so jih naveličani. Pa še en 
poudarek bi si želel – kdorkoli si želi tega 
posvetovalnega referenduma, naj ga tudi plača. 
Tako bo lahko najbolj pripomogel k temu, kar 
radi velikokrat zlorabite – da jemljemo svojim in 
dajemo tujcem. Magister Grims, bodite bolj 
človeški, dajte si nase človeški obraz. 
Verjamem, da sem vas s svojim izvajanjem 
vznemiril, ampak, želel bi si, da tudi vi najdete 
svoj notranji mir, ker nam bo vsem lažje. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik predlagatelja, 
magister Branko Grims.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Ravno 

nasprotno, gospod Nemec, zelo lepo ste me 
razveselil! To bo odlična priložnost, tako kot ste 
sami rekli – vam samo vaše besede vrnem –, da 
vsakdo, ki si želi uvažati ilegalne migrante v 
Slovenijo, naj to sam plača in jih povabi k sebi 
domov in bodite vi prvi in naredite to z zgledom. 
Ko boste to naredili, bomo pa verjeli tudi v vaše 
besede. 
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 Kar pa se ostalega tiče, pa samo tole. 
Prej sem že pojasnil, res bi nas morale ene 
stvari skrbeti. Prvo, mene osebno skrbi, zakaj 
zadnjič, ko sem, recimo, odgovarjal na tiste vaše 
zafrkancije o vremenu, ko ste vodili sejo, ste mi 
šestkrat skočili v besedo. Tako ste bili živčni, ker 
ste vedeli, da imam prav. Kajne? In to je 
problem. 
 Drugi del – tista slika, nesrečna – če je 
ustrezna ali ni ustrezna, pokazal sem jo v dobri 
veri, ker je na tisoč mestih v internetu, pa sem 
verjel, da je prava. Nič hudega, tudi če ni, gospe 
in gospodje, kajti kolega je pa pravi Che 
Guevara – kajne? 

Tisto, kar bi nas moralo skrbeti je pa 
dejstvo, gospod Nemec, tisto bi nas moralo 
skrbeti, da je celotno vodstvo Republike 
Slovenije – domnevam z vami vred, čeprav vas 
osebno ni bilo, so bili pa zanesljivo vaši voditelji 
– sedelo v Stožicah pod sliko množičnega 
morilca, ki je ksenofob, ki je bil rasist, ki je bil 
dokazano homofoben in ki je dokazano množični 
morilec – za vsaj 260, po pisanju na internetu in 
po objavljenih pričevanjih ljudi – gre dejstvo, da 
je pač zagrešil umore celo osebno. Z njegovimi 
enotami pa menda, da je šlo za nekaj čez 10 
tisoč ljudi. Če pod takim človekom sedite vsi 
skupaj, bi to moralo vse nas pa zelo skrbeti, 
veste. Zelo skrbeti! Potem tudi ni čudno, če se 
daje prednost tujcem pred svojimi ljudmi s strani 
takih oseb. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod Kordiš, postopkovno, pa res 
prosim za postopkovno. Hvala. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala, 

predsedujoči. 
 Gospod Grims vztrajno trdi, da je Che 
Guevara množični morilec, da je rasist, da je 
ksenofob. Ampak, če je vse to res, potem se 
sprašujem, zakaj gospod Grims Che Guevare ne 
mara? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Kordiš, to ni bilo postopkovno. 
Želite repliko, gospod Nemec? Ja, 

gospod Nemec, repliko. 
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Ne bom si vzel te 

priložnosti. 
Da dejansko izpostavim prav to, kar 

sem hotel. Dejansko reakcija mag. Grimsa je 
povedala svoje, tukaj nimam kaj dodati. Namreč, 
s to jezo, ko se interpretira neka dejstva z nekimi 
drugimi dejstvi, kakorkoli že, in se jih zapakira na 
način, da še sam človek, ki govori, ne verjame v 
te besede. Mag. Grims, samo bi vas na eno 
stvar rad opozoril. V zadnjih medijih – vem, da 
ste načitan človek, da radi preberete – je moč 
razbrati, da slovensko gospodarstvo je 
soodvisno od tistih ljudi, ki legalno pridejo v 
Slovenijo in pomagajo slovenskemu 
gospodarstvu. Danes je teh največ iz Bosne in 

smo lahko hvaležni, da nam pomagajo na tak 
način ohranjati gospodarstvo v taki formi, kot ga 
poznamo danes. 
 Eno stvar bi rad in bom še zaključil, 
mag. Grims. Ali veste, težko si predstavljam v 
Državnem zboru, ko govorite nenehno, da je 
treba nekaj vedeti, da ste ravno vi tisti, ki to 
izreče in nas radi učite o tem, kaj je prav in kaj ni 
prav, ko pa danes že na dnevni bazi nenehno 
beremo o tem, kaj vi izrečete, kaj pokažete, kaj 
naredite in dajete v ospredje ne vsebine, ampak 
vaš namen. Sami sebe razkrivate, da ne glede 
na to, kaj dobite v roke, želite interpretirati na 
način, kot je na tisti sliki takrat pokazano in 
dokazano. Ampak s tem razgalite samo sebe in 
dejansko razgalite vašo kredibilnost, ki ste jo žal 
že izgubili. Ko govorimo o migrantih, ko 
govorimo o črnem panterju, ko govorimo o 
globalnih vremenskih pojavih ter seveda kot 
zadnja cvetka, ki jo je tudi kolega Kordiš omenil, 
z včerajšnjo fotografijo Che Guevare mislim, da 
ste porušili vse rekorde Državnega zbora 
Republike Slovenije.  
 Pa vam želim lep dan vsem. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predlagatelj, mag. Branko Grims.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Prav z 

veseljem, gospod Nemec, vas vabim, pa se 
bova kdaj soočila na to temo. Boste zelo 
presenečeni, kakšna so dejstva in kaj v resnici 
se o posamezni stvari lahko predstavi. Takrat se 
bova pa potem pogovorila, pa še o tisti himni 
levičarjev bova kakšno rekla, saj veste. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Janja Sluga. Pripravi naj 
se dr. Anže Logar. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Fantje moji, kam 

smo zašli ali kaj naj drugega rečem. Mislim, to je 
pa zdajle pa čisto mimo dnevnega reda, čisto 
mimo teme, čisto mimo vsega. 
 Sicer se tu lahko s kolegi strinjam, da 
včeraj pa danes je SDS res prekosil samega 
sebe, pa ne v pozitivnem, ampak izrazito v 
negativnem smislu. Ampak dobro, saj enkrat so 
morali pokazati svoj pravi obraz. Laži, ki niso laži 
samo v tem, kako kažemo neke lažnive slike, če 
bi oni »rumenjaček«, ko ga gledamo, ko 
gledamo naše skakalce, ali so skočili na prvo 
mesto ali pa niso, če bi tisti »rumenjaček« kazal 
število laži, ki jih tamle na oni strani izrečejo, pa 
ki jih je tudi danes, pa včeraj izrekel gospod 
Grims, bi že zdavnaj udaril oni »rumenjaček« 
tam nekam čez.  
 Vrnimo se na točko dnevnega reda, ki 
danes tudi ni vsebina marakeške deklaracije, 
ampak je to, da si SDS želi imeti referendum na 
neko zadevo, ki v resnici ne obstaja ali pa je že 
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mimo. Kar se tiče marakeške deklaracije, smo v 
resnici že vse povedali. Tudi danes so bile 
nekatere stvari ponovljene. Samo spomnila bi 
kolege na to, kako sami smo bili leta 2015 ob 
tistih številkah migrantov, ki smo jih uspešno 
obvladovali, pa vendarle smo to morali početi 
sami. Takrat bi si strašno želeli, da bi nam na 
pomoč priskočila še katera druga država ali pa, 
da bi bilo vsaj neko usklajeno delovanje, pa ga 
ni bilo. Marakeška deklaracija je nekaj takega, 
kar smo si takrat v resnici želeli, k čemer ste pa 
tudi vi že v prejšnjih letih oziroma vaš 
predsednik v resnici pozivali, pa tega danes ne 
boste priznali. Se pravi, referendum, ki ga želijo 
predlagatelji, bi bil na to temo in vprašanje bi se 
glasilo: Ali ste za to, da Slovenija pristopi h 
Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in 
ilegalne migracije? Pa če spustim tisto, kar je 
Zakonodajno-pravna služba povedala okrog 
tega vprašanja in okrog tega, ali je sploh mogoč 
referendum o takem vprašanju, se vprašam po 
zdravi kmečki pameti. Ali naj imamo referendum 
o vprašanju, ki je že pasé, ki je že mimo? 
Marakeška deklaracija je bila v letu 2018 na 
koncu aklimirana in samo pet držav se ji ni 
pridružilo, vse ostale pa so se ji. Tudi o tem je 
bilo danes že dosti v resnici povedanega. Torej, 
zdaj bomo imeli nek referendum o neki zadevi, ki 
je že končana. 
 Druga stvar, vprašanje, kako je 
zastavljeno, na kaj se nanaša, pa če preberem 
besede dr. Rajka Pirnata – da ne bomo govorili, 
da sem jaz strokovnjakinja za te stvari, pa niso 
to moje besede –, ampak »samo referendumsko 
vprašanje napeljuje k negativnemu odgovoru … 
iz njega ni jasno, o kateri odločitvi iz pristojnosti 
Državnega zbora se bo odločalo«. To je ta drugi 
pogoj, da se lahko odloča na referendumu zgolj 
o vprašanju, ki je v pristojnosti Državnega zbora, 
tudi ni izpolnjen, če izpustimo, na kakšen način 
je vprašanje zastavljeno. 
 Potem je bila neka ideja, da se 
posvetovalni referendum razpiše pa se potem 
zaveže, da ga je treba upoštevati in tako naprej. 
Zelo jasno je, da si SDS želi nekaj, kar je v 
resnici nezakonito. Referendum o takšnem 
vprašanju ni mogoč, ker ne gre za zadevo iz 
pristojnosti Državnega zbora, in še enkrat 
ponavljam, gre za zadevo, ki je že pasé. Torej 
nobene težave nima SDS, da zahteva nekaj, kar 
je nezakonitega, kar vemo, smo že tudi včeraj 
pri ustavni obtožbi slišali, da ne glede na to, 
kako se SDS zdaj deklarira za varuha ustave in 
varuha pravne države in varuha zakonodaje, pa 
nima nobene težave, da zahteva nekaj 
nezakonitega ali pa, da celo vloži v preteklosti 
interpelacijo zoper ministre, ki so si želeli 
uresničiti neke odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije.  
 Torej, pet minut tako, pet minut 
drugače, dejstvo pa je: to, kar zahtevate, ni 
skladno z našo zakonodajo. Če ni skladno z 
našo zakonodajo, je nezakonito in tega ne more 
biti.  

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ne vidim rok za repliko. Besedo dajem 
dr. Anžetu Logarju, pripravi naj se Miha Kordiš. 
 Izvolite, gospod Logar. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči. 
 Mogoče najprej kratko samo glede 
imena globalni dogovor. Težko je govoriti o 
globalnem dogovoru, če pomembne države ne 
pristopijo k temu dogovoru. Težko je tudi 
razmišljati v tej smeri, da je v nekaterih državah 
– mislim, da je devet evropskih držav – stanje 
duha takšno, da so skrenile stran od evropskih 
vrednot. Morda je resnica ravno drugačna, da je 
teh devet držav se postavilo primarno za svoje 
državljanke in državljane in da so v bistvu 
spoznali nevarnost na nek način, ki preti v 
nekem daljšem roku v smeri politike, ki nikomur 
ne koristi, pa bom v nadaljevanju razložil, zakaj 
ne koristi. 
 Veliko besed je o tem, da države 
potrebujejo znanstvenike, strokovnjake, 
intelektualce iz drugih držav, ker rodnost v 
posameznih državah ni dovolj velika. Države to 
različno rešujejo, z zelenimi kartami, modrimi 
vizami in tako naprej, da pritegnejo tiste najbolj 
usposobljene. Verjemite, za tovrstne migracije 
svet ne potrebuje nobenega globalnega 
dogovora. Vedno bodo migracije. Sama osmoza 
deluje na ta način, da se iz manj gostega širi 
oziroma iz bolj gostega v manj gosto, v države z 
več dobrinami prihajajo posamezniki iz držav z 
manj dobrinami, da se potem na koncu pride do 
neke stopnje ekonomije, ki normalno funkcionira.  
 Bili smo pa v letu 2015 soočeni z nekim 
pojavom, s katerim Evropska unija še ni bila 
soočena. Države so različno uspešno reševale 
to problematiko in prišlo je do številnih 
nasprotovanj takim politikam. Meni je neverjetno, 
kako nekateri ta nasprotovanja a priori 
ocenjujejo za nazadnjaštvo, za nekaj, kar gre v 
nasprotju s človeškimi vrednotami in tako naprej. 
Vprašajte tiste, ki živijo v državah ali pa, ki vodijo 
države, iz katerih so ti migrantski toki. Boste 
videli, da s takšnim migranstkim tokom največjo 
škodo države članice povzročajo ravno tem 
državam, ker jim jemljejo delovno silo, ker jim 
jemljejo intelektualno silo, ker jim jemljejo v 
bistvu tisto podstat, na podlagi katere bi te 
države lahko zrastle. Če vi vse ljudi iz ene 
države vzamete in jih uvozite v Evropsko unijo, 
bo ta država še naprej stagnirala in propadala, 
hkrati pa bo imela težave tudi Evropska unija 
oziroma države, v katerih bodo ti migranti. Zato 
je Evropska unija vedno imela poudarek in je 
tudi največji neto dajalec pomoči v svetu, da je 
spodbujala razvoj teh držav, ki se soočajo s 
krizo, ki imajo nerazvito gospodarstvo in tako 
naprej. Glavni namen, naj se ekonomija dodatka 
ustvarja v teh državah članicah oziroma teh 
državah, če se bodo tam pojavile ekonomske 
priložnosti, bodo ljudje ostali v teh državah. To je 
sicer zapisano tudi v tem globalnem 
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»compactu«, da je to eden od primarnih ciljev. 
Samo večji del tega sporazuma pa govori v 
nasprotju s tem sporazumom, v nasprotju s tem 
ciljem. Namreč daje poudarek temu, kaj morajo 
države narediti za vse tiste, ki pridejo v 
podpisnice tega sporazuma. Neverjetno je, da v 
bistvu ta sporazum sploh ne uporablja besede 
ilegalne migracije, ta pojem sploh ne obstaja. So 
regularne in neregularne migracije in bojim se, 
da pri tem sporazumu gre za tako imenovani 
sindrom kuhanja žabe. To je samo prvi v seriji 
ukrepov, ki jim bodo sledili potem zakoni, ali pa 
sporazumi, ali pa deklaracija, ali pa konvencije, 
ki bodo imele že neko legalno obveznost, 
nanašale se bodo pa ravno na ta sporazum. In 
tu, v Državnem zboru bo nek minister za 
zunanje zadeve ravno na podlagi tega 
sporazuma utemeljeval, zakaj je treba neke 
obveznosti sprejeti. 
 Eno razpravo o tem smo imeli, kjer sem 
govoril kakšne diskrepance to lahko v naš 
sistem prinese, zato o tem ne bi mogoče več 
govoril, bi pa morda poudaril samo to. Glejte, 
tudi na konferenci, kjer je bil ta sporazum 
potrjen, je bila kar vroča polemika o tem, ali je to 
zavezujoča ali ni zavezujoča deklaracija, kaj to 
prinese za posamezno državo članico, ali gre tu 
v pristojnosti posamezne države. Ne boste 
verjeli, od članic, ki so sodelovale na tej razpravi, 
je bilo kar 50 dodatnih deklaracij oziroma pisem 
vloženih. Mene na Odboru za zunanje zadeve, 
recimo, zunanji minister nikoli ni opozoril, da je 
Slovenija dala tudi posebno izjavo v zvezi s tem. 
Nikoli! Mi ni niti povedal, da je prvotno v marcu, 
mislim, da podpisal, mi ni niti povedal, da tekst 
še ni preveden, da se je Vlada odločila na 
podlagi angleškega teksta, in ni mi povedal, da 
je Slovenija predložila še dodatno deklaracijo 
oziroma pismo o priglasitvi oziroma strinjanju s 
tem sporazumom. Recimo, v tem svojem pismu 
je predstavnik Slovenije povedal, citiram: 
»Istočasno vlada opozarja na jasnejšo 
razlikovanje med regularnimi in neregularnimi 
migracijami, kar bi morali biti jasnejše zapisano v 
celotnem besedilu, zlasti v cilju 16«. Celo vlada 
priznava, da je ta globalni »compact« 
nerazumljiv in da dopušča različno tolmačenje. 
Celo vlada, ki ga brani! 
 Zadnjič je na Odboru za zunanje 
zadeve minister za zunanje zadeve, gospod 
Cerar rekel, da Slovenija tako ali tako ne more 
izstopiti iz tega sporazuma. Zakaj pa ne? Kdo pa 
pravi, da ne? 9. januarja je izstopila Brazilija, 
skladno s predvolilno obljubo. V čem je razlika 
med Brazilijo in Slovenijo? Zakaj Slovenija ne bi 
mogla izstopiti? In to vprašanje, ki bi ga postavili 
na posvetovalni referendum. Ne vem, zakaj se 
tako oklepate teksta, ki je bil predložen gradivu, 
še preden je Slovenija sploh pristopila k tej 
marakeški deklaraciji. Že takrat je bilo povedano 
in vsakič naslednjič, da predlagatelj to vprašanje 
lahko kakorkoli spremeni v dogovoru. Če je to 
vprašanje, ki buri slovensko javnost, ne vidim 
razloga, zakaj ne bi o tem odločali na 

referendumu, na posvetovalnemu referendumu, 
ki se ga lahko pač razpiše. 
 Sedaj pa samo še to, kar se tiče 
stroškov. Govorite, predraga anketa in tako 
naprej; poglejte, saj imamo 26. maja evropske 
volitve. Stanejo tako ali tako. Če se poleg tega 
objavi še en referendum, mislim, da ne bodo 
stroški zaradi tega bistveno narasli. Bo pa vsa 
na koncu koncev ta dilema odpadla in morda 
boste tisti, ki sedaj govorite, da to ni problem, 
dobili dokaz, da to dejansko za Slovence ni 
problem in bo vaša zmaga z referendumom 
dokazana ali pa bo zadeva drugačna in bo 
dobila Vlada jasen signal, da pač ljudstvo želi, 
da umakne svoj podpis s tega sporazuma – in 
tudi zaradi tega se ne bo svet zatresel. Bomo pa 
dejansko prisluhnili Slovenkam in Slovencem, da 
bo Vlada naredila tisto, kar Slovenke in Slovenci 
od nje pričakujejo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Miha Kordiš, pripravi naj se 
Bojan Podkrajšek.  
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Skrajna desnica bi rada imela 
referendum o beguncih, kar je popolnoma 
absurdno, abotno. Kot da imamo lahko 
referendum o dejstvih! Ker migracije so dejstvo, 
ne glede na to, kaj si o njih mislimo. Vselej so 
bile, vselej bodo. Kar pa je specifika modernih 
migracij in kar jim je vsem skupno, pa je, da jih 
poganja kapitalizem. Poganja jih kapitalizem, in 
sicer v treh temeljnih oblikah. 
 Najbolj običajna v javnosti izpostavljena 
oblika so vojne. Vojnoindustrijski kompleksi, 
zveza Nato, geopolitični interesi pustošijo po 
državah tretjega sveta, iz katerih sedaj prihajajo 
begunci v severnejše, bolj razvite države. Ljudje 
iz svojih matičnih držav globalnega juga bežijo 
tudi zaradi ekonomskega opustošenja, ki mu 
načeljujejo zahodne korporacije zahodne 
multinacionalke, ki izčrpavajo naravne vire teh 
držav po Afriki, po latinski Ameriki, po 
jugovzhodni Aziji, izčrpavajo človeške vire teh 
držav in navsezadnje grdo svinjajo naravo in 
okolje. Tretji razlog, ki se nam približuje v ne več 
tako zelo oddaljeni bodočnosti, pa je podnebni 
beg. Ravno zaradi ekonomskega opustošenja 
pa tudi zaradi svoje lege so ravno države 
globalnega juga tiste, ki so na okoljske 
spremembe, na podnebne spremembe najbolj 
občutljive. Ne samo te države, počasi se bo 
človeštvo znašli v situaciji, ko bomo imeli na 
globalni ravni slabo letino, prvo leto, to bo šlo še 
nekako skozi, pa bomo imeli slabo letino 
naslednje leto in kar naenkrat bomo priča 
globalni lakoti. Na lokalni ravni držav globalnega 
juga so seveda učinki vseh teh procesov še 
toliko bolj izraziti in hitrejši. Lahko že sedaj 
pogledamo, kakšna je, recimo, agrarna tipika 
marsikatere od teh držav. Ko pride zahodna 
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korporacija, zakupi za polovico države tega 
ozemlja, zato da tam prideluje neke rentabilne 
kulture, ki jih prodaja na Zahod. Lokalno 
prebivalstvo tam dela za pest riža ali pa še to ne 
in medtem ko izvažajo primarne kmetijske 
proizvode, sami tolčejo lakoto. To, gospe in 
gospodje, so vse simptomi kapitalizma in tri 
oblike, trije motorji globalnih, modernih migracij. 
Nočete beguncev na svojih mejah? Prav, potem 
pa dajmo na referendum kapitalizem ali v 
omiljeni različici vsaj slovensko sodelovanje pri 
vojaškoindustrijskem kompleksu in pri zvezi 
Nato, ki je, kot rečeno, eden izmed treh 
pogonskih stebrov modernih globalnih migracij. 
 V Levici vas pozivamo tukaj in sedaj 
ponovno, podpišite z nami zahtevo po izstopu 
Slovenije iz zveze Nato in po odpovedi 1,2 
milijarde evrov težkih vojnih nabav, ki so 
namenjeni teroriziranju globalnega juga, da se 
lahko slovenski fantje in dekleta v uniformah 
vozijo kot pomožne okupacijske čete ameriške in 
drugih zahodnih vojska po Afganistanu, po 
Maliju in še kje. Pa bomo največ naredili tukaj in 
zdaj hipno za to, da se obseg globalnih migracij 
zmanjša. Ampak počnete v vrstah skrajne 
desnice prav nasprotno; podpirate 
vojaškoindustrijski kompleks, podpirate 
korporativno plenjenje, pa ne samo globalno 
korporativno plenjenje po državah globalnega 
juga, podpirate korporativno plenjenje pri nas, v 
Republiki Sloveniji. Zanikate podnebne 
spremembe in si želite v Slovenijo privabiti 
umazano industrijo, s tem ko se postavljate ob 
bok Višegradu. Torej, da se slovensko 
gospodarstvo konstituira na osnovi socialnega 
dampinga, okoljskega dampinga, nizke dodane 
vrednosti in odvisnosti od zahodnih centrov 
moči. Da slovensko gospodarstvo ostane 
oziroma še bolj ponikne v pozicijo podizvajalca. 
Skratka, ravno vi, skrajna desnica, SDS, ki 
danes zahtevate ta absurdni referendum o 
migracijah, aktivno podpirate vse politike, ki 
globalne migracije v tem velikem obsegu šele 
ustvarjajo. 
 Pravite, da vas zanima ureditev 
migracije in osrednjo torišče vašega argumenta 
je razlikovanje med legalnimi in nelegalnimi 
migracijami. Na to je treba odvrniti z dvema 
točkama. Prva točka je naslednja: to, kar je 
legalno, ni nujno prav, to, kar je prepovedano, ni 
nujno narobe. Suženjstvo je bilo svoj čas 
prepovedano. Otroško delo je bilo svoj čas 
dovoljeno. Pardon, prej sem rekel suženjstvo je 
bilo prepovedano – suženjstvo je bilo dovoljeno 
in zavarovano z zakoni, otroško delo je bilo svoj 
čas dovoljeno in zavarovano z zakoni in še in še. 
Ali to pomeni, da je suženjstvo pravilno, 
pravično? To pomeni, da je otroško delo, ker je 
bilo nekoč zakonito, tudi neka praksa, ki jo 
moramo slediti? Ne in še enkrat ne! Država, 
zakoni niso mera in metrika morale, etike tega, 
kar je prav. Drugi odgovor, ki se mogoče bolj 
neposredno nanaša na stališča SDS; njih v 
resnici ne zanima urejanje migracij. Njih zanima 
uporaba, zloraba migracij, nekega spontanega 

strahu med slovenskimi državljankami in 
državljani za podpihovanje svoje lastne 
ideološke agende, zgrajene na rasizmu. In to je 
vse, kar se skriva v vseh teh 30 in nekaj debatah 
na temo migracij, ki jih je do zdaj izvedel SDS. 
Običajni rasizem. Saj, lahko poveste direktno in 
lahko poveste po pravici, kot se sami hvalite, da 
to počnete. Pač niso vam všeč ljudje, ki imajo 
temnejšo barvo kože, kot jo imate vi. To je to.  
 Če ta rasizem, to ksenofobijo križamo 
še z malo širšimi politikami in slogom, ki jih 
parlamentarna skrajna desnica educira – kaj 
dobimo? Dobimo »fake news«, dobimo serijo 
protidemokratičnih ukrepov, ukinjanje 
državljanskih svoboščin, sabotažo človekovih 
pravic, nadzor nad aspekti življenja vseh 
posameznikov, posameznic – in to znotraj te 
države, ne izven nje. Pa veste, kaj sem ravnokar 
opisal? Opisal sem vam fašizem! To je to, s 
čimer imamo zdaj opravka. Ne samo rasizem v 
razprave o migracijah, je zelo slabo zamotam 
fašizem ali – kot se zdaj moderno reče, v 
primeru Orbana denimo – neliberalna 
demokracija. Kaj pomenijo te politike za 
slovenske državljanke in državljane, čeprav so 
merjene in propagirane in usmerjene proti 
prišlekom, ki iščejo zatočišče? Ponovno bom 
posegel po Viktorju Orbanu, bom posegel po 
Madžarski. V Madžarski pa so se pred kratkim 
dogajali veliki protesti zaradi delavske 
zakonodaje, ker je Orbanova fašistoidna vlada 
prinesla na parlamentarno mizo zakon in je bil 
potem tudi sprejet, ki so mu tamkajšnji sindikati 
rekli kar sužnjelastniški zakon, ki omogoča, da 
nadure ostajajo tri leta neplačane, in ki 
omogočajo, da nek zaposleni nabere do 400 
nadur v enemu letu. Skratka, brutalne prakse 
izkoriščanja. Si predstavljate, da pri nas delate v 
neki fabriki, delate v štacuni, ma kjerkoli že, 
naredite toliko in toliko nadur, potem pa vaš 
delodajalec kapitalist teh nadur ne izplača tri 
leta? To je prihodnost, ki jo zagovarja, ki jo 
predstavlja SDS, pa jo maskira, pa jo skriva za 
ljudmi temnejše barve polti. Imejte to v mislih, ko 
slišite skrajno desnico govoriti o slovenskem 
narodu! 
 O čem oni pravzaprav govorijo, ko 
govorijo o slovenskem narodu? Govorijo o tujih 
korporacijah, ki bi jim kar podarili slovensko 
industrijsko bazo. Govorijo o tajkunih, ki so jih 
ustvarili. Govorijo o privilegijih bogatih. Zagotovo 
pa ne govorijo o delavskih pravicah, o delavskih 
plačah in o blaginji velike večine državljank in 
državljanov. Zakon o prevzemih – to je bilo 
storjeno za časa prve Janševe vlade. To je tisti 
zakon, ki je šele omogočil oblikovanje tajkunov 
in izropal slovensko industrijsko verigo za 
milijarde in milijarde evrov, ki so se nato prelili v 
slabe kredite, v slovenske banke in na koncu v 
žepe vseh državljank in državljanov, ker je iz teh 
kreditov nastala bančna luknja. Toliko je vam do 
blaginje slovenskih državljank in državljanov! 
Najprej ste naredili tajkune, potem ste te tajkune 
reševali z našim denarjem. Ali pa zadnji primer, 
Zakon o minimalni plači, ki smo ga po štirih letih 
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izborili v Levici. Kdo tega zakona ni podprl? Prav 
ti gospodje, ki danes trdijo, kako silno jim gre za 
narod. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Bojan Podkrajšek. Pripravi 
naj se Nataša Sukič. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala, 

spoštovani podpredsednik Državnega zbora. 
Lep pozdrav kolegicam in kolegom! Vsem, ki 
spremljajo to sejo Državnega zbora, obljubljam, 
da se bom skušal držati točke dnevnega reda. 
 V življenju sem se toliko naučil, da prav 
gotov ni krajših poti oziroma je zelo nevarno, če 
se kdaj prehiteva po desni strani. Peto leto sem 
v tem državnem zboru, pa sem velikokrat 
poslušal seveda, ker živimo v nekem posebnem 
svetovnem času, kaj vse se dogaja v naši širši 
okolici, Evropski skupnosti, pa tudi širše po 
svetu. Ko govorim o teh petih letih, ko sem tukaj 
v Državnem zboru, sem poslušal pol leta o nekih 
pravljicah iz Grčije. Pa je čas doprinesel, če se 
vrnem, da ni krajših poti oziroma ni mogoče 
prehitevati po desni, pa da ni mogoče govoriti o 
pravljicah, je kmalu prišla realnost. Veliko smo 
poslušali o državi, ki je daleč od nas, Venezuela, 
to je trajalo eno leto. Ena najbogatejših držav na 
svetu v naravnih danostih, pa danes zapeljana v 
slepo ulico! Tudi tam je dejstvo, da ni krajših poti 
oziroma neke pravljice socializma ne veljajo. 
Mnogo ljudi v tisti državi trpi zaradi mnogo 
neumnežev, ki so vodili oziroma še vodijo 
državo. 
 Naj grem k točki dnevnega reda, o 
kateri danes popoldan govorimo, o 
posvetovalnem referendumu. Danes smo tudi 
slišali, da tudi tisti, ki to predlagajo, naj bi plačali 
tudi ta referendum. Mislim, da je ta točka zelo 
pomembna. Mogoče se komu zdi smešna, 
mogoče se komu zdi, da jo neupravičeno 
izpostavljam, ampak ko verjetno ne bomo več 
sedeli v tem državnem zboru, se bomo na to 
sejo, ali pa na ta posvetovali referendum, ki se 
nanaša na marakeško delaracijo, prav gotovo še 
kdaj spomnili. To vam, spoštovani poslanke in 
poslanci, seveda z vsem spoštovanje do vseh, 
polagam na srce. 
 V začetku leta 2016 je človek, ki je 
danes najbližje temu predsedniku Vlade, 
gospodu Šarcu, ki je za mene eden večjih 
strokovnjakov na področju varnosti Republike 
Slovenije, tudi širše v nekdanji Jugoslaviji pa tudi 
v Evropi, o migrantih zapisal naslednje: »Gre za 
načrt spodkopavanja vredno in tradicije Evrope.« 
Pod ta stavek se prav gotovo podpišem. 
 Ko danes mečete celo z velikimi 
lopatami na to stran, da govorimo o nekih 
nespodobnih stvareh, o ljudeh, ki jih 
podcenjujemo – mislim, da v Slovenski 
demokratski stranki nobenega ne podcenjujemo, 
tudi sam tega ne delam –, da si nabiramo 
politične točke. Naj pa spomnim na eno dejstvo. 

Danes je že bilo povedano, da sta v prejšnjem 
mandatu tako zunanji minister in predsednik 
Vlade poznala neke stvari oziroma podpisovala, 
katere do poslank in poslancev tega državnega 
zbora ni prišlo. 
 Pa seveda, ko mečete neke stvari na to 
stran, na Slovensko demokratsko stranko, naj 
povem, da če vse tako cveti v Republiki 
Sloveniji, potem stranka, ki je v prejšnjem 
mandatu dobila 36 poslancev, … bo kmalu prišla 
pod štiri poslance. Če bi bili mi in vsaka naša 
točka v nasprotju z nekimi vrednotami, načeli pa 
vrednotami, ki jih Slovenke in Slovenci 
spoštujejo in za katere se borijo in delajo vsak 
dan v Republiki Sloveniji, potem bi ta rezultat bil 
verjetno malo drugačen. Smo pa bili seveda 
vsak v svojem delu Slovenije legitimno izvoljeni 
in mislim, da je prav, da se zavzemamo za 
Slovenke in Slovence. Ta stavek, ki sem ga 
povedal, ki je bil izrečen od nekoga, ki danes 
sedi v najbližji pisarni predsednika Vlade, prav 
gotov drži. 
 Sam seveda podpiram posvetovalni 
referendum, ki naj bo s čim manjšimi stroški, 
zato predlagam, da ga združimo z bližajočimi 
evropskimi volitvami, ki bodo v tem letu v 
mesecu maju. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Nataša Sukič. Pripravi naj 
se mag. Dejan Kaloh. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane, spoštovani! 
 To, kar je danes tukaj slišati, lahko 
rečem: »Od Rabata do Marakeša." Tako bi 
lahko rekli: tistega Rabata, kjer je julija leta 2006 
takratna Janševa vlada preko svojega 
odposlanca Dragotina Mateja pričela tlakovati 
pot k tako imenovani marakeški deklaraciji, 
danes pa ji ta ista sprenevedava SDS pravi 
izdajalski akt. Pa razumi, če moreš.  
 Še pomembnejši dokument, ki mu 
predlagatelji nasprotujejo tudi s predlogom za 
razpis posvetovalnega referenduma, pa je 
Globalni dogovor o varnih urejenih in zakonitih 
migracijah, ki ga je v OZN decembra sprejelo 
oziroma podprlo kar 152 držav. Torej? Ne 
moremo reči, da ne gre za globalni dogovor. In 
zakaj je tak globalni dogovor potreben, zakaj je 
pomemben? Ker preprosto migracijskih trakov 
oziroma begunske problematike ne moreš 
reševati ločeno od drugih, ne moreš se izolirati, 
ne moreš tega početi znotraj vsake posamične 
države posebej, ampak je za to potrebno 
mednarodno sodelovanje, treba je enostavno 
zavzeti nek celovit pristop. Pika. Tukaj debate ne 
bi smelo biti, pa vendarle je, zato ker ne, 
slovenske stranke skrajne desnice bi Slovenijo 
raje pridružile državam, kot je Madžarska, 
Poljska, Avstrija ali pa Trumpova Amerika, kjer 
je ksenofobija doma na dnevni ravni. 
 Ampak v resnici Slovenski demokratski 
stranki oziroma predlagatelju ne gre toliko niti za 
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ta globalni dogovor, niti za marakeško 
deklaracijo, bistvo je popolnoma drugje. To je 
navadna dimna zavesa, paravan za njihov 
agitprop in za popolno protibegunsko 
histerizacijo, ki se ni začela s to marakeško 
deklaracijo. Priča smo ji že štiri leta. Štiri leta 
zapovrstjo sistematično poslušamo eno in isto, 
en in isti zastraševalni političnopropagandni 
diskurz. Na žalost pa vstopamo tudi v četrto leto, 
ko se je Slovenija obdala z rezilno žico, k čemur 
pa resda ni prispevala skrajna desnica, ampak 
na žalost politična sredina. Žica je pač naša 
realnost še danes. V Levici seveda ne 
nasprotujemo razpravam o migracijah, pa četudi 
poteka že ta razprava triintridesetič oziroma 
štiriintridesetič, nič hudega, tudi če bo stotič, 
ampak ko bi bila vsaj konstruktivna. Odločno pa 
nasprotujemo ksenofobiji in diskurzu, ki je 
rasističen. Nasprotujemo lažem in 
manipulacijam. Nasprotujemo podžiganju strahu 
in sovraštva ter razpravam, ki imajo en sam 
samcat cilj, in sicer za vse težave v tej državi 
okriviti tujce, begunce, migrante in druge 
družbene manjšine. Pa naj ponazorim, v tej 
državi je samo 6 % v celotnem deležu 
prebivalstva tujcev in zgolj 0,02 % je beguncev; 
ampak propagandni stroj Slovenske 
demokratske stranke ne popušča. Dan na dan 
nas bombardira z lažmi o migrantih. Kajpada, 
kako bi sicer prepričal državljane in državljanke, 
ne samo Slovence in Slovenke, ampak 
državljane in državljanke te države, da 0,02 % 
beguncev ogroža 99,98 % celotnega 
prebivalstva. Kako sicer, če ne z manipulacijami 
in lažmi?! 

Je pa zanimivo, spoštovani kolegice in 
kolegi na desni strani, da je Vatikan neposredno 
vztrajal pri uvedbi nekaterih določb v marakeški 
sporazum. Naj navedem samo izjavo državnega 
sekretarja Vatikana kardinala Parolina, citiram: 
»Samo na osnovi medsebojnega razumevanja 
lahko predlagamo trajni odgovor na današnjo 
človeško mobilnost, trajnostno rešitev za 
migrante in begunce ter tudi za vse vpletene 
države.« Tako torej Vatikan, spoštovani kolegi. 
Kardinal je torej poudaril pomen meddržavnega 
sodelovanja pri migracijskih vprašanjih, ki ga vi, 
nasprotniki marakeškega sporazuma, razlagate 
kot globalistično zaroto proti nacionalni 
suverenosti. Zanimivo je tudi, da ste se 
spotaknili ob tako imenovane levičarske 
nevladne organizacije. Naj vam povem, da se 
med njimi nahaja tudi slovenski Karitas. 
Slovenski Karitas je samo v letu 2015 opravil 24 
tisoč delovnih ur z migranti, slovenski Karitas se 
je pridružil lansko leto dvajsetim ostalim 
nevladnim organizacijam, pozivu Vlade 
Republike Slovenije, da se naj sprejme 
migracijska strategija. In ne samo države, 
mednarodne nevladne organizacije so pisale to 
marakeško deklaracijo. Pa naj navedem samo 
nekatere, kajti med njimi je bilo ogromno 
katoliških, na primer Združena protestantska 
cerkev v Belgiji, Protestantski socialni center, 
Belgija, Evangeličansko-luteranska cerkev 

Finske, Španski jezuitski center iz Madrida, 
Karitas Barcelona, Evropski jezuitski begunski 
servis, Evropska federacija Sant'Egidio, 
Katoliško mednarodno mirovno gibanje Pax 
Christi in seveda slovenski Karitas. Kaj boste 
rekli na to? Ker se nasprotniki v glavnem 
sklicujete na slovensko katoliško identiteto in na 
krščansko identiteto Evrope, ko govorite o 
nevarnostih priseljevanja, je seveda tudi precej 
ironično, da so vaša stališča v popolnem 
nasprotju z uradnimi stališči Katoliške cerkve 
oziroma Vatikana. Slovenska demokratska 
stranka pa kot da nič od tega ni res, še kar 
naprej goni svojo lajno v tem, da je, citiram 
njihovega predsednika, »uvažanje čim večjega 
števila migrantov iz tujega okolja nadaljevanje 
projekta iz Komunističnega manifesta«. V 
svojem krotovičenju proti migrantom, v svojem 
protibegunskem deliriju in v svojih krčevitih 
prizadevanjih po čim prejšnji orbánizaciji 
Slovenije gre Slovenska demokratska stranka 
celo tako daleč, da je javno zavrnila politiko 
Angele Merkel in jo na kongresu EPP okrivila, da 
je odgovorna za krizno stanje v Evropi, da je 
odgovorna za brexit in za začetek strašne 
strateške katastrofe, ker je leta 2015 v Nemčijo 
povabila begunce. To so vaše besede, 
spoštovani kolegi in kolegice iz Slovenske 
demokratske stranke. Kajpada, treba je pripraviti 
teren Viktorju Orbánu in dodanemu vzponu 
fašizacije Slovenije in Evrope, kajneda. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Proceduralno ima gospod Grims. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala 

gospod, predsedujoči. 
 Samo predlagam, da gospo, ki je zdaj 
govorila, pa tudi vse, ki bodo še sledili, 
opozorite, da danes govorimo o Globalnem 
sporazumu o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah; ne govorimo o beguncih. V tem aktu 
se ne ureja nič o beguncih, ampak izključno 
vprašanja migracij. Večina tega, o čemer je 
gospa govorila, se nanaša na vprašanje 
beguncev. To je pa čisto nekaj drugega. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa za opozorilo. Prosim, da se držimo 
teme. Ni replike tukaj, je imel proceduralno. 
 Besedo ima mag. Dejan Kaloh. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. 
 Jaz sem zdaj večino časa bil v 
razpravni dvorani, se tudi naužil neslanosti 
predvsem z levega pola tega parlamenta, bi pa 
želel takoj odgovoriti gospe Sukič, ki je citirala 
kardinala iz Vatikana. Ni se pa spomnila tudi na 
drugega verskega voditelja dalajlamo. Mislim, da 
je ta po razumu in srcu eden od najbolj 
avtoritivnih ljudi na tem svetu, ki je pa rekel, da 
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Evropa pripada Evropejcem. Če že navajate 
cerkvene dostojanstvenike, pojdite k tistim, ki jih 
spoštuje ves svet in so tudi Nobelovi nagrajenci. 
Govorilo se je, da individualni pristop ni mogoč, 
da je to treba urediti z drugimi državami. Italija in 
Madžarska sta to super rešili. V Budimpešti so 
za božične praznike ljudje hodili po božičnih 
stojnicah povsem neovirano, veselo; medtem na 
drugi strani, ne tako daleč, v Strasbourgu so 
ljudje umirali, so ljudje umirali pod morilskimi 
kroglami teroristov. Individualni pristop je seveda 
mogoč, tudi v Italiji, poglejte, kaj je Salvini 
naredil, se stvari izboljšujejo.  
 Zdaj pa mi dovolite, da se kot pravnik 
dotaknem teh pravnih aspektov globalnega 
sporazuma. Vlada Republike Slovenije je na 
zadnji seji OZP, tudi gospod Čurin, govorila to 
mantro, da ne gre za pravno obvezujoč 
dokument. Ni res, ni res. Še vaši pravniki, vaši 
pravniki iz vaše politične oziroma ideološke 
hemisfere, kot je Vasilka Sancin, vas negirajo. 
Kaj je gospa Sancin dejala 15. novembra 2018? 
»Če se bodo države v praksi držale določil v 
dogovoru in jih jemale tudi kot neko obveznost, 
je lahko dogovor podlaga za nastanek norm 
običajnega mednarodnega prava,« s tem se bo 
verjetno gospod Brglez strinjal, »ki izhaja iz 
prakse držav in njihove pravne zavesti. V tem 
primeru bo dogovor postal mednarodnopravno 
zavezujoč«. To je rekla gospa mednarodna 
pravnica Vasilka Sancin. Dajte se potem 
medsebojno pogovoriti o tem pa pojdite z 
usklajeno dikcijo, da to ni oziroma je pravno 
obvezujoče. Jaz mislim, da je. Ker ta splošna 
praksa se namreč že izvaja, že teče. To je 
neizpodbitno dejstvo. Vlada Marjana Šarca pa 
še vedno trdi, da to ne bo nikoli pravno 
zavezujoče. Že postaja, dragi moji, že postaja. In 
kaj je še najhuje; da smo tu že večkrat danes 
slišali, da na podlagi tega dokumenta se bodo v 
tem hramu demokracije nato sprejemali drugi 
zakonski akti, ki bodo še krepili to siceršnjo 
promigrantsko naravnano politiko vladajočih. 
Spominjamo vas, da je strošek na enega 
migranta tisoč 963 evrov, to je dejstvo, dejstvo, 
izraženo s strani Računskega sodišča, in je 
trikrat več od minimalne slovenske plače, ki je 
bila s 1. 1. skorigirana na 667 evrov. Za razliko 
pa naši ljudje za teh 667 evrov garajo, hodijo v 
službo, jaz vam na mariborskem primeru povem, 
ko gledam te migrante iz Eritreje, migranti 
pohajkujejo po Mariboru, ne primejo se 
nobenega dela; in to enostavno ni pravično do 
naših, slovenskih ljudi. Zato tukaj ne govoriti o 
strošku tega posvetovalnega referenduma, saj 
so vam kolegi povedali, dajmo ga združiti s 
evropskimi volitvami in tega stroška tako rekoč 
ne bo. Po drugi strani je pa šlo na stotine 
milijonov evrov za te ilegalne migracije.  
 Dotaknil bi se rad tudi têrmina 
množičnost migracij. Zunanji minister Miro Cerar 
je govoril, da ne gre govoriti o množičnih 
migracijah. Kako da ne? Lanskoletna številka, 9 
tisoč ilegalnih prehodov naše meje, dejansko 
dokazuje, da ta tok ne pojenjuje, ampak se 

povečuje, za razliko od leta 2017 za petkrat. Da 
ne govorimo o ekstremno množičnih migracijah, 
ki so se zgodile v letu 2015. Ampak poglejte, da 
imate nek plastični primer, 9 tisoč zaznanih 
ilegalnih migracij, v praksi jih je še tako več. 
Kolega Grims je govoril, kaj poročajo italijanski 
mediji o tem. Ampak številka 9 tisoč, to je 
populacija Vrhnike, Logatca in Postojne. Sedaj si 
pa zamislite, toliko ljudi gre vsako leto ilegalno 
čez našo mejo, kot trije slovenski kraji, ki sem jih 
sedaj navedel. Kriminalne združbe, kot vaš 
minister govori, kriminalne združbe imajo 
verjetno ta podatek; koliko jih pa dejansko 
spravijo čez mejo, ampak tega verjetno ne želite 
oziroma ne boste detektirali. Kolega Grimsa bi 
rad podprl pri njegovem izvajanju, ko govori o 
getoizaciji migrantov, ki prihajajo. Naredite si 
uslugo, 8., 9. aprila organizira Državni zbor 
službeno ekskurzijo v Bruselj, si boste šli 
pogledat evropski parlament. Jaz sem že bil 
nekajkrat tam. Sem pa tudi šel v Molenbeek, to 
zloglasno četrt, in tam boste na svoje oči videli, 
kaj mag. Grims govori, to so dejstva. 80 % 
določenih področij Molenbeeka je dejansko 
muslimanskega prebivalstva, ki so od glave do 
peta zaviti, ki spoštujejo samo svoje običaje in 
navade ter se požvižgajo, da so dejansko doma 
dva kilometra zračne linije od centra Bruslja. 
Pojdite si na tej ekskurziji 8. in 9. aprila pogledat 
Molenbeek v živo. Jaz sem si ga pogledal. Dve 
uri sem po tej četrti hodil in moram reči, da 
človek dobi občutek, da je dejansko na drugem 
planetu. To ni evropska civilizacija. Poglejte si to 
na tej ekskurziji aprila, da boste potem videli, da 
to niso nekakšne domislice, ampak to so 
dejstva.  
 Moram se še dotakniti te krilatice iz 
globalnega sporazuma, da bodo migracije 
prinašale bogastvo, inovacije in trajnostni razvoj. 
Kot sem rekel, že v Molenbeeku si lahko 
pogledate, da gre za srednji vek, tako do 
obnašanja do žensk. Mimogrede, avstrijski 
vicekancler Strache, pa to se dogaja nekaj 
kilometrov čez mejo, je zadnjič dajal, da samo v 
treh tednih so bile umorjene štiri ženske, z 
migrantskim ozadjem so bili ti kriminali storjeni. 
To je dejansko nekaj kilometrov stran od 
Maribora. Dodana vrednost socialnega kapitala, 
ki ga ti migranti prinašajo, je za zahodno Evropo, 
za razvito Evropo enaka ničli. Pletilci košar ali 
vodiči kamel tukaj enostavno nimajo 
perspektive. To niso doktorji znanosti, niso 
zdravniki, niso inženirji, programerji. Ti ljudje se 
bodo potem zaradi nezaposljivosti predali 
kriminalu, terorističnim dejanjem in tako dalje. 
Tukaj bodite res pozorni, ko jih vabite na veliko 
sem, kajti ta druga krilatica, ki govori, da bodo 
kamele kmalu pile vodo iz Rena, se nam že zelo 
bliža. Za zaključek, jaz vedno malce v šali sicer 
pravim, da je ta naša zadnja klop zadnja 
obrambna črta demokracije v teh hiši 
demokracije; zelo resno pa vam pravim, da je 
referendum zadnja obrambna črta demokracije, 
zlasti pri zadevah, ki se neposredno tičejo 
ljudstva. Prosim vas, predstavniki iz te leve 
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strani, dajte slovenskemu ljudstvu to možnost, 
da se izrazi o tem. Menim, da brez te možnosti 
slovensko ljudstvo prikrajšamo za usodno 
vprašanje, ki se v tem trenutku še ne kaže v tako 
kritičnih razmerah, kot je to na Zahodu, ampak 
pomislite na svoje otroke. Saj imate tudi svoje 
otroke. Verjetno jim ne želite tega, kar se dogaja 
v Strasbourgu, v kakšnih drugih državah, kjer 
prihaja do tudi morilskih situacij. In vlada 
Marjana Šarca je naredila eno veliko napako. 
Najprej je stališča o pristopu h globalnemu 
sporazumu, potem je totalno ignorirala Državni 
zbor, potem se je šele spomnila, da je treba ta 
dokument prevesti v slovenščino, saj smo 
vendarle v Sloveniji, šele nato pa je začela ta 
dokument prevajati. Apel podprite, podprite ta 
predlog, ki bo govoril o tem, da Slovenija 
odstopa od tega za naš narod škodljivega 
sporazuma. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Repliko ima Miha Kordiš.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Slišali smo še en pehar sovražnega 
govora, rasizma, stereotipov in še vsega 
ostalega. In tudi, da se nam z migracijami obeta 
srednji vek. In ponovno se sprašujem; če je to 
res, od kod potem vsa ta histerija skrajne 
desnice. V srednjem veku bi se morali oni 
počutiti kot doma.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod Marijan Pojbič ima besedo.  
 Izvolite.  
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani podpredsednik.  
 Najprej bi prebral tri tvite, pa bom 
potem povedal, zakaj. Prvi je: Nezakoniti 
migranti, ki dnevno vdirajo v Slovenijo, so velik 
varnostni problem, so organizirani nasilni 
kriminalci, s seboj prinašajo neznane viroze, 
garje in podobne bolezni. Počasi spreminjajo 
slovenske varnostne razmere v negativno smer. 
Nujno je odločno in jasno ukrepanje. Drugi tvit: 
Danes obračun med njimi, jutri z nami. Zakaj že 
so tukaj? Kdo jih je uvozil? Na čigave stroške se 
prekladajo sem in tja? Kakšna je njihova dodana 
vrednost za našo družbo in domovino Slovenijo? 
In tretji tvit: V Slovenijo prihaja vse več Alžircev, 
ki so znani kot džihadisti in kriminalci; ter drugi, 
ki izkoriščajo našo liberalno azilno zakonodajo. 
To je napisal človek, ki sedi v kabinetu 
predsednika Vlade. Zdaj pa vas, spoštovani 
kolegice in kolegi, sprašujem, o čem govorimo. 
Človek je v kabinetu predsednika Vlade, piše to; 
vi pa tukaj govorite povsem nekaj drugega. Ne 
vem, kakšna koalicija je to, kakšna vlada je to. 
Očitno je z vami nekaj zelo narobe. Danes je bilo 
rečeno, da 0,5 % tujcev ali migrantov v Sloveniji 
ne more ogrožati celotnega naroda. Včeraj pa je 

bilo povedano tukaj zelo jasno, ste govorili, da 
lahko 1 % zasebnih šol ogrozi obstoj 99 % 
javnega šolstva v tej državi. Prosim, kakšno 
sprenevedanje. Ali se delate norca iz 
slovenskega ljudstva ali pa je z vami res nekaj 
fejst narobe. In zdaj gremo k stvari.  
 Po moji osebni oceni je strahopetno, da 
se vlada ne upa posvetovati s svojimi državljani, 
ko gre za sprejetje mednarodnega dokumenta s 
potencialno izjemnimi vplivi na kulturo in 
ekonomsko prihodnost naroda. In nesmiselno je 
govoriti o nesmiselnosti referenduma, če se 
vlada vnaprej ne zaveže, da ne bo spoštovala 
njegovega izida. Referendum je najvišja oblika 
odločanja ljudstva v državi in prepričljivega 
sporočila njegovega izida nobena vlada ne bi 
morala ignorirati. Če bi to storila, ne bi imela 
nobene legitimnosti za vladanje. In ob 
konkretnem odnosu sedme sile, torej medijev, bi 
takšno sporočilo vlada hitro dojela. Zato, 
spoštovani kolegice in kolegi, zelo jasno 
sprašujem, zakaj smo se odločili za lastno 
državo. To je zelo pomembno vprašanje. In 
drugo, ali ima v Sloveniji res oblast ljudstvo? 
Zato še enkrat, zakaj se vlada in koalicija bojite 
mnenja državljank in državljanov, tistih, ki 
plačujejo migrantom stanovanje, hrano, 
zdravstveno oskrbo, oblačila, torej ves komfort, 
ki so ga med drugim deležni na Debelem rtiču 
migranti. Kaj pa naši otroci? V tem trenutku ne 
morejo iti na Debeli rtič na morje, in to veliko 
slovenskih otrok, ki še nikoli ni obiskalo morja. 
Kakšni smo tisti, ki sprejemamo konkretne 
odločitve za naše državljanke in državljane, se 
pravi, da jih postavljamo v drugo vrsto. Za nas 
so otroci manj pomembni kot migranti, ilegalni in 
še kakšni, ki prihajajo v našo družbo. In da ne 
govorim o upokojencih z 250, 300, 400, 500 
evrov pokojnine, delavci z minimalko, da ne 
govorim o invalidih 3. kategorije, ki prejemajo 
276 evrov mesečne pokojnine. Se pravi, da za 
njih ni možno zvišati nič, za migrante nobenega 
problema. Da ne govorim o varnosti naše 
države, da ne govorim o zdravju ljudi v naši 
državi, blaginji, da ne govorim o čakalnih vrstah. 
Migrant pride takoj na vrsto za zdravstveno 
storitev. In tako dalje. To so razlogi, s katerimi 
želim poudariti, da so zame v prvi vrsti ključni 
Slovenke in Slovenci, naši državljanke in 
državljani. Problem migrantov je pa treba 
reševati tam, kjer je nastal, torej na izvoru. To pa 
je stvar svetovne politike, to ni stvar Slovenije. 
Seveda je v tistem deležu, ko sestavlja svetovni 
zemljevid, da. Danes sem veliko slišal o širjenju 
strahu. Res vam moram povedati, vprašajte 
Evropejce, vprašajte Francoze, Angleže, 
Nemce, zakaj jih je strah. In resnično jih je lahko 
strah zaradi terorističnih napadov, pobojev, 
ropanj, uničevanja imovine in tako dalje. In kdo 
to počenja v večini primerov? Na to vprašanje si 
lahko sami odgovorite, ker verjetno znate brati 
tudi tuje medije. Zato bom jaz ta predlog za 
referendum podprl. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Boštjan Koražija.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala za besedo. 
 Jaz bi se navezal na trditev gospoda 
Širclja s strani predlagatelja, da migranti oziroma 
migracije in begunci niso nova stvar, kar je res. 
Bom predstavil zadevo bolj slikovno oziroma 
plastično se bom izrazil. Pred več kot 2 tisoč leti, 
vsi poznamo zgodbo o Jožefu, Mariji in Jezusu. 
In to so bili prvi begunci, tudi potrjeno, kar je 
dejstvo, ki so pribežali v Egipt pred kraljem 
Herodom, da bi zaščitili oziroma rešili življenje 
svojemu sinu. In žal se danes, 2 tisoč let 
pozneje, spet dogajajo iste zadeve, ko družine 
zaradi svojih otrok, da bi rešili svoje otroke, 
bežijo pred vojnami, pred lakoto, pred pohlepom 
kapitalizma. In zdaj sprašujem predlagatelja 
referenduma – Ali ste za ukinitev človekovih 
pravic? Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predlagatelj. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): En stavek. 

Kolega je rekel, da bežijo družine, zato da rešijo 
svoje otroke. Potem pa bi jaz vprašal gospoda, 
kaj dela tukaj Ahmad Šami, ki je po lastnih 
besedah otroke pustil na vojnem območju, česar 
jaz nikoli ne bi storil. Zdaj, ko je pa konec vojne, 
se pa noče vrniti domov. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Miha Kordiš, izvolite repliko. 4 sekunde. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Značilno je, da 

družine naprej pošljejo svoje najvitalnejše člane, 
ker se najlažje znajdejo in potem za svoje 
družine najlažje poskrbijo. Seveda gospod 
Grims svojih otrok ne bi pustil od zadaj, saj ga 
tudi njegova družina ne bi poslala naprej, ker 
zagotovo ni njen najvitalnejši član.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Robert Polnar ima besedo. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik Državnega zbora, hvala za 
besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Od nekdaj sem bil prepričan, da 
geografija pomembno določa naš pogled na 
svet. Mislim, da je nekdanji francoski predsednik 
Charles de Gaulle tisti, kateremu pripisujejo 
izrek maksime, da tudi zgodovina ni nič drugega 
kakor praktična geografija. Migracije so trenutno 
zelo velik evropski problem. Vse evropske 
države hočejo biti tranzitne. Niti ena pa noče biti 
končni cilj migrantov, zato si velikodušno 
podajajo ta vroč kostanj. Živimo v odkrito 

ciničnem času, ko države, ki so se najbolj borile 
proti mejam in zidovom, ki so se obvezale, da jih 
bodo umaknile, sedaj hitijo s postavljanjem 
taistih meja in zidov. Nepristranski opazovalec bi 
pomislil, da je najmanj čudno, kako bogata 
Evropa z več kot pol milijarde prebivalcev ne 
more sprejeti nekaj milijonov migrantov. Problem 
pa so razlike: jezikovne, religiozne in kulturne. 
Nekaj zadev pri vsej tej stvari pa je jasno. Za 
današnjo razpravo želim izpostaviti štiri. Prvo, 
četudi bi v Evropi uspeli obvladati velik 
migracijski val, je ta val dokaz za obstoj globokih 
in trajnih dejavnikov, ki bodo vplivali na razvoj 
dogodkov v bližnji prihodnosti. Ti dejavniki 
vključujejo politični kaos na Bližnjem vzhodu in, 
kar je veliko bolj pomembno, izjemno velike 
razlike v dohodkih med Evropo in Afriko. 
Dolgoročno gledano bo trend gibanja rasti 
prebivalstva postal nevzdržen. Število 
prebivalcev Podsaharske Afrike bo v petih 
desetletjih nekajkrat preseglo evropsko 
populacijo. Od tam je mogoče pričakovati samo 
povečevanje ekonomskih migracij.  
 Drugo, Evropska unija težko sprejema 
migrante, pa ne samo zavoljo kulturnih in verskih 
razlik, marveč tudi zato, ker Evropa nima 
izkušenj celine, ki sprejema priseljence, za 
razliko od Severne Amerike ali Avstralije. Res je, 
da so nekatere evropske države v zgodovini 
sprejemale begunce – poudarjam vojne 
begunce, ne migrantov – v velikem številu, 
denimo Francija v času španske državljanske 
vojne ali pa države Evropske unije v času 
bosanske vojne. Toda Evropa je bila vedno v 
načelu kontinent izseljencev in emigrantov, od 
Hebridov in Irske na severu do Grčije in Španije 
na jugu. Za južno Evropo so poleg tega značilne 
tudi: nizka in nestabilna gospodarska rast, 
visoka stopnja brezposelnosti in šibke potrebe 
po delovni sili, tudi na najskromneje plačanih 
delih. In te šibke potrebe po delovni sili tudi 
onemogočajo zaposlovanje priseljencev. Tretje, 
Evropska unija je v zadnjih letih storila napake, s 
katerimi je poglobila krizo in ustvarila 
nestabilnost na svojih zunanjih mejah. Ena od 
takih napak je bilo brezumno rušenje libijskega 
režima, ki so ga zamenjale plemenske vojne in 
neobvladljiv kaos, v katerem je popolnoma 
ukinjena kontrola nad vsemi mejami te po 
površini zelo velike države. Zato bi se morali 
evropski politiki globoko zamisliti in izprašati 
lastno ošabnost in nekompetentnost svojih 
politik. Evropska unija se je znašla v procesu 
preobrazbe; od izvora stabilnosti do izvoznika 
političnega in ekonomskega nereda. Četrto, 
Evropska unija nima nobenega odgovora za 
sedanjo migrantsko krizo. Evropska unija je 
preprosto izgubljena, brez strategije, brez idej in 
brez politik. Problem tudi v resnici ni preprost. 
Edini način, ki lahko pripelje do kakšne 
razrešitve, je multilateralen pristop, ne sme pa 
biti omejen samo na države Evropske unije, 
ampak mora vključevati vse države, iz katerih 
prihajajo migranti. 
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 Toda takšen multilateralen pristop 
zahteva izjemno velike napore, vložene v 
koordinacijo med evropskimi, afriškimi in 
azijskimi državami. Predvsem pa zahteva 
evropsko soglasje z dejstvom, da bo v prihodnjih 
petdesetih letih Evropa morala sprejeti velik priliv 
prebivalcev tujih držav, ker tako zahtevata 
demografija in ekonomska neenakost. Niti en od 
teh dveh pogojev ni izpolnjen. Z vsemi 
nadaljnjimi političnimi improvizacijami se bo 
problem migracij samo še slabšal. Glavno 
vprašanje, kot ga jaz vidim danes, je: Ali je 
Globalni dogovor o varnih, urejenih in zakonitih 
migracijah pravi odgovor na evropske 
improvizacije? Mislim, da odgovora na to ne 
pozna niti nosilec transcendentnega; ljubi bog, 
po domače povedano. Globalni dogovor baje 
predstavlja pravno nezavezujoč okvir 
sodelovanja, s katerim države udeleženke 
ponovno utrjujejo suvereno pravico posamezne 
države, da v skladu z mednarodnim pravom 
oblikuje svojo nacionalno migracijsko politiko. 
Dve besedni zvezi velja poudariti: pravno 
nezavezujoče in utrjevanje suverene pravice. 
Mislim, da lahko kot suverena država iz tega 
potegnemo določeno konsekvenco. Ko se bo 
zgodil, če se bo zgodil, nov migrantski val, bomo 
odvisni izključno sami od sebe. Odvisni bomo od 
svojih finančnih virov, človeških zmožnosti, 
tehničnih in materialnih sredstev; in od nikogar 
drugega. Če se bo zgodil nov migrantski val, 
gospe in gospodje, bo tudi popolnoma 
nepomembno in takrat ne bo štela ne taka in ne 
drugačna odločitev na morebitnem referendum. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Samo Bevk. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Rad bi vam povedal, kaj me je včeraj in 
danes najbolj pretreslo ob poslušanju razprav v 
Državnem zboru. Seveda gre za fotografijo, ki jo 
je včeraj v Državnem zboru kazal poslanski 
kolega mag. Branko Grims. Ko nekdo od 
poslancev želi nekaj posebej poudariti, prinese 
za govornico kakšen predmet, kot na primer 
WD-40, mislim, da je to naredil poslanec Janez 
Janša, ali prižge svečo kot nekdanji poslanec 
Mirko Kaplja, ki je hotel več luči v tej hiši, ali pa 
fotografijo, kot je to storil včeraj mag. Grims in 
poudaril, da prikazuje revolucionarja Cheja 
Guevaro, ki s pištolo strelja na dve mladoletni 
dekleti. Ali je bil včeraj mag. Grims zaveden ali 
pa je kazal lažne fotografije in navajal lažne 
podatke? Kot je danes sporočal časnik Večer, 
naj bi šlo za fotografijo, ki je nastala 22 let po 
smrti Cheja Guevare. Ko ga je danes na to 
opozoril poslanski kolega Predrag Baković, pa je 
poslanec mag. Grims dejal, da je fotografija zgolj 
simbolična. Torej mag. Grims včeraj v zvezi s to 
fotografijo ni govoril čiste resnice, temveč je 

prirejal dejstva. Na njej torej ni Che Guevara, ki 
naj bi moril dve mladoletni dekleti. Pred leti je 
revija Mladina objavila fotografiji, dobro veste, na 
kaj mislim, obe sta bili pristni, resnični. 
Pomemben pa je bil kontekst te objave. 
Poslanec Grims je takrat protestiral in revijo tožil. 
Tudi jaz se nisem strinjal s potezo revije Mladina 
in primerjavo, ki so jo s tem storili. To mislim še 
danes. Ne morem tudi mimo sestavljenke 
arhivskih dokumentov, ki so si jo pred leti 
privoščili v poslanski skupini. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Bevk, bi prosil, da se držite točke 
dnevnega reda in vsebine. Hvala. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Govorim o dejstvih, ki se 

sprevračajo včeraj in danes. Saj bom kratek, 
bom kmalu končal. Prosim za pozornost. 
 O tem prirejanju dokumentov, ko so 
sestavili nekaj dokumentov in s tem hoteli 
kompromitirati takratnega predsednika republike 
dr. Danila Türka v zvezi z bombnim atentatom 
oziroma napadom v Velikovcu na Koroškem. S 
prikrajanjem resnice in zavestno manipulacijo z 
dejstvi ne bomo prišli daleč. Bojim se, da nas ne 
čaka nič kaj lepa prihodnost. Predlagam pa, 
mislim, da je to tema današnje seje, da se v 
naslednjih dneh skrbno analizira magnetogram 
16. točke 4. redne seje na temo Predloga za 
razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi 
migracij ter naj se ugotovi, koliko lažnih, 
prirejenih ter prikrojenih dejstev je bila deležna 
slovenska javnost, ko je spremljala to razpravo 
preko 3. programa nacionalne televizije. Seveda 
je tudi jasno, da jaz razpisa za referendum ne 
bom podprl. Hvala lepa za pozornost. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Boris Doblekar.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Danes govorimo o predlogu Slovenske 
demokratske stranke za posvetovalni 
referendum o marakeškem sporazumu. 
Mimogrede, debate so zašle že na vse mogoče 
strani in mislim, da bi bilo bolj prav, da bi se 
dejansko posvetili vsebini oziroma temu, o 
čemer teče danes beseda in je tudi na dnevnem 
redu. Mnogo je bilo besed o beguncih, migrantih 
in tako naprej. Mi ne govorimo niti o beguncih 
niti o migrantih, ki prihajajo sem legalno, ampak 
govorimo o nelegalnih migrantih, in to je bistvo. 
Vsi poznamo, kakšna je problematika. Težave 
se pojavljajo povsod po Evropi, pri nas k sreči 
malce manj, ne pojavljajo pa se na Madžarskem 
in še kje. Da ne bom morda rekel karkoli narobe, 
da ne bo kakšnih replik ali česarkoli drugega, se 
bom kronološko dotaknil nekaterih stvari 
oziroma poudaril neke stvari, ki se mi zdijo 
bistvene pri tem našem predlogu o 
posvetovalnem referendumu o marakeškem 
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sporazumu. Najprej bom samo povedal, kaj smo 
pridobili s temi ilegalnimi migranti. Bil sem tudi 
sam neposredno vpleten, ko so te množice 
prihajale k nam. Naredili smo si ogromno 
stroškov, imeli smo veliko uničenih vlakov in 
avtobusov ter mnogo preobremenjenih policistov 
in vseh ostalih, ki so se morali ukvarjati s temi 
velikimi količinami migrantov, ki so k nam 
prihajali brez imena in priimka, ne da bi vedeli, 
od kod prihajajo, brez dokumentov in tako 
naprej. Saj to nam je najbrž vsem znano, tako 
da ni nujno to posebej poudarjati. Potem smo 
pridobili žico na meji, dokaj neprimerno, in tudi 
ne povsod, tako da s to žico nismo kaj dosti 
rešili. Ogromno stroškov ima država s temi 
ilegalnimi migranti. Tudi o tem sta predlagatelj in 
tudi Žan Mahnič že veliko govorila ter tudi vse 
ostali, ogromno stroškov in časa. In ko se človek 
vpraša, zakaj je treba toliko stroškov zaradi 
ilegalnih migrantov, po drugi strani pa sami 
vemo, kakšne težave imamo v državi, kako se 
trudimo na vse mogočne načine, da bi zagotovili 
dovolj sredstev za najnujnejše zadeve.  
 Tudi včeraj je moj kolega Reberšek 
govoril o zbiranju zamaškov, starega papirja, da 
sploh lahko invalidi pridobijo tisto osnovno za 
preživetje; pa sta minister in ministrica tamle 
samo obnemela za mizo. Ne more nihče reči, da 
te stvari niso povezane. Če dajemo veliko 
denarja za ilegalne migracije, za te migrante, ki 
se potem pri nas zadržujejo, potem je očitno 
denarja dovolj in bi ga morali imeti tudi za 
kakšne druge stvari, ki se mi zdijo dosti bolj 
pomembne. Ogromno besed je bilo izrečenih 
tukaj, od fašizma do ne vem, kaj vse, pod vsemi 
nivoji, ljudje se samo čutijo, ko tole poslušajo. In 
ne vem, kakšno sporočilo dajemo mladim s 
takim načinom govorjenja, s takim način 
obnašanja. Ali so si starejši, ki so že marsikaj 
preživeli v tej naši državi, zaslužili to?! Jaz ne 
žalim nikogar in tudi ne ocenjujem nikogar, pa 
naj si misli karkoli, vsak ima svoje mnenje, vsak 
lahko pove svoje mnenje in jaz temu ne bom 
nasprotoval. Povedati moram še to, da sem bil 
izvoljen s strani ljudi, s strani volivcev; in kdor bo 
žalil mene oziroma moje izvajanje, bo s tem žalil 
tudi moje volivce oziroma Slovenke in Slovence. 
Na koncu morda še to, da migracije so vedno 
bile in tudi vedno bodo. S tem smo se tudi vsi 
strinjali. Ampak še enkrat poudarek, govorimo o 
ilegalnih migracijah in ne mešajmo pojmov 
migracij, ki so bile, ki bodo, ki so in ki nimajo 
nobene veze z ilegalnimi migracijami in s tem 
masovnim prihodom ilegalnih migrantov.  
 Gospod Žan Mahnič je tudi v imenu 
stranke veliko povedal o medijih, o postavljanju 
migrantov pred naše državljane, o anketah o 
multikulturi. Vsi smo ga lahko popolnoma dobro 
razumeli, ko nam je marakeški sporazum tukaj 
zelo podrobno predstavil. In jaz sem se čudil 
nekaterim, ki so se iz klopi prav čudili, ko so ga 
poslušali, kot da tega še niso slišali ali prebrali. 
Na koncu morda samo še to. Če bi mi na 
posvetovalnem referendumu izvedeli od ljudi, kaj 
si želijo, potem bi se lahko država verjetno malo 

drugače odločala, kot se je s tem pristopom k 
marakeškemu sporazumu. Veliko ljudi je 
nasprotovalo temu in to vsi vemo in bi morali 
mnenje ljudi tudi upoštevati. Zato predlagam, da 
se opravi ta posvetovalni referendum. 
Referendumi, ankete se delajo za mnoge stvari, 
ki so tudi precej manj pomembne, ko se 
dostikrat zgledujemo po Švici in ostalih državah, 
ki imajo dlje razvito demokracijo kot mi. V Švici 
imajo referendum na primer o tem, ali bodo 
kravam porezali rogove. Kakšno banalno 
vprašanje, ampak o takih stvareh sprašujejo; pa 
da mi ne bi ljudi vprašali o tako pomembnem 
vprašanju, kjer se troši veliko denarja in kjer nas 
lahko skrbi za našo varnost, se mi zdi precej 
neumestno, da ne vprašamo ljudi. Na koncu bi 
povedal samo še to, da je tudi Brazilija odstopila 
od sporazuma, tako da ne drži to, da Slovenija 
ne bi mogla odstopiti od tega sporazuma. In tudi 
še zanimiv podatek, ki je zelo svež, da je v Italiji, 
odkar je vlado prevzel Salvini, 95 % manj 
migracij v lanskem letu. Torej še enkrat 
predlagam, da poslanci vsi skupaj dobro 
razmislimo in podpremo ta predlog po 
posvetovalnem referendumu in dopustimo 
ljudem, da se sami odločijo in sami povedo, kaj 
si želijo in kakšno življenje si želijo v naši državi. 
Hvala lepa za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Mateja Udovč.  
 Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovane kolegice, spoštovani 
kolegi!  
 Gospoda kolega Pojbiča iz Slovenske 
demokratske stranke bi prosila, da ne zavaja 
javnosti in celotnega Državnega zbora, ko 
govori, da so na Debelem rtiču nastanjeni 
migranti. Na Debelem rtiču ni nastanjenih 
nobenih migrantov. Prav tako Mladinsko 
zdravilišče Rdečega križa deluje kot običajno. 
Mislim, da otroci lahko letujejo na Debelem rtiču 
kot običajno. Naj preidem k svoji razpravi. V 
svoji razpravi se ne bom preveč ukvarjala z 
vsebino ilegalnih migracij. V tem državnem 
zboru smo danes in že velikokrat poprej veliko 
govorili in slišali na to temo, vse – od povsem 
neprimernega, na trenutke celo sovražnega 
govora, do konstruktivnih razlag in predlaganih 
rešitev. Pri tem pa smo skupaj ugotovili, da je 
problematika migracij, predvsem ilegalnih, 
globalni, večplastni pojav, ki je generiran zunaj 
naših pristojnosti in meja. Zato ga ni mogoče 
reševati samo na lokalni ravni, z radikalnimi 
ukrepi, kot so postavljanje ograj in podobni 
ukrepi. Pri reševanju vprašanj ilegalnih migracij 
in beguncev je treba najprej identificirati in 
odpraviti razloge za njihov nastanek. Sprijazniti 
se moramo z dejstvom, da so migracije del naše 
realnosti, našega vsakdana. Migracije so se 
dogajale, se dogajajo in se bodo dogajale. 
Razlogi so različni, v bistvu pa se ne 
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spreminjajo. Vsi si želimo miru in predvsem 
kvalitetnega življenja in vsi imamo pravico do 
tega.  
 Kar se pa tiče Predloga za razpis 
posvetovalnega referenduma o obravnavi 
migraciji, ki sta jo vložili Poslanska skupina SDS 
in SNS, za obravnavo in sprejetje v Državnem 
zboru, pa sem mnenja, da je sicer pobuda 
možna in legitimna, vendar brezpredmetna. V 
Zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi je 
določeno, da se mora predlog za razpis 
posvetovalnega referenduma nanašati na 
vprašanje iz pristojnosti Državnega zbora, ki je 
širšega pomena za državljane, hkrati pa o tem 
vprašanju Državni zbor še ni sprejel končne 
odločitve. Globalni dogovor o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah je politični dokument, ki ni 
pravno zavezujoč. Posameznih držav ne 
zavezuje k spreminjanju nacionalne zakonodaje 
in na noben način ne posega v njihovo ustavno 
ureditev, prav tako pa tudi ne bo postal del 
občega mednarodnega prava. Zato ocenjujem, 
da pri tej vsebini ne gre za odločitev iz 
pristojnosti Državnega zbora in nima nobene 
zakonske podlage. Iz referendumskega 
vprašanja in obrazložitve ne izhaja, na katero 
odločitev Državnega zbora se nanaša 
posvetovalni referendum. V postopku 
sprejemanja aktov Državnega zbora tudi ni 
vloženega predloga akta, ki bi bil povezan z 
razpisom predlaganega posvetovalnega 
referenduma. Zato tudi s tega formalnega vidika 
ni razloga in pogojev za sprejetje pobude. 
Globalni dogovor migracij je po vsebini dogovor 
o sodelovanju držav pri odpravljanju vzrokov 
migracij, preprečevanju neregularnih migracij in 
trgovine z ljudmi ter pri spodbujanju varnih, 
urejenih in zakonitih migracij. Slovenija je vedno 
zagovarjala stališča, da je za naslavljanje 
migracij potreben celovit, kooperativen pristop. 
To je tesno sodelovanje med državami izvora, 
tranzita in cilja, skupaj z relevantnimi 
mednarodnimi organizacijami. To pa je temeljni 
namen globalnega dogovora. Tudi sama si bom 
prizadevala, da bomo to problematiko reševali 
na strpen, strokoven in učinkovit način. Kot že 
povedano, predloga za posvetovalni referendum 
ne bom podprla iz materialnih in formalnih 
razlogov. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Janez Janša.  
 Izvolite. 
 
JANEZ (IVAN) JANŠA (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo.  
 Decembra lanskega leta je bila 
podobna razprava v nemškem parlamentu 
oziroma v Bundestagu o istem globalnem 
dogovoru, ki ima popularni naziv marakeška 
deklaracija, po tem ta globalni dogovor ljudje 
poznajo. V tej razpravi v nemškem parlamentu je 
nemška vlada zagovarjala podporo temu 
dogovoru z naslednjim argumentom: sprejetje 

tega dogovora je v nemškem nacionalnem 
interesu zato, da ne bo samo Nemčija najbolj 
zaželena tarča ilegalnih migracij. Torej glasujte 
za to, da se bo migracijski pritisk porazdelil tudi 
na druge evropske in razvite svetovne države. 
To je v nemškem nacionalnem interesu. In je v 
nemškem nacionalnem interesu. Ker sedaj si 
večina teh, ki prihaja v Evropo, želi v Nemčijo, 
ker mislijo, da si jih Nemčija želi, čeprav si jih ne 
želi več. So pa pred štirimi leti dajali takšne 
signale. Ko je šlo za glasovanje v nemškem 
parlamentu, so nemški poslanci glasovali za ta 
globalni dogovor z zavestjo, da glasujejo za 
nekaj, kar je v nemškem nacionalnem interesu; 
in so imeli prav. V Sloveniji pa skrajna levica 
danes tukaj zagovarja nekaj, kar je v nemškem 
nacionalnem interesu, kar je nek poseben 
fenomen ne samo v Sloveniji, ampak nasploh v 
Evropi.  
 Res je, da gre za zmedeno besedilo, da 
lahko v njem vsak najde tisto, kar hoče, če 
hočejo citirati samo eno stran, da nobene države 
direktno ne sili, da spreminja zakonodajo. Celo 
so stavki, kjer piše, da to nič ne posega v 
suverenost držav. So pa stavki, kjer pravi, da se 
države obvezujejo, da bodo nekaj storile. Imate 
vsi prav, ko citirate posamične stavke. Če pa 
celoto prebereš, se pa vidi, da gre za zmeden, 
pod črto, škodljiv dokument, ki ima negativne 
posledice že s svojim nastajanjem, ker pač deli 
svet, deli Evropo, deli Slovenijo v času, ko bi 
morali iskati dejanske rešitve za vzroke, ki 
povzročajo migrantsko krizo. Prva neposredna 
posledica, potem ko je bil ta dokument z 
aklamacijo sprejet in potem podprt v Generalni 
skupščini Združenih narodov, pa je nastanek 
zemljevidov, kjer so narisane države, ki so 
imigracijam prijazne, in države, ki temu navalu 
niso prijazne. In Slovenija je narisana kot 
migracijam prijazna država, ker je pač podprla 
to. In ta zemljevid slej ko prej pride v roke 
oziroma na zaslone mobilnih naprav vseh, ki 
iščejo boljše življenje v razvitem svetu. In neka 
od boga dana sreča, ki jo je Slovenija imela 
doslej, ker nihče ni hotel ostati pri nas, ker so 
nas smatrali za bivšo komunistično državo, celo 
del Sovjetske zveze in tako naprej, ker o 
Sloveniji so malo vedeli, to se sedaj spreminja v 
našo škodo, kar kažejo tudi odločitve le-teh, ki 
jih policija ujame na Kolpi, ko avtomatsko vsi 
zaprosijo za azil in mnogi tudi tukaj ostanejo. 
Nekateri si dobijo veze za naprej, ampak mnogi 
ostanejo, ker smo pač ilegalnim migracijam 
prijazna država. Zelo zanimivo je, da skrajna 
levica v Sloveniji podpira nemški nacionalni 
interes v tem primeru.  
 Pred nekaj tedni je Slovenija gostila 
eminentnega gosta, ki so ga večinski režimski 
mediji popolnoma ignorirali, kar je edinstven 
primer v Evropi, moram reči. In sicer je bil tukaj 
generalni sekretar največje islamske 
organizacije na svetu. Gospod Staquf, generalni 
sekretar indonezijske islamske konference, ki 
ima 50 milijonov članov v 300-milijonski 
Indoneziji, ki je največja muslimanska država na 
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svetu. Gospod Staquf je na javni tribuni pa tudi v 
nekaterih intervjujih, žal ne na nacionalni 
televiziji, ki ji plačujemo zato, da poroča vsaj o 
takih zanimivih stvareh, povedal nekaj zelo 
zanimivih stvari. Musliman, funkcionar največje 
muslimanske organizacije. Prvo, kar je dejal, je 
to, da se strinja z dalajlamo, da Indonezija 
pripada Indonezijcem, Evropa pripada 
Evropejcem in vsak ima pravico, da na svojem 
dvorišču ureja svoje stvari. Druga stvar, ki jo je 
povedal in je zanimiva za nas, je to, da Islamska 
država ni nekaj, kar se je pojavilo pred nekaj leti 
kot posledica vmešavanja zahodnih sil na 
Bližnjem vzhodu, na ozemlju Iraka, Sirije in tako 
naprej, ampak da je Islamska država pod tem 
istim imenom, z istim programom skušala 
zavzeti že Indonezijo pred desetletji in da je 
Indonezija takrat s tem poskusom obračunala. 
Bilo je izjemno število žrtev takrat in takrat se je 
indonezijski islam moderniziral. In je rekel: Ta 
islam, s katerim se pa vi danes soočate v Evropi, 
bi pa težko rekli, da je radikalni islam; je večinski 
islam, ki je radikalen, ki se ni moderniziral. In ta 
islam uporablja množične migracije za džihad, 
za sveto vojno, za svoje cilje, ki jih javno 
razglaša; samo vi ste tako nori, da tega ne znate 
prebrati. Pa ni problem radikalni islam, kot vi 
pravite, problem je islam, kakršen vas obkroža in 
kakršen je že pri vas.  
 Mimogrede, njegova organizacija v 
Indoneziji, ki ima tudi močno judovsko in 
predvsem krščanski manjšino, v času njihovih 
verskih praznikov varuje sakralne objekte teh 
manjšin, da lahko v miru opravljajo versko 
službo. Nekih glasov razuma, ki prihajajo iz 
okolij, ki poznajo izvor groženj, ki so se s tem 
soočili tudi uspešno, mi enostavno nočemo 
slišati. In potem tukaj poslušamo o neki fašistični 
Madžarski, kjer če greste v Budimpešto, ne 
vidite niti policista z dolgocevnim orožjem; hkrati 
pa v socialističnem predmestju kakšnega 
evropskega velemesta pokajo bombe, tulijo 
sirene. Kamorkoli stopiš, naletiš na trojko 
vojakov z brzostrelkami. Katero mesto vas bolj 
spominja na fašizem? Odgovor je sam po sebi 
znan. Še nekaj o številkah. Do zdaj smo 
poslušali veliko prebranega v tem smislu, kako 
je slovenska vlada leta 2015, ko smo se mi 
soočili z imigrantsko krizo, na nek način ostala 
sama, kako ji ni nihče nič pomagal in tako 
naprej. Kar se tiče te strani parlamenta, smo 
podprli vse ukrepe, ki so bili predlagani, tudi v 
ustavno spremembo, karkoli je bilo možno 
narediti, da se ta val zajezi. Ne bom vam pa 
razlagal, kako so takrat izgledali sestanki Sveta 
za nacionalno varnost, kakšna zmeda je bila in 
kako nekompetentno so se obnašali člani Vlade 
iz praktično iste koalicije v tistih prvih tednih. Če 
bi ljudje tisto videli, praktično ne bi več obstajali. 
Pomembno je to, da je takrat šlo čez Slovenijo 
pol milijona ilegalnih migrantov, na srečo 
drugam. Predstavljajte si, da bi v istem 
časovnem obdobju čez Nemčijo šlo 20 milijonov 
ilegalnih migrantov,  20 milijonov, to je 
četrtina prebivalstva. Kakšna je bila tam 

reakcija? Mislim, da bi sprejemali vse kaj 
drugega kot marakeško deklaracijo. Še bolj 
pomembne številke za nas pa so številke o 
demografiji. V Sloveniji se po zadnjih podatkih 
na dan rodi 53 otrok, umre pa 54 državljanov. 
Vsak dan nastane en minus, hkrati se iz 
Slovenije odseli vsak dan skoraj 50 ljudi in 
približno toliko se jih priseli. Sami si lahko 
mislite, kdo se izseli in kdo se priseli in kaj 
nastaja iz naše države. Negativne trende, ki jih 
lahko vidite v tem, s takšnimi potezami samo 
spodbujate. Tisti, ki vidi v neki multikulturnosti 
prihodnost Slovenije in Evrope, živi v velikih 
iluzijah. Takšni, ki to najbolj zagovarjajo ali pa 
zagovarjate, v Iranu, v Islamski državi, v Savdski 
Arabiji ostajajo brez rok ali pa visijo iz žerjavov 
obešeni. To je ta multikulturnost.  
 Mi bomo vedno zagovarjali različnost, 
dobro sodelovanje z različnimi kulturami, hkrati 
pa tudi obrambo evropske civilizacije, ki je 
nastajala skozi stoletja, za kar se je plačala 
visoka cena in čemur se ne mislimo odreči 
takole čez palec. Želimo tudi, da čez pet 
generacij v Sloveniji govorimo slovensko, da je 
slovenska kultura dominantna in da v Evropi 
delujemo v okviru evropske civilizacije; ne pa 
neke multikulturnosti. In ker gre za 
eksistencialno vprašanje, imajo slovenski 
državljani pravico, da o tem odločajo sami na 
referendumu. In da ne bo nepotrebnih stroškov, 
naj bo ta referendum maja, hkrati z evropskimi 
volitvami; in boste s temi argumenti, ki ste jih 
danes tukaj navajali, verjetno prepričali 20 % 
ljudi, da vas podpre. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Na listi prijavljenih so še naslednji štirje: 
mag. Branislav Rajić, Zmago Jelinčič Plemeniti, 
dr. Milan Brglez in Robert Pavšič. 
 Najprej dobi besedo mag. Branislav 
Rajić. 
 Izvoli. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

gospod predsedujoči. Dober večer vsem! 
 Veliko smo slišali danes, eni bomo tudi 
rekli, da veliko preveč. Argumente, ki so bili 
podani, sem poslušal, nekatere sprejemam, 
razumem, ampak me niso prepričali. Migracije 
so en naraven proces in tega so nas naučili že v 
osnovni šoli. Da bi ponazoril to, bi vas spomnil, 
najboljše je s primerom, pred tisoč 400 leti so 
nekje v Zakarpatju živeli Slovani, plemena. 
Primer bom dal, živel je recimo en Prapraprarajić 
in en Praprapragrims. Lahko, da sta bila 
sodelavca, kot sva midva tukaj, in sta denimo 
imela ovce. Za ovce je znano, da so bele in 
črne, veliko več je belih, manj je črnih, ampak 
jaz sem prepričan, da Prapraprarajić in 
Praprapragrims nikakor nista uničevala črnih 
jagenjčkov, ker sta ugotovila, da je mleko, sir, 
meso popolnoma enakega okusa. Ko se gre pa 
za barvo volne, sta Prapraprarajić in 
Praprapragrims ugotovila, da ko pleteš iz volne 
dveh barv, dobiš še vzorce; in je praktično 
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nastala še na nek način pestrost življenja tudi s 
pomočjo tega. Ampak klima ni ustrezala in sta 
se onadva pa še celo pleme odločila, da je treba 
iskati neko drugo območje, drugačne pogoje za 
življenje; in sta se odpravila. Verjetno sta se 
pozanimala na načine, kot je takrat bilo možno, 
ali ljudstvo, ki živi tam, kamor hočeta iti, mogoče 
razpisuje kakšen referendum o sprejetju ali 
nesprejetju migrantov. In ker tega podatka nista 
dobila, sta se pogumno, tako kot celo pleme, 
odločila, da gresta v to migracijo.  
 In danes živimo tukaj tisoč 400 let 
kasneje kot zadovoljni ljudje, vzorna družba, vrh 
evropske civilizacije, tudi svetovne, če hočete. 
Znani lep šlager – Čez tisoč let, ko naju več ne 
bo, bo mogoče tudi dobro vprašanje namesto 
referendumskega vprašanja, ali je res 
pomembno vprašanje danes ali je mogoče bolj 
pomembno, kaj bomo zgradili za zanamce. Kdo 
ve! Razumem strah kot fenomen in vsi strah 
čutimo na ta ali drug način; ne razumem pa tega 
oziroma ne vidim razloga za strah pred 
dogovorom, ki zagotavlja urejenost migracij, 
torej ene tudi kataklizmične sile, katero ne 
morete ustaviti, ampak lahko ji pristopite 
organizirano v družbi z drugimi, ki so se tega 
pripravljeni lotiti na enak način. Mislim, da je 
tukaj odgovor, ker s tem dogovorom Slovenije 
nihče ne sili, da sprejme trume migrantov; 
kvečjemu nam samo pomaga, da vemo, da je 
način, da se tega lotimo družno, skupno, 
organizirano in bolj varno za vse nas. Zato se mi 
res zdi, da je vzbujanje strahu med ljudmi grdo, 
da je korak od represije, od vsega tega, proti 
čemur se kot demokracija borimo. Res pa je, da 
moram izraziti tudi svoje strinjanje z mojim 
predgovorcem, da je migracija, ki nastaja v 
našem času, največji interes ene države, ki 
potrebuje novo kri in novo delovno silo ali več 
delovne sile. Ampak jaz res mislim, da ni 
referenduma, ki bi nas obvaroval, vsekakor pa ni 
te samote, ki bi nas obvarovala, da se čutimo 
varne pred tem. Mi lahko izberemo s pomočjo 
zakonodaje, ki jo ustvarjamo, najboljši način, da 
se temu zoperstavimo, da naredimo filtracijo, da 
skušamo priti do boljših ne samo kirurgov, 
ampak tudi vseh ostalih, ker družba rabi vse.  
 Se bom tudi spoštljivo ozrl na to 
primerjavo, ki je bila izrečena, da je podobno, 
kar se je zgodilo v Sloveniji v letu 2016, s tistim, 
če bi šlo čez Nemčijo 20 milijonov migrantov. 
Ampak tukaj pa se tudi moramo pošteno strinjati, 
da je vlada Mira Cerarja to popolnoma dobro 
obvladovala in da mi tega nismo začutili v večji 
meri kot katerakoli druga država v Evropi. 
Kvečjemu so nas podali kot vzornike, česar ne 
smemo spregledati. Katerakoli vlada pride, 
verjamem, da se bo tega držala. In sprva me je 
presenetilo referendumsko vprašanje, sem pa 
tudi na Odboru za zunanjo politiko na to 
opozoril, vem, da imajo kolegi v Slovenski 
demokratski stranki dobre pravnike in ne bi 
namerno zastavljali vprašanja, ki je pravno 
nesprejemljivo. In mi je dalo misliti, da je to 
ravno dokaz, da so zastavili vprašanje, ki 

napeljuje že k odgovoru, kar je nesprejemljivo. 
Hoteli so samo vznemiriti javnost. To je dokaz, 
da so hoteli samo pozornost. In to vprašanje bi 
si jaz, tako kot ga gledamo in je napisan, drznil 
prebrati – Ali ste za to, da Slovenija za 
razpihovanje nestrpnosti in podporo desni 
politični opciji porabi še 3 milijone evrov 
proračunskega denarja? Ne vidim nič drugega 
kot to. Imeli smo spet iste zgodbe, spet 
prirejanje podatkov o porabi za enega migranta. 
Ko sem jaz prišel kot novinec, sem prisluhnil 
retoriki ravno kolega Grimsa in jo pravzaprav 
cenim. Moram reči, da človek je elokventen, 
retorika je dobra; sicer pa je škoda, da jo je 
zapravil danes za to, ker mislim, da njegov 
domet sega višje. In ni mi všeč, da se s pomočjo 
tega, o čemer danes govorimo, iščejo in se 
nagovarjajo ljudje, ki so nesrečni zaradi 
popolnoma drugih reči, ki potrebujejo oporo; in 
se jim dajejo neke pravljice kot neka slaba 
tolažba. To ni fer. Naj mi bo oproščeno, bom 
ponovil svojo misel, ki sem jo na odboru izrekel, 
da razlika v teh pravljicah, ki jih poslušamo, ni 
samo v eni črki priimka Grimm in Grimsa. 
Razlika je v tem, da so Grimmove pravljice iz 
otroštva za vse nas, vse nas, dokaz ali znak 
razvoja naše civilizacije; Grimsove pa so žal 
dokaz njenega zatona; zato referenduma ne 
morem podpreti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Vmes je prišla ena sprememba, tako da 
bo dobil besedo dr. Milan Brglez.  
 Izvoli. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, gospod podpredsednik. 
 Tisto, s čimer bi želel startati, je to, kar 
se vleče čez celotno razpravo in je bilo na 
začetku izpostavljeno. Celo na neki točki sem bil 
omenjen, da legaliziram marakeški dogovor, to 
je bil še eden od nesporazumov. Način, na 
kakršnega se je ta točka postopoma oblikovala, 
je privedel do tega, da mnogi tukaj, še zlasti pa 
predlagatelji, niso znali na začetku razlikovati 
med marakeško politično deklaracijo, nastalo v 
okviru Evropske unije in njenega sodelovanja z 
Afriko znotraj Rabatskega procesa, kjer se da 
pokazati s prstom nazaj na predlagatelje; in na 
drugi strani globalnim dogovorom, spet lahko 
rečemo marakeški dogovor, ampak ne 
vsepovsod deklaracijo uporabljati, to je globalni 
dogovor o varnih, nadzorovanih in urejenih 
migracijah oziroma za takšne migracije, ker ima 
takšen cilj, kar si pravzaprav želimo – iz stanja 
neurejenosti priti v stanje urejenosti. In tretjo reč, 
kar sem dejansko ta teden dobil odgovor od 
ministra Počivalška na poslansko vprašanje, 
kdaj bomo implementirali Marakeško pogodbo o 
olajšanem dostopu do književnih del za slepe in 
slabovidne ter osebe z drugimi težavami branja. 
Torej tri popolnoma različne stvari. Prvi dve sta 
si podobni zgolj toliko, da vsebujeta nek načrt, 
kako se zadeve naj bi reševale v dogovoru z 
državami izvora migracij. Drugi je seveda 
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globalni. Zagotavlja okvir medsebojnega 
sodelovanja, torej mednarodnega sodelovanja, 
ni pravno zavezujoč – tudi temu se je tako ali 
drugače nasprotovalo. Zaradi tega bom potem 
povedal, pod kakšnimi pogoji bi ta zadeva lahko 
bila pravno zavezujoča. In že to mešanje je bil 
prvi izhodiščni uvod v celotno zadevo, torej 
potrebujemo to. Pri zadnjem govorcu s tiste 
strani smo pa dobili končno potrditev, kaj je želja 
– to je politični program za evropske volitve. 
Preprosto. Če to zadevo postavimo hkrati z 
evropskimi volitvami, je to absolutno jasno – 
politični program, na podlagi katerega se bo 
poskušalo nagovarjati ljudi. In iz vseh teh 
razlogov nekdo ne more biti, vsaj pri zdravi 
pameti, za takšen referendum.  
 Druga stvar, ki je važna, je 
samozavajanje že s samim imenom. Že 
nekajkrat sem opozoril na to, da govor o 
nezakonitih migracijah, ki je prehitri govor, 
preskoči postopek, s katerim se nezakonitost 
ugotovi; in to je tudi edino varovalo, ki ga imamo 
v demokratičnih družbah, kjer vlada vladavina 
prava, zato da ne pride do arbitrarnosti pri tem. 
In zdaj veste, da je največji sovražnik človekovih 
pravic ravno takšna arbitrarnost in ravno zaradi 
tega jih naš ustavni red postavlja tako visoko na 
piedestal oziroma iz njega izhaja – vse je treba 
brati skozi človekove pravice. Če boste brali 
komentar naše ustave, boste prišli do istega. 
Vse, Temeljno ustavno listino in tudi našo ustavo 
je treba brati skozi človekove pravice. To je bilo 
v domeni tistih, ki so to državo osnovali. Torej 
odpovedovanje temu je odpovedovanje državi in 
posledično tudi odpovedovanje evropski 
civilizaciji, o kateri je govor. Da bi ta dogovor 
lahko zavezoval in da bi lahko o njem imeli 
referendum, načeloma imeli referendum, bi 
morala to biti mednarodna pogodba. Za njo se 
ve, da se jo ratificira. Ker pa gre za politični 
dogovor, gre za okvir sodelovanja, iz katerega 
lahko nastanejo nove pogodbe, ampak te bomo 
ratificirali v tem državnem zboru. Lahko 
nastanejo novi zakoni, ampak te bomo morali 
sprejeti v tem državnem zboru. Te osnovne 
dileme kot takšne bodo vedno ostajale, ja, zaradi 
tega, ker zato, da je lahko neka zadeva v skladu 
z mednarodnim pravom, zavezujoča za državo, 
jo mora na ta način tudi sprejeti. Seveda se v 
mednarodnem pravu pojavljajo različna imena, 
kako čemu rečemo, ampak nekatere zadeve so 
pa le jasne.  
 Ločimo pogodbe neodvisno od tega, 
kako jih poimenujemo, in na drugi strani tisto, o 
čemer so tudi kolegi tam govorili, mednarodno 
običajno pravo. Ja, mednarodno običajno pravo 
nastane, če obstaja relativno enaka praksa 
držav, ki jo spremlja pravna zavest. Eno in drugo 
mora obstajati. Ne pa, da je to zdaj prepuščeno 
vsaki posebej, ampak obstajati mora. In šele 
tisto preraste v načela. V primerjavi s Splošno 
deklaracijo človekovih pravic, ki je bila tako 
pamfletistično napisana, so tam res zgolj načela. 
Prvič, ta je dokument veliko daljši, iz njega lahko 
nekateri vidiki prerastejo kdaj v običajno pravo. 

Ja, to je vedno mogoče; ampak samo, če ga 
bodo države tudi izvajale in če ga bo spremljala 
pravna zavest. Čisto izključiti to možnost ni 
mogoče, ampak da bi pa vse in da bi v nasprotju 
z željo ali z interesi posameznih držav nastalo 
mednarodno običajno pravo, ki bi jo zavezovalo, 
to pa ne. Ampak je pa zelo važno vedeti eno 
stvar. V tem procesu na koncu za nastanek 
takšnega prava so bile pomembne zgolj države, 
ki so eksplicitno glasovale proti, ki so 
nasprotovale temu. In teh je bilo na koncu 
procesa dobesedno 5: Češka, Madžarska, 
Poljska, Izrael in Združene države, samo teh 5. 
Vsi drugi so se ali umaknili ali pa dopustili, da se 
je zadeva sprejela, bodisi na ravni same 
konference oziroma kasneje potrjeno znotraj 
Združenih narodov, kjer se je sprejemal poleg 
tega dogovora tudi dogovor o beguncih, ki pa ni 
problematičen, saj samo obnavlja tisto, kar je že 
v obstoječem mednarodnem pravu. To 
mednarodno pravo je za nas pomembna zadeva 
in tudi v našem ustavnem redu pride takoj za 
našo ustavo, nad našo zakonodajo. Ampak 
običajno, ko pridemo praktično do teh zadev, gre 
za takšne mednarodne pogodbe, ki so na tem 
nivoju, ne za karkoli drugega. Oziroma če že 
obstoji mednarodno običajno pravo, to obstoji na 
ravni zgolj načel, ne pa dovolj konkretiziranih 
pravil, iz katerih bi lahko neposredno izpeljevali 
pravne obveznosti. Zato je nujno vedeti, da 
lahko razumemo, zakaj je tolikokrat v samem 
dokumentu zapisana zaveza. Ampak to za 
nekoga, ki vsaj minimalno pozna mednarodno 
pravo, ni nič slabega oziroma ni nič 
presenetljivega v primerjavi z drugimi dokumenti. 
Tudi drugače multilateralne pogodbe prevajamo 
po tistem, ko so dejansko oblikovane na 
mednarodnem nivoju, ne pred njim. Bilateralne 
pa. Pri bilateralnih pa je vnaprejšnje poznavanje 
besedila, jasen pristanek Državnega zbora in 
tako naprej, tisti, ki je ključen. Tukaj se ni 
dogajalo ničesar presenetljivega, ničesar 
takšnega, kar bi bilo skrito, če je kdo le hotel 
videti. Poleg tega, tisto, kar se je dogajalo v 
evropskem okviru, je bilo posredno ali pa 
neposredno, tako kot vsa ostala vprašanja, ki so 
bila takrat vezana na begunske in migracijske 
teme, se jih je obravnavalo. In ena od tistih 
stvari, kamor se jih je umeščalo, je bila tudi naša 
Strategija mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči, ki je na 
evropski ravni, tudi tam imamo takšne 
dokumente, in tudi na državni ravni vključevala 
tudi ukvarjanje z migracijami. In od tam tudi tisti 
denar, ki je bil predviden, ki pa ni mogel biti v 
celoti niti porabljen, kaj šele karkoli drugega, 
ampak to je zdaj neka druga tema, v katero se 
ne bi želel spuščati. Torej nočem legitimizirati 
neumnosti ali neznanja.  
 Druga takšna zadeva, ki sem jo danes 
na samem začetku videl in s katero želim 
polemizirati, je prisvajanje tudi v pamfletističnih 
besedilih nasprotnikov. Še zlasti gre za besedilo, 
s katerim se je danes operiralo Jeana-Louisa 
Harouela, ki je napisal sporazum, ki hoče zapreti 
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usta vsaki kritiki migracij. Znotraj njega je 
uporabil citat Viktorja Hugoja. Ampak tak, kot je 
bil prezentiran s strani poslanca Horvata, ne bo 
točno. Prvič, večji del tistega, kar je Harouel sam 
napisal, je citiral kot Hugoja, to ne bo šlo. In na 
drugi strani, Hugo je nasprotoval bogastvu 
peščice in govoril ravno nasprotno od tistega, za 
kar si ga je Harouel najprej prisvojil in vsi drugi, 
ki ponavljajo za njim. En tak značilen citat 
Hugoja: »Družba, ki sprejema trpljenje, 
človeštvo, ki priznava vojno, sta zame 
manjvredna družba ter razvrednoteno človeštvo. 
Sam stremim k boljši družbi in naprednejšemu 
človeštvu. K družbi brez kraljev, k človeštvu brez 
meja.« Torej povsem v nasprotno smer. Ni prav, 
tudi če si velike avtoritete to sposojajo, da za 
njimi ponavljamo te zadeve. Preprosto nekateri 
avtorji ne sodijo v določene razprave, Hugo je 
vsekakor med njimi. Prej je že bilo omenjeno 
primerjanje neprimerljivega. Na eni strani celotni 
stroški za migranta in na drugi strani minimalna 
plača ali karkoli drugega. Ne. V tem primeru, če 
že hočemo to primerjati, potem je treba celotne 
stroške migranta in na drugi strani celotne 
stroške, posredne ali neposredne, ki tako ali 
drugače pripadajo državljanu; in to je precej višji 
od tistih zneskov, ki se jih navaja. Ali pa 
primerjati 18 evrov pa minimalno plačo, to pa je 
možno. To pa je primerljivo. Ker smo v 
zakonodaji, vsaj kar se mednarodne zaščite tiče, 
tako zožili ta socialni del, da je o njem 
nespametno govoriti. Obstaja zgolj še 
postopkovni.  
 In končno glede nacionalnega interesa. 
Ja, nemški nacionalni interes lahko definira 
nemški parlament. Slovenski nacionalni interes 
pa je urejen svet. Urejen svet, v katerem vlada 
vladavina prava. Smo premajhni, da bi brez tega 
lahko zadeve urejali. Prispevek tega globalnega 
dogovora je ravno k bolj predvidljivemu svetu in 
le v predvidljivem svetu imamo kakšne možnosti; 
drugače bomo prisiljeni oziroma nas bo izsiljeval 
vsakdo, ki bo malo močnejši od nas. Svet, v 
katerem je vse odvisno zgolj od moči, ni svet, ki 
bi bil dober za takšne države, kot je Slovenija. 
Tudi v njemu se da preživeti, najverjetneje 
preživotariti, ampak bi bilo pametno razmišljati, 
da takšen svet in tisti, ki prispevajo k 
neurejenosti sveta, niso v našem nacionalnem 
interesu. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo dobi še Robert Pavšič. 
 Izvoli.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala lepa. Dober 

večer še enkrat!  
 Vse skupaj postaja vedno bolj jasno, da 
ne migracije ne referendum nista glavno 
vprašanje oziroma glavna agenda. Glavno 
vprašanje je vprašanje kredibilnosti. Problem je 
argumentacija, ki smo ji priča že kar nekaj časa. 
Meni se zdi, da sem v parlamentu že kar nekaj 
let, pa sem šele slabega pol leta. Slišali smo: 
serijsko klanje, posilstva, uriniranje po posteljah, 

garje, nalezljive bolezni; potem so kar naenkrat 
bili vmešani še naši ubogi invalidi, otroci, 
upokojenci. Če smo že pri nasilju, mogoče malo 
statistike, pa ne iz policijske statistike, ampak 
raziskave. V Sloveniji v okviru nasilnih dejanj 
prevladuje družinsko nasilje iz ljubosumja ali 
maščevanja. Nasilje v družini doživi 73 % 
Slovencev, od tega 71 % žensk, največ je 
psihičnega, 63 % je fizičnega, 7 % je 
ekonomskega in 4 % je spolnega nasilja; in to v 
okviru družin. Z veseljem poslušam argumente, 
tudi s te strani večkrat posveti sonce in ne 
moremo vseh metati v isti koš, ampak povprečje 
pa danes ni ravno spodbudno. Slišali smo kar 
nekaj dejstev, na katerih je bil predlog 
referenduma danes argumentiran, ampak ko jih 
malo preveriš, zamajejo kredibilnost. Nekaj te 
zamajane kredibilnosti so izpostavili že moji 
kolegi, enega bi pa dodal še sam. Če 
pogledamo naše severne sosede, ki so odstopile 
od tako imenovanega globalnega sporazuma, 
recimo Madžarsko je obdelal kolega Kordiš, 
imajo pač druge notranje težave in nimajo težav 
z migranti, imajo pa težave s svojimi delavci, 
imajo težave z Romi, imajo težave z brezdomci. 
Vemo, da je v Italiji trenutna politika dokaj 
nenaklonjena migrantom, ampak hkrati pa deluje 
v Italiji evangeličanska skupnost, ki je 
vzpostavila zračni most z državami, kjer ljudje 
bežijo zaradi takšnih ali drugačnih razlogov, in 
jih z odprtimi rokami sprejmejo v svojo družbo in 
jim pomagajo do tega, da postanejo Italijani in 
da nekaj doprinesejo družbi. Me je pa zbodla na 
začetku ena zadeva, ki jo je predlagatelj 
izpostavil, namreč gospo E. S., ker jo poznamo 
samo po inicialkah, in je bila obsojena, ker je – 
to je pa preverjeno zdajle – na shodu skrajne 
desnice poniževalno, torej s sovražnim 
namenom, govorila o verski doktrini. Ni bila torej 
obsojena zaradi vsebine, ampak zaradi namena. 
In kazen v višini nekaj 100 evrov je prisodilo, ne 
boste verjeli, avstrijsko sodišče, torej sodišče 
države, ki ni pristopila h globalnemu sporazumu. 
Torej ta sporazum ne more neposredno vplivati 
na tisto, kar ste ves čas trdili. Sodbo pa je 
potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove 
pravice. Avstrija, še enkrat, ni pristopila h 
globalnemu sporazumu. Ne gre torej za cenzuro 
nasprotnih mnenj, daleč od tega, vsak mora 
imeti pravico povedati, kar misli, ampak gre za 
navajanje neresnic z namenom, in to 
poniževalnim ali pa slabšalnim. Če je pa ta 
neresnica zavestna, potem pa tukaj ni vprašanje 
samo politične odgovornosti, ampak je treba to 
gledati še malce širše. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo v sklepni del razprave, v 
katerem dobi besedo še predstavnik 
predlagatelja mag. Branko Grims.  
 Izvoli.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Moram reči, sem se je že veselil.  
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 Kar se tiče navedbe, za katero pravite, 
da je bila napačna. Kolikor jaz vem, sem bral 
tisto zadevo, okoliščin ne poznam, to priznam, 
ampak je šlo izključno za to, da je bila obsojena 
zaradi navedbe, da se Mohamedu reče pedofil. 
Če ne pa ne govoriva o isti stvari. Potem bova 
morala pa malo uskladiti tole zadevo. Isto je kot 
s tisto fotko, ki ste jo prej vsi tako z navdušenjem 
spominjali. Na eni sami spletni strani je dvom o 
njej in ta je izrazito levičarska. Je pa na tisoč 
straneh in nikjer ne piše – in večkrat je krožila po 
Sloveniji –, da je karkoli z njo narobe. Nihče ni 
izrazil dvoma. Je večkrat krožila po internetu. In 
ko jaz v dobri veri uporabim, sedaj vsi vpijete, da 
lažem. To je zelo zanimivo. Več pove o vas kot o 
meni, ampak če se me ne bi bali, ne bi žalili. No, 
sedaj pa pojdimo najprej na eno pravljico. 
Gospod Rajić je govoril o pravljicah. Veste, kako 
je s pravljicami. V Marakešu se zbere 150 med 
seboj povezanih držav, ki se imajo rade, in 
razglasijo, da so vsi ljudje dobri in da so vse 
migracije super. In potem dve dekleti, ki to 
slišita, veselo odhitita v Marakeš, vse srečni, in 
tam jih na najbolj okruten način obglavijo. Konec 
pravljice. Tako, gospe in gospodje, se pa 
končajo levičarske pravljice in se začne resnica. 
Mednarodna okolja so danes pač taka, da za 
kakšne naivne pravljice ni prostora. Je pa veliko 
prostora za odgovornost do svojih državljank in 
državljanov. In na to opozarjam že štiri leta, ko 
govorite, da je štiri leta isto. Kje je padel 
šengen? Šengen je padel Evropi dvakrat – v 
Grčiji in v Sloveniji. V Sloveniji, gospe in 
gospodje, zato smo o tem toliko govorili. Čez 
Slovenijo je nekdo protipravno, zavestno 
protipravno, spustil 530 tisoč ilegalnih migrantov. 
Od tega jim 220 tisoč niti prstnih odtisov niso 
vzeli, kar je v popolnem nasprotju z 
mednarodnimi zavezami, s predpisi, z vsem. In 
živimo v nenavadni državi.  
 Če kdorkoli od nas naloži enega 
ilegalnega migranta v prtljažnik pa ga odpelje 
čez mejo, pa ga dobijo, bo dobil okoli tri leta 
zapora. Če pa čez mejo ilegalno spraviš 530 
tisoč ilegalnih migrantov, postaneš zunanji 
minister Republike Slovenije. No, tukaj se pa 
začne levičarska pravljica, ki pa je tudi v bistvu 
resnična. Še to, lahko bi rekli, da s tem, ko so 
zaradi tega Slovenijo obdali, žal, s žicami, s 
kontrolo na mejah, ki smo se je že zdavnaj 
odvadili, ko je na novo zrasla šengenska meja, 
žal na naši severni strani; in samo vprašanje je, 
koliko se bo spet zaostrila. Kot veste, jo 
podaljšujejo v nedogled. Lahko rečemo, da je 
pod vodstvom dr. Mira Cerarja, on s tem, ko je 
protipravno, očitno protipravno, spustil preko 
Slovenije 530 tisoč ilegalnih migrantov, spravil 
Slovenijo na rob prepada. In če parafraziram 
osrednje medije, ki glorificirajo te dni Šarca, z 
gospodom Šarcem in njegovim podpisom 
marakeške deklaracije pa je Slovenija naredila 
velikanski korak naprej, čez rob, gospe in 
gospodje, v prepad. Kajti problem, s katerim se 
soočamo, je preprost. Dom, gospe in gospodje, 
dom je država. In država je dom. Država je dom 

vseh, ki v njej živijo. In tisti, ki v njej živijo, imajo 
pravico odločati o tem, kdo v državo lahko pride. 
Samo to je bil temelj tistega, kar smo mi želeli, 
da predložimo referendum, da naj ljudstvo 
odloči, koga želi in koga ne želi. Kajti akt, ki je 
danes pred nami, izenačuje kar vse povprek. 
Govori sicer o enem in drugem, potem pa govori 
naprej – ne glede na izvor, ne glede na status 
imajo vsi enake pravice, imajo vsi enake 
dostope, imajo vsi enake privilegije, ni nobenega 
problema več. Če kdo dvomi, gospe in gospodje, 
naj roko dvigne tisti, ki ima doma migrante, ko 
imate toliko o tem za povedati. Jaz bi bil zelo 
vesel, če bi vsakdo od tistih, ki zagovarja 
migracije, imel doma okoli deset migrantov. Pa 
mislim, da bi se potem po nekaj mesecih zelo 
lepo in racionalno pogovarjali. In če jih vi nimate 
doma, ne vsiljujte jih drugim. To je preprosto 
dejstvo.  
 Dilemo, ki je pred nami, je možno 
pokazati na zelo preprost način. Iztočnico je dal 
en vaš kolega, perfektno, ki je rekel – Povejte 
mi, kam pride, če država zapre mejo; in kam 
pride, če jo odpre. Saj mi smo za to, da je 
odprta. Gospe in gospodje, primer države z 
odprtimi mejami je Švedska. Nobena država ni 
sprejela več migrantov s področja radikalnega 
islama kot Švedska. Švedska je danes na poti, 
da postane država tretjega sveta. Država, kjer 
se ljudje ne počutijo varne, država, od koder se 
Slovenci vračajo v Slovenijo, pa so tam dobro 
zaslužili, ker tam enostavno ni več tako, kot bi 
morali biti. Država, ki pa je zaprla meje, je pa 
Švica, gospe in gospodje; in jaz sem za to, da je 
Slovenija Švica. Zelo preprosto za pokazati. O 
čem mi v resnici sploh govorimo, ko govorimo o 
Globalnem sporazumu o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah, kot se skrajno zavajajoče 
glasi naslov. Sporazum sploh ni globalen, od 
njega so odstopile najpomembnejše države, z 
ZDA na čelu. O čem govorimo? Govorimo o 
aktu, ki je bil sprejet v očitnem nasprotju z 
zakoni in ustavo, za hrbtom ljudi, za hrbtom 
Državnega zbora, v očitnem nasprotju s 3. 
členom, po katerem je vlada dolžna obveščati 
državni zbor o vseh pomembnih zadevah s 
področja mednarodnih odnosov. In še več, v 
očitnem nasprotju z ustavno normo 11. člena 
Ustave Republike Slovenije, po katerem je 
uradni jezik slovenščina. Kajti v trenutku, ko se 
je o tem odločalo, uradni prevod sploh ni bil na 
voljo. To še ni najhujše. Veste, da je najhujše to, 
da so nekateri ministri priznali, da ne znajo tujih 
jezikov. O tem je torej glasovala vlada, katere 
ministri sploh niso razumeli, o čem glasujejo. 
Gospe in gospodje, to pa je vodenje države in 
odgovornost do lastnih državljank in državljanov. 
In potem to slepo zagovarjate in da prejšnja 
vlada ni bila nič boljša.  
 Kar se tiče spoštovanja zakonitosti, 
sem v enem delu uvoda že razložil, dodam pa 
še, da ko se je potrjevalo besedilo, to je bil v 
bistvu eden od odločilnih trenutkov, kajti potem 
je težko kaj spreminjati; lansko pomlad tista 
vlada ni imela več pooblastil, vlada je bila v 
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odstopu in je bil pooblaščena samo še za 
sprejemanje nujnih ukrepov, nikakor pa ne za 
nekaj tako dolgoročnega, kot je potrjevanje 
nekega besedila sporazuma. Od začetka do 
konca vse nezakonito in celo v očitnem 
nasprotju z ustavo. Zato, gospe in gospodje, jaz 
ne bom nikoli pristal na logiko, da velja; žal se 
pa že izvaja. Tukaj gremo pa naprej, namreč do 
leta 2013 se je pod pojmom migracije razumelo 
eno, tiste normalne migracije, nekdo gre na delo, 
ljudje so se poročali med sabo, nekateri so šli na 
gastarbeit za dolgo ali za vedno v druge države. 
To so bile tiste običajne migracije, ki smo jih vsi 
razumeli; in če gledate sporazum, vse se je 
dotikalo tega. Po tem se je šele dvignilo pravno 
državo nekam tja pod nebo in se je suspendiralo 
en del pravnega reda Evropske unije in en del 
pravnega reda držav. To je bilo vse v resnici v 
nasprotju z načeli pravne države in je še vedno, 
kar se tiče migrantov, v celoti. Tudi tisto, ko je 
Cerar odprl meje, to vsi dobro veste. To je 
problem, gospe in gospodje, in potem so se 
začele masovne ilegalne migracije, to je pa čisto 
nekaj drugega. In ko ste prej govorili, da je 
vprašanje verodostojnosti; ja, vprašanje vaše 
verodostojnosti je res, ker ste stalno mešali to, 
tako kot to meša tale skupaj skvačkan 
dokument, ki nima ne repa ne glave. Lahko si ga 
vsak tolmači po svoje, žal pa ima nekaj hudih 
pasti. 
 Masovne migracije so v zgodovini 
vedno prinašale samo uničenje in smrt. Konec 
civilizacij, konec nacionalnih …, konec držav, 
konec vsega, kar si izmislite. In kako to poteka? 
Če pogledate Rim, to je izredno zanimiva 
zgodba tudi za sedanje izkušnje Evrope. Rim je 
užival v bakanalijah, zgubil čisto kompas, po 
domače bi se danes temu reklo, da je žural, čez 
mejo so pa spustili germanska plemena. Ena 
generacija je še bila lojalna, potem so dvignili 
glavo in meče in Rim je padel. Konec rimske 
civilizacije, začel se je temačni srednji vek in 
očitno se pač nekateri nočete ničesar iz tega 
naučiti. Kaj danes v resnici pomenijo migracije? 
Prvič, to ni nikakršen beg pred ničemer. Danes 
so migracije organiziran pretok ljudi iz enega 
konca na drugega, s čimer vsi, ki so v to 
vpleteni, strahotno služijo. To je najbolj donosen 
pa tudi eden najbolj umazanih biznisov na tem 
svetu, ki sploh obstaja. To je samo še biznis, pa 
nič drugega. Kdor drugo govori, naklada zame. 
Migracije so samo še biznis. In to tudi sledi iz 
tega sporazuma. Celo poglavje v sporazumu je 
posvečeno temu, kako se bo zbiralo denar za 
pospeševanje migracij. Zanimivo. Zato sem 
rekel, da bi lahko ga imenovali Orwell-Soros. 
Orwell zato, ker temelji na laži, in Soros zaradi 
tega, ker daje možnost tistim, ki pri tem služijo, 
in v bistvu to tudi legalizira za naprej in nazaj.  
 Kaj v resnici poteka pod krinko teh 
migracij? Poteka invazija pravega islama na 
Evropo. Kolikor hočete imate posnetkov, ko 
pridejo ljudje sem in vpijejo, mi smo islam, bomo 
vladali Evropi in podobno. In ne misliti, da je to 
neorganizirano. Tudi nekatere tajne službe so 

vpletene v to, in to iz azijskega ali maloazijskega 
območja. In to tudi vsi, ki se s tem ukvarjate, 
zelo dobro veste. Zato pa potem prihaja do 
absurda. Ali ni nenavadno, da ljudje zgubijo 
otroke, zgubijo familije, zgubijo starejše, zgubijo 
vse osebne dokumente; nikoli pa ne zgubijo 
novih iPhonov pa denarja. A ni to zanimivo? 
Kakšni begunci, ali karkoli ste jim že včasih rekli, 
pa so to?! To je organizirana invazija. In zdaj 
problem. Rekel sem, da je to invazija pravega 
islama. Kaj je rekel Erdogan? Erdogana je tudi 
treba poslušati. Erdogan je rekel, da je pravi 
islam vedno radikalen. Pa smo tam. In potem se 
dogaja tako kot v tisti pravljici, ki sem jo povedal 
na začetku. Izkušnja, ki so jo dobile vse države, 
je popolnoma nasprotna izhodišču, ki ste ga 
danes tukaj zagovarjali. »Ja, skupaj moramo to 
reševati.« Izhodišče, ki so ga v štirih letih 
doživele vse države na svoji koži, je, da se lahko 
zanesemo samo in izključno sami nase; pa na 
nikogar drugega. Tudi Italija v trenutku, ko jo je 
prevzel Salvini, zaprl meje in se je nehal ozirati 
na vse ostale in začel stvari postavljati na pravo 
mesto, se je začela reševati iz primeža, pa je 
izgledalo, da je že popolnoma povožena s 
poplavo migrantov. Se pravi, da se da, če se 
hoče. In ravno tako so primeri v Višegrajski 
skupini. To so države, katerih sodelovanje bi 
moralo biti za zgled Evropski uniji, in hkrati so 
države, ki znajo zaščititi svoje državljanke in 
državljane. In za to v resnici gre. Kajti ta akt 
zavajajočega imena temelji na laži, na laži, da so 
vse migracije vedno temelj prosperitete, temelj 
napredka, temelj razvoja in ne vem, kaj še vse. 
Ni res.  
 To velja, dokler gre za posamične, 
normalne migracije, take kot smo jih razumeli 
nekoč. Ko pa gre za množične migracije 
ilegalnih migrantov, pa seveda to ne velja več, 
tudi če jih naknadno hočeš legalizirati, kot se 
poskuša s tem aktom. Kam potem to pripelje? 
Rekli ste – strašite. Ne vem, kdo straši, gospe in 
gospodje. Kolikor sem bral uradne statistike, 
smo v Sloveniji že imeli poskus umora z železno 
palico, telesni napad s poskusom umora, več 
primerov spolnega nasilja, rope, tatvine; in imeli 
smo tudi umor policista z mačeto. Ko sem o tem 
govoril dve leti nazaj, sem bil, tako kot vedno z 
vaše strani, zmerjan, da lažem, in to okoli 
dvajsetkrat. Potem je pa zadnjič prišel en policist 
in je to na televiziji povedal; a zdaj je pa vse v 
redu. Da bi pa kdo rekel – Oprostite, ker smo 
vas po krivem žalili; pa vam na misel ne pride. 
Za to je treba biti pa dedec. Tisto, kar je rešitev 
iz te zgodbe, je, prvič, da se najde način, da se 
od tega akta odstopi. To se da. Dokaz za to je 
Brazilija, ki je po zmagi desne strani brez 
problema odstopila od tega akta. S tem se neha 
dajati napačen signal migrantom, kako so tukaj 
dobrodošli, kako bomo vse sprejemali in 
podobno. In že to reši precejšen del problema. 
Potem je treba zaščititi svoje meje in potem je 
treba poskrbeti za svoje državljanke in 
državljane, vse, brez izjeme, da živijo lahko 
človeka vredno življenje. In treba je ohraniti 
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Slovenijo v vseh njenih kvalitetah. Kaj Slovenija 
v resnici je? Če pogledate Temeljno ustavno 
listino, to je država slovenskega naroda. 
Slovenski narod je njen neločljiv konstitutivni del 
Slovenije. Če ga odstraniš, to ni več Slovenija, 
zato se mora prekiniti ta proces, ki traja, ko se 
uvaža migrante; zraven se pa vzpostavlja s 
strani levičarskih vlad tako neugodne pogoje za 
življenje in predvsem za podjetništvo, da se 
najsposobnejši mladi masovno odseljujejo v 
tujino. In s tem dejansko prihaja do menjave 
celotnega volilnega telesa.  
 To je v resnici tisto, kar se dogaja v 
Sloveniji, dogaja se pa tudi v celi Evropi, ampak 
mi zdaj govorimo o Sloveniji. Da bi se izognili 
temu, da bi to odločitev, ki je izjemno pomembna 
in je po pomenu praktično uresničevanje 
temeljne pravice, neodtujljive pravice vsakega 
naroda do samoodločbe, ste iskali vse možne 
razloge: da to ni možno, da vprašanje ni jasno in 
podobno. Seveda lahko najdete tisoč in en 
razlog, da prikrijete svoj strah. Strah, da bi se 
soočili z voljo ljudi. Osebno sem prepričan, da si 
ljudje želijo, da bi Slovenija ostala varna 
demokratična država, država slovenskega 
naroda ter vseh državljank in državljanov, ki tu 
živimo; in da imajo vedno prednost domači pred 
tujci. Vprašanje, ob katerega ste se spotikali; že 
takrat, ko smo predstavili to, pa potem še 
najmanj desetkrat sem povedal, da je kadarkoli 
možno spremeniti, ker bi ga zdaj morali, jasno, 
ker so se stvari spremenile. Zdaj ne gre za to, da 
ne bi pristopili k temu aktu, ampak da bi od 
njega odstopili. Ampak to je mogoče spremeniti 
kadarkoli. Kot predlagatelj sem pripravljen to 
storiti zdajle, če to želite, to je najmanjši 
problem. Glede na vaše izjave močno dvomim, 
da je za to realna volja. Kaj bi pomenilo, če to 
sprejmemo? Nič, da se zanesemo sami nase in 
da začnemo stvari urejati tako, kot je treba; in da 
to upoštevamo potem pri sprejemanju aktov. Jaz 
trdim, da v resnici za to sploh gre. 
 Ves čas se je lažno operiralo s tem, kaj 
je cilj te nesrečne pogodbe z bombastičnim 
imenom Globalni sporazum o varnih, urejenih in 
zakonitih migracijah. V resnici je že sam akt 
utemeljen na laži, kot sem že povedal, da so vse 
migracije pozitivne in vse so vir napredka. To ne 
drži. Ko gre za množične migracije, je situacija 
žal ravno nasprotna. Ampak še nekaj drugega 
je. Ves čas se je trdilo, od prve dne, to je trdil 
gospod Šarec kot predsednik Vlade, gospod 
Cerar kot zunanji minister pa še cela množica 
drugih, da ta akt ne zavezuje. To je pa, gospe in 
gospodje, če spustimo politično korektnost, čisto 
navadna laž. To sploh ni manipuliranje, ampak 
je laž. Ta akt še kako zavezuje. Drugo je, da ni 
iztožljiv neposredno, ker ni nekaj, kar bi bilo 
možno uveljavljati na sodišču. Zavezuje pa 
politično. Pred domačo in mednarodno javnostjo, 
zlasti pred mednarodno. In še kako zavezuje. V 
globalnem sporazumu imate 46-krat besede: 
»zavezujemo se«, »naredili bom to«, »sprejeli 
bomo to«; še celo formulacije so: »sprejeli, 
uveljavili, obdržali bomo« in tako naprej. In 

potem rečete, da to ne zavezuje. Seveda 
zavezuje, saj zato ste pa pristopili k njemu. Če 
ne bi k ničemur zavezoval, ne bi nihče pristopil. 
To vsi dobro veste. To je bil tudi razlog, zaradi 
katerega ste to prvotno skrivali, sprejemali v 
očitnem nasprotju z zakoni in ustavo. Ko se je 
enkrat sprejel oziroma razglasil v Marakešu, tja 
nihče niti ni upal iti slikati, ste poslali enega 
uradnika. Če bi iskreno verjeli, da je to nekaj 
pozitivnega za Slovenijo, bi vsi v vrsti stali in bi 
se sončku nastavljali pa kameram. Pa se niste. 
Skrili ste se, ker vas je sram; in upravičeno vas 
je sram. Zaradi kršitev v postopku in zaradi 
vsebine.  
 Kaj vse v praksi to prinaša? Mislim, da 
je ključni del tega globalnega dogovora v resnici 
tisti del, ki se dotika cenzure. Ta se že uveljavlja, 
to sploh ni res, da se tega akta ne bo uveljavilo, 
ta se že uveljavlja. Zdajle ste imeli že razpise – 
tudi Evropa ga je imela, mislim, da celo za 7 
milijonov, z dodatno cenzuro na internetu – za 
preganjanje sovražnega govora, kot se temu 
zdaj reče. Pa vi vsi dobro veste, da sovražni 
govor sploh ni enoznačno pravno definiran. 
Recimo ugledni ustavni pravnik, ki je prav 
specialist za evropsko pravo, je rekel, da v 
nobenem primeru ni dopustno, da bi se 
omejevalo svobodo govora na administrativen 
način. Točno to delate in to se že dogaja. To 
dela trenutno, kot smo lahko brali, neka skupina 
tam; in to kobajagi zato, da ščiti, pri čemer se 
seveda skriva za jezikovno bariero. Slovenščino 
razume zelo malo ljudi. – Konec koncev 
Facebook in ostale baš briga, kaj tukaj imamo. 
In če imajo tukaj nekoga, ki jim gor lansira, 
blokirajo strani in se dogajajo neverjetne stvari. 
Meni osebno so izbrisali slike z državne proslave 
države Poljske, ki je enakopravna članica 
Evropske unije; pa državna proslava je bila, z 
obrazložitvijo, da gre za shod skrajnih 
desničarjev, nekaj takega. Res super. To je 
direktna kršitev svobode govora in svobode 
izražanja mnenja, katere merilo je to, da se 
dopušča nasprotna mnenja. Ali vi veste, da 
marakeški sporazum nasprotna mnenja 
prepoveduje in sankcionira? To vas je opozoril 
tudi Boštjan M. Zupančič. »Pakt tudi forsira 
cenzuro nasprotnih mnenj.« To je v očitnem in 
popolnem nasprotju z načelom svobode javne 
besede in svobode izražanja svojega mnenja. In 
zato v resnici hočete ta pakt očitno imeti, ker 
tega, kar se ustvarja, multikulturnosti, zaradi 
katere prihaja do neskončnih konfliktov in do 
občutka nevarnosti in še vseh drugih posledic, 
tudi za blaginjo države so samo negativne, do 
socialnega parazitizma, če hočete. In vsega tega 
ni mogoče vzdrževati brez nasilja. Tega pa ni 
mogoče vzpostaviti in obdržati, če se najprej ne 
vzpostavi cenzura oziroma okrni svoboda javne 
besede. In tako pridemo na konec tistega, kar 
sem postavil na začetku. Vsi veste, da, če se je 
kaj iz strani levice toliko let govorilo, da je treba 
biti toleranten, da je treba bit svobodoljuben, 
toleranten do vsega in vsakogar, do trenutka ko 
pride na oblast. Takrat pa hoče hitro utišat 
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nasprotno stran. Je točno do pičice tisto, kar vi 
ta trenutek počnete, pa je to zgodba, ki je stara 
dolgo dolgo vrsto let. Če bi v Sloveniji veljale še 
tiste vrednote, tudi v vladajoči strukturi – med 
ljudmi sem prepričan, da so še vedno žive – kot 
so ob osamosvojitvi Slovenije, bi se vsi zavedali, 
da je Slovenija nastala na osnovi neodtujljive 
pravice naroda do samoodločbe. Dejansko do 
odločitve na referendumu. Tudi Ustava 
Republike Slovenije – kar preberite 2. člen – jo 
postavlja na prvo mesto. V Sloveniji ima glas 
ljudstvo, ga uresničuje neposredno in potem 
naprej posredno, po načelu delitve oblasti in 
tako naprej. Ampak neposredno je na prvem 
mestu. To ni naključje. To je prav zaradi tega, 
ker je bil neodtujljiva pravica do odločbe, tisti 
ustavnopravni temelj, na katerem smo zgradili 
samostojno Slovenijo. Zapisan je v Ustanovni 
listini Organizacije združenih narodov in je 
zapisan tudi v ustavnem temelju same države 
Slovenije. In tukaj gre za odločitev, na katero 
stran želimo iti, ali smer odprtih meja, 
sprejemanja migracij kot nekaj pozitivnega, 
dajanje prednosti tujcu pred domačim ali v 
nasprotno smer, da branimo svoje meje, 
branimo svojo državo, ohranimo svojo kulturo, 
svojo identiteto, slovenski jezik, da pač 
pričakujemo, da tisti, ki pride, da se v Sloveniji 
tistim, ki tu živimo, prilagodi, ne pa obratno. Ali 
pa če želite, da se postavi preprosto načelo, ki 
se po mojem mnenju ves čas danes skriva v 
ozadju. Mene ni strah, jaz nasprotno, sem 
predlagatelj tega, da stopimo pred ljudi, da 
zmerimo kdo ima prav, ali ljudje želijo eno ali 
drugo, samo potem se v naprej zavežimo, da 
bomo tak referendum spoštovali. In gre za 
vprašanje, daješ prednost tujcu ali daješ 
prednost svojim državljanom. In jaz bom vedno 
za tisto, najprej Slovenija. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Postopkovno, gospod Miha Kordiš.  
 Izvoli.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Samo to bi rad dejal: The right can't 
meme. Desnica ne zna memat.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: gospod 

Kordiš, to ni bil postopkovni predlog. Upam, da 
se boš naučil, kaj je postopkovni predlog med 
sejo Državnega zbora in tudi za naprej to 
uporabil.  
 Vsi prijavljeni, ki ste to želeli, ste dobili 
besedo. Ker čas, določen za razpravo, še ni 
potekel, sprašujem, ali želi na podlagi prvega 
odstavka 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati? Še je interes za prijavo.  
 Preden sprožim postopek, še naslednje 
navodilo, če želi razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja mag. Branko Grims, prosim, da se 
prijavi s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V 
tem primeru bo dobil besedo kot zadnji.   

 Prosim za prijavo. Imamo pet 
prijavljenih. Vsak dobi pet minut. Najprej je na 
vrsti Željko Cigler.  
 Izvoli.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani 

podpredsednik, kolegice, kolegi!  
 Današnja razprava je utrujajoča, 
vendar je zahtevna in pomembna za Republiko 
Slovenijo, predvsem pa odnose v državi in do 
tistega, kako nas opazuje svet okoli nas. Pri tem 
bi najprej postavil en formalni okvir, ki ga zelo 
jasno utemeljuje 3. člen Temeljne ustavne listine 
Republike Slovenije, v katerem piše: »Republika 
Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju 
Republike Slovenije, ne glede na njihovo 
narodno pripadnost, brez sleherne 
diskriminacije, skladno z Ustavo Republike 
Slovenije in veljavnimi mednarodnimi 
pogodbami.« Tudi tistimi, ki govorijo o 
problematiki tujcev, beguncev. In o tem se je v 
Državnem zboru v prejšnjem mandatu jasno 
govorilo in se izpostavljalo, ko se je spreminjal 
zakon o tujcih, žal, v tej smeri, kot se je. In 
včeraj močno izpostavljeni 153. člen, ko se je 
želelo uveljavljati ustavno obtožbo predsedniku 
sedanje vlade, ta 153. člen v četrtem odstavku 
govori: »Dejanja državnih organov morajo 
temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu.« 
Torej tudi na mednarodnih obveznostih, ki jih je 
ta država sprejela. In tudi, če bi uspela vlado 
sestaviti stranka, ki je danes predlagatelj tega 
referenduma, torej SDS, bi tudi oni morali 
skladno z veljavno podpisanim mednarodnimi 
pogodbami podpreti Globalni dogovor o varnih, 
urejenih in zakonitih migracijah. In rad bi povedal 
to, ko človek spremlja javnomnenjske raziskave 
v Sloveniji, poizkuša, ko posluša kontaktne 
oddaje ali bere pisma bralcev, bi rekel, da je imel 
kolega Baković prav, ko je prej rekel, v Sloveniji 
je večinsko mnenje za to, da gradimo mostove, 
varujmo človekove pravice in temeljne 
svoboščine vseh ljudi, še posebej tistih, ki so pri 
nas v Sloveniji, na našem ozemlju, in ne 
gradimo zidov. In za mene osebno je zahteva po 
referendumu, pomembnih demokratičnih 
volitvah, bi človek rekel, opredeljevanju ljudi v tej 
državi, zgrajena na neresnicah, na lažeh, na 
potvarjanjih, kar je danes bilo večkrat 
izpostavljeno in utemeljeno in samo malce 
bereš, spremljaš medije ali se sam zakoplješ v 
različne trditve, ugotoviš, da je to absolutno 
nepravilen in napačen pristop pri uveljavljanju 
določenega političnega ukrepa. In to mislim, da 
je zloraba tega ukrepa in tudi zloraba časa, ki ga 
tukaj v Državnem zboru rabimo za ta namen. In 
ko se tolikokrat reče »odgovornost do 
državljanov in prednost dati svojemu človeku«, 
bi rad rekel to, da prav predlagatelji so bili v 
zgodovini tisti, ki so sprejeli nekoč en čuveni 
zakon, ki je bila praktično nova ustava, ki je 
pomenil kršitev mnogih ustavnih in zakonitih 
pravic, socialnih, ekonomskih, tudi političnih, 
državljank in državljanov Slovenje. Mnoge od 
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teh je potem Ustavno sodišče moralo popravljati, 
mnoge, in jih je razveljavljalo. Zgodovina nas nič 
ne uči. In kot se je prej povedalo, ko govorimo o 
državljanih in prednost in pozornost dati svojemu 
državljanu, veliko kolegic in kolegov je že to 
povedalo, ko se je govorilo o zajamčeni plači, se 
je predlagatelj, ki predlaga referendum, vzdržal 
dviga minimalne plače za delavce v Republiki 
Sloveniji. Ko se je govorili o dvigu denarne 
socialne pomoči in vzporedno s tem tudi 
varstvenih dodatkov upokojencev v Sloveniji, 
dobro, da so se dvignili, pripadajo jim te zadeve, 
ker dejansko, kot je tožilec Kozina nekoč rekel, 
višina minimalnega dohodka in tudi penzije je na 
kriminalni višini v naši Republiki Sloveniji. Bi rad 
rekel tole, da se tudi ni glasovalo. In zato bi jaz 
rekel, takšnih stvari ne moremo sprejemati. Niso 
krivi za sedanje stanje pri nas tujci, Romi, 
homoseksualci, begunci ali izbrisani, krivi smo 
tudi mi, ta zakonodajna oblast. In rad bi tole 
rekel, tujci želijo delati. Moj prijatelj Ahmad Šami 
je frizer, želi delati, striže in ni rasist. Gospod 
Grims, tudi vas bi ostrigel. Častim, če se za to 
odločite. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Preden dam besedo naprej, bi 
predlagal, da najprej pogledate dobro kakšen 
izpisek glasovanja, preden kakšne trditve 
izrekate. Ker to, kar ste povedali, ni točno. 
 Naslednji dobi besedo Jožef Lenart.  
 Izvoli.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Lep pozdrav, spoštovani kolegi 
poslanci, poslanke! 
 Ne glede na to, da je bil na seji Odbora 
za zunanjo politiko zavrnjen predlog 
posvetovalnega referenduma o masovnih 
migracijah, moramo vedeti, da ga je vložila 
tretjina poslancev in poslank. Se pravi, imamo 
željo, da nekako izpolnjujemo tukaj voljo 
ljudstva, tako kot vi vsi prisotni. Poslanci koalicije 
ste sicer glasovali, kot je bilo mnenje Vlade, ne 
glede na dolgoročne posledice za svoje volivce, 
državljanke in morda tudi ne glede na 
nerazumevanje problema. Morda. Ampak tole 
bom rekel, dr. Miro Cerar kot minister za zunanje 
zadeve na Odboru za zunanje zadeve pač pove, 
da gre v tem sporazumu, dogovoru tudi za to in 
da se ne enači legalnih in ilegalnih migracij. 
Verjamem, da vsi nekako poskušajo delati v 
dobro ljudi, ampak tisti, ki smo pri zadnjem 
migrantskem valu lahko na svoje oči videli in 
spremljali te prišleke, ki so dejansko prehajali 
preko Slovenije, vam moram reči, da tudi tisti, ki 
živijo pri meji s Hrvaško, imajo sedaj čisto 
drugačen pogled, ker so si to v živo pogledali. 
Ne govorim, da so vsi prišleki nedobrodošli. 
Tisti, za katere imamo delo, so dobrodošli, to je 
v redu. Ampak nekako kritična masa teh ljudi 
lahko naredi hude reči. Tako je bil, recimo, 
uničen završki stadion, tako so bile potem 
uničene hiše od ljudi, ki so jim dali zavetje. Notri 
so pa skurili vrata, polkna, vse kar je bilo možno, 

so skurili, pa bi lahko poskrbeli zunaj za drva. 
Ampak te hiše potem niso več bile vredne nič. 
Država je pa tem ljudem, ki so posodili te hiše za 
te prišleke, dejansko obljubila tudi neka 
nadomestila, tako da nekako reši problem. Pri 
teh prehodih se ogromno ljudi tudi izgubi, se 
pravi, kako bi nam lahko sedaj notranji minister 
ali zunanji minister govorila, da ni nobenega 
problema s temi ljudmi, če tudi za tiste, ki so 
takrat šli preko, ne vemo, kje so. Za veliko 
število ljudi ne vemo, kje so. Eni so se izgubili v 
Sloveniji, eni so se izgubili v Italiji, nekateri so do 
sedaj že naredili kazniva dejanja, nekateri živijo 
v Sloveniji že 20 let, so bili obsojeni za vlome in 
tako naprej in jih nihče ne izsledi oziroma izžene 
iz te države, ko delajo tukaj kraval. Se pravi, mi 
imamo nekakšna zagotovila, da bomo za svoje 
ljudi poskrbeli, pa tega dejansko ne delamo, 
govorimo pa veliko. Veste, mislim, da je vse 
preveč Slovencev ravnodušnih, kaj bo z nami, 
kaj bo s to državo, tako kot Evropejcev, kaj bo z 
Evropo. Takrat, ko pa pride do kritične mase, kot 
se je zgodilo v Stockholmu, kot se je zgodilo v 
Malmöju, takrat pa panika. In sedaj bi nam ljuba 
Evropa te ljudi potem pošiljala z nekimi kvotami 
nazaj. In tudi v marakeški se gre za to, da bomo 
dobili kvote. Ampak takrat, ko nam bodo določili 
6 tisoč, da jih moramo sprejeti, bomo Slovenci 
spet rekli kot pridni Slovenci, ja, v redu je, bomo 
vzeli. In to so takšne kvote, ko so potem številke 
za nas lahko zelo zaskrbljujoče. V Slovenski 
demokratski stranki pa tudi sam se zavzemam 
za to, da bi se pomagalo tem ljudem, ampak naj 
se jim pomaga v njihovih izvornih državah. 
Evropska unija je imela nekakšne načrte, kako 
bo reševala stvari, zdaj so pa ji spolzele iz rok in 
zdaj na nas prelagati s takšnimi deklaracijami 
neko odgovornost, soodgovornost za to stanje, 
ki so ga naredili. Naj jih vzamejo sami, če so jih 
vabili. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednji dobi besedo Miha Kordiš. 
 Izvoli. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 V prvi polovici te razprave so se 
pogosto znašle neke trditve, ki so se potem malo 
umirile v drugi polovici razprave in se zato nisem 
uspel nanje odzvati. In sicer so to trditve, ki 
slikajo celotno skupino ljudi kot nasilne migrante, 
ki koljejo, ki pobijajo, ki izsiljujejo, ki terorizirajo 
in ne vem kaj še vse. Seveda to predlagatelji iz 
vrst skrajne desnice zvito predstavljajo kot 
posamezne primere, ampak je precej očitno, da 
s to retorično operacijo zgolj prikrivajo določene 
lastnosti, ki jih želijo projicirati na celotno 
družbeno skupino. Seveda ne zaradi tega, ker bi 
bila ta družbena skupina kulturno ali genetsko ali 
karkoli takega nagnjena k nasilju, k razbijanju in 
nevklapljanju v družbo, ampak zaradi tega, ker 
na tak način gradijo ksenofobno, rasistično, 
blokovsko podobo prišlekov iz tretjega sveta 
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zgolj zaradi svojega lastnega političnega EPP, ki 
mu nese zgolj in samo do promocije sovraštva.  
 Bi se pa vseeno podrobneje odzval na 
vse te konkretne primere nasilja, ki jih skrajna 
desnica navaja. Sprva bi se odzval s tem, da gre 
v veliki meri za napihnjene zgodbe oziroma kar 
za neposredni fake news. Na več kot enem 
primeru, ki so jih danes predlagatelji izpostavili, 
se je to izkazalo za resnično, torej da gre za 
navaden fake news. Kot drugo, skrajna desnica 
ta fake news še dodatno podpihuje za uporabo 
svojih lastnih komunikacijskih inštrumentov, z 
namenskim širjenjem in hajpanjem po socialnih 
omrežjih pa privatnimi mediji, v našemu slučaju 
sofinanciranimi iz fašistične Madžarske in tako 
naprej. Potem pa pride parlamentarna razprava 
in potem ti isti ljudje in iste strukture, ki stojijo za 
tem fake newsom, razlagajo: »Ja, veste, mediji 
so pisali o tem incidentu, o onem incidentu …« 
Pri tem, da so vse te izpostave, tudi tiste, ki se 
dejansko zgodijo, že v startu zelo jasno 
rasistično profilirane, torej niso osredinjene. 
Zgodil se je primer nasilja med dvema 
človekoma. Zakaj se je to zgodilo? To se ne bi 
smelo zgoditi. Ampak lahko beremo naslove, 
kako je temnopolti nelegalni migrant pretepel 
babico ali karkoli že ste danes govorili. Skratka, 
to je prvi odziv na te izpostavitve, kako gre za 
trumo nekih nasilnih ljudi. Skratka, v veliki meri 
gre za fake news.  
 Drugi odziv vzame pod drobnogled 
stvarnost, v kateri se ti prišleki v ciljnih državah, 
tudi pri nas, znajdejo. In znajdejo se zaradi 
politik, istih politik, ki jih predlagatelji skrajne 
desne advocirajo tudi pri nas. To so politike 
getoizacije. Namesto, da bi poskrbeli za 
vključevanje teh ljudi v družbo, namesto, da bi 
jim pomagali, da si na novo zgradijo pri nas 
svoja življenja, vzporedno s tem, ko jim 
pomagamo nazaj vzpostaviti svoje domovine – 
kaj se zdaj dogaja in kaj advocira desnica? Več 
ekonomskega izkoriščanja za države tretjega 
sveta, več bomb nad države tretjega sveta, v 
domovini pa getoizacija teh ljudi, da se jih stisne, 
da se jih pritisne, se jim vzame kakršnekoli 
perspektivo, se jih obravnava tam kot navadno 
živino. A vi veste, kakšne psihološke posledice 
to potegne za sabo za ljudi? Vsakemu se 
zmeša. Vsakemu se zmeša, pa ne samo zaradi 
balkanske poti in vseh grozot, ki so se tam 
beguncem dogajale, ne, zaradi grozot, ki se 
ljudem dogajajo tukaj in v drugih ciljnih državah. 
Zmeša se jim od vseh teh pritiskov, film se jim 
strga. Kar je najbolj normalno, zelo žalostno, 
tragično, ampak, če država z njimi ravna kot z 
živino, s komerkoli, s katerimkoli človekom, če 
država z njim ravna kot z živino, bo potem ta 
človek živina tudi postal.  

Kot tretji odziv bi rad spomnil na 
incident, ki se je zgodil pred sodnijo 20. aprila 
leta 2017, ko je tam navijaški podpornik Janeza 
Janše slovenskemu brezdomcu iztrgal berglo iz 
rok in ga pretepel s to isto njegovo berglo. Tudi 
to je obraz skrajne desnice. Pa ta človek ni bil 
temnopolt. 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Gospod Kordiš, tudi na tistih slikah s Kotnikove 
ne vi ne nekateri drugi poslanci Levice in SD ne 
izgledate ravno miroljubni. S stisnjenimi pestmi, 
oboroženi in ni treba, da grozite komurkoli in 
okarakterizirate kogarkoli, ste sami dovolj 
pokazali svoje zadeve. Želite govoriti o uporabi 
Poslovnika? / Oglašanje iz dvorane/ Dobro, 
bomo videli. 
 Izvoli. 
 
MIHA KORDIŠ (PS LEVICA): Hvala, 

predsedujoči. 
 Prepričan sem, da vsebinske 
intervencije iz mesta predsednika Državnega 
zbora niso v skladu s poslovnikom tega 
državnega zbora, sploh ko so uporabljene tako 
zelo ciljno, kot poskus diskreditacije točno 
določenega poslanca in točno določene 
Poslanske skupine, z narativom iz druge strani 
točno določene druge poslanske skupine, v 
temu slučaju skrajne desnice. Ob tem pa še 
podčrtane in zabeljene z lažmi. Tako da 
predsedujoči, protestiram. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Lahko 

protestirate. Dejstvo je, da to obstaja, te slike so 
verodostojne in tam ste posneti. / oglašanje iz 
dvorane/. Bomo prekinili tukaj s postopkovnimi 
zadevami. 
 Želite, gospod Cigler? / Oglašanje iz 
dvorane/ Ni replik v podaljških. 
 Naslednji dobi besedo gospod 
Aleksander Reberšek. / Oglašanje iz dvorane/ 
Imam. Celo prekinil bi vas lahko, celo prekinil bi 
vas lahko. 
 Izvolite, gospod Reberšek. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. 
 Jaz sem mislil, da danes ne bom slišal 
in videl ničesar novega, da sem, kar se tiče 
migracij, že veliko izvedel, pa vendar zgodilo se 
je nekaj, kar vzbuja veliko optimizma. Poslanec 
Levice je v Državni zbor prinesel Sveto pismo. 
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
spoštovane državljanke, spoštovani državljani, 
še je upanje za Slovenijo.  
 Medtem Nova Slovenija stališča do 
migracij ni spreminjala. Še vedno nasprotujemo 
marakeški deklaraciji, prav tako še vedno 
zagovarjamo politiko nadzorovanih meja, kjer je 
treba preprečiti vse ilegalne prehode. Predvsem 
pa smo mnenja, da je vzroke migracij treba 
reševati na samem izvoru.  

Kar se tiče referenduma, naj povem 
naslednje. Če bi referendum bil vložen 
pravočasno, se pravi pred glasovanjem o 
dogovoru v Marakešu, in če bi referendum bil 
zavezujoč, potem bi bilo edino pravilno, da ga 
tudi podpremo. Danes pa, ko je tudi s podporo 
Slovenije, slovenske vlade dogovor o migracijah 
že sprejet, je po toči zvoniti prepozno. 
Posvetovalni referendum je torej draga anketa, v 
tem trenutku pa še prepozna. Hvala lepa. 
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Kot zadnji dobi besedo še predlagatelj 
mag. Brank Grims. 
 Izvoli. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala.  

 Gospod Kordiš, jaz vam predlagam, da 
te svoje fake news, kot pravite, o zločinih, greste 
razložiti svojcem umorjenega policista, zlasti 
njegovi ženi, ki sta bila komaj poročena. Bi bilo 
zelo zanimivo slišati, kako bodo sprejeli vašo 
teorijo o fake news. Ahmad Šami naj gre pa raje 
domov postriči svoje otroke in naj ostane z njimi, 
ga sigurno potrebujejo, verjemite mi. Zdaj pa, ko 
govorite o skrajnežih. Kdaj je skrajnež? Skrajnež 
je tisti v politiki, ki je pripravljen za dosego 
političnih ciljen uporabiti nasilje. Jaz sem videl 
samo levičarje, zakrinkane, s koli v rokah, ki so 
stali na Kotnikovi, pripravljeni, da uporabijo 
nasilje proti svojemu narodu. Na desni strani ne 
poznam ene osebe v celi Sloveniji, ki bi bila 
pripravljena za dosego političnih ciljev poseči po 
nasilju. In za vami so stali gospod Kordiš, je 
stala gospa Tanja Fajon. In povej mi, s kom se 
družiš, in povem ti, kdo si. Če pa pogledamo še, 
kdo se z njimi druži, pa postane sploh zabavno. 
Toliko kar se tega tiče, kdo je skrajnež. Se pravi, 
imamo leve skrajneže v Sloveniji, desnih ni. 
 Drugo, kar je, je vprašanje človekovih 
pravic. Človekove pravice v Sloveniji garantirajo 
ustava in veljavni pravni akti, pravni red 
Republike Slovenije. Se pravi, to z globalnim 
sporazumom veze nima. Vam lahko črkujem. 
Neodvisno od njega, vse pravice so 
zagotovljene vsakomur z veljavnim pravnim 
redom republike Slovenije in mednarodnimi akt, 
ki Slovenijo zavezujejo, seveda. Problem tega 
globalnega sporazuma je ravno v tem, da hoče 
vzpostaviti novo človekovo pravico, pravico do 
migracije, skozi stranka vrata. To pa ni bila 
človekova pravica in nikoli ne sme postati 
človekova pravica, kajti sicer bomo imeli tisto, 
kar sem povedal na začetku – globalni 
socializem z enakostjo v propadu in revščini.  
 Rečeno je bilo, SDS bi morala sprejeti 
globalni sporazum, če bi bila na oblasti. Jaz ne 
vem, kako si vi predstavljate oblast, ampak tisti, 
ki ima vzvode oblasti, se pravi večino v 
parlamentu in vlado, odloča o tem, kaj bo sprejel 
ali pa je demokrat in prepusti to odločitev, ko gre 
za usodne stvari, ljudstvu. In to vam mi 
predlagamo. Vi imate v resnici vse v rokah. Če 
bi mi bili na oblasti, se o tem sploh ne bi 
pogovarjali, ker nobenemu od nas na kraj 
pametni ne pade, da bi tole sprejel. Ampak vam 
pa predlagamo, bodite demokrati, prepustite to 
odločitev ljudstvu. Ne vem, česa se tako bojite, 
saj ste sami rekli, da je velikanska večina ljudi za 
mostove, za odprtost. Ja prav, potem pa pojdimo 
na referendum, potem bomo mi poraženi, jaz se 
vam bom tukaj opravičil, brez skrbi. Nobenega 
problema. Ljudstvo ima zmeraj prav. Samo dajte 
mu priložnost, da ljudstvo samo odloči. To je 
demokratično, gospe in gospodje. 

 Kaj je alternativa temu, kar prinaša 
globalni sporazum, seveda s stalnimi 
neomejenimi migracijami, ki se vse legalizirajo in 
ki se jih plačuje v nedogled? Alternativa temu je, 
da krepiš svoj narod, da se vrneš k vrednotam, 
na katerih je nastala ta država, da jemlješ 
družino kot tisto temeljno celico, ki jo je treba 
krepiti, tudi finančno. In ne, da daješ za migrante 
za prehrano 6 milijonov en dan, ne da daješ za 
migrante za postelje 4 milijone drugi dan, ne da 
daješ za migrante za bajte ne vem koliko 
milijonov tretji dan in da jim zraven gradiš še ne 
vem koliko prostorov četrti dan. Ampak ta denar 
preprosto nameniš slovenskim otrokom, 
slovenskim družinam in s tem tudi poskušaš v 
največji možni meri vplivati na povečanje 
rodnosti. To se da. Ravno sosednja Madžarska, 
ki jo tako radi kritizirate, je fantastičen zgled, da 
se to da, ker so tam uspeli povečati rodnost 
svojega naroda. In ni potrebno nobenih migracij, 
poglej, vsi ti problemi iznenada odpadejo. Ni 
nobenega problema več. Kako preproste so 
rešitve, če jih samo hočemo videti. Gre samo za 
to vprašanje, ali to temeljno dilemo nadaljnjega 
razvoja Slovenije, bodisi kot države slovenskega 
naroda, kot piše v slovenski ustavi, ter vseh 
državljank in državljanov, ki tu živijo, ki ubranijo 
svojo identiteto, ki hranijo svojo kulturo, jo 
krepijo, pravo kulturo, ki skrbijo za svoj jezik, ali 
to ohraniš tudi za naslednje rodove ali pa rečeš, 
to ni nič vredno in pojdimo po poti, ki jo prinaša 
globalni sporazum, odprimo meje in dobrodošli 
migranti. Kot rečeno, jaz sem vedno za logiko 
Najprej Slovenija! 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Izvoli, postopkovno.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa.  

 Gospod podpredsednik, vas in gospoda 
Grimsa moram opozoriti, da je šlo za 
sprevračanje dejstev. Takrat na Kotnikovi je šlo 
za to, da so se ljudje postavili v bran beguncem, 
s katerimi je hotela fizično obračunati večja 
skupina ljudi …  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: spoštovani, 

gospod Cigler, kje je postopkovni predlog? 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): … tudi jaz sem 

tam stal. Upam, da smo stali na pravi strani … 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Kje je 

postopkovni predlog? Ga ni. Dobro.  
 Zaključujem razpravo.  
 O predlogu sklepa, da se razpiše 
posvetovalni referendum o obravnavi migracij, 
bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora 
odločali jutri v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 4. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri 
ob 9. uri.  
 Lahko noč! 
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 (SEJA JE BILA PREKINJENA 30. 
JANUARJA 2019 OB 18.26 IN SE JE 
NADALJEVALA 31. JANUARJA 2019 OB 9. 
URI.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, spoštovani državni sekretar, 
gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 4. 
seje Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Jelka Godec, dr. Matej Tašner Vatovec od 17. 
ure do 18.30, Dušan Šiško od 13. ure dalje in 
Zmago Jelinčič Plemeniti.  
  
 S tem prehajamo, spoštovani poslanke 
in poslanci, na 3. TOČKO DNEVNEGA REDA – 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O RAZISKOVALNI 
IN RAZVOJNI DEJAVNOSTI, SKRAJŠANI 
POSTOPEK.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. 
 Besedo predajam državnemu 
sekretarju dr. Jerneju Štromajerju. 
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ ŠTROMAJER: Spoštovani gospod 

predsednik, gospe poslanke in poslanci! 
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti po skrajšanem 
postopku. Pri predlogu, ki je pred vami, gre za 
manjšo spremembo zakona kot posledico 
uskladitve z določbami pravnega reda Evropske 
unije. Gre za prenos direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta z maja 2016 o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za 
namene raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljnega dela, programov 
izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov 
in dela varušk au pair v ZRRD, ki ga ureja 
področje. Naj pri tej točki povem, da gre samo 
za manjše spremembe prenosa direktive, za 
katere je žal Slovenija v preteklosti že prejela 
opomin in ga moramo prenesti v naš pravni red. 
Tu ne gre za spremembe 
znanstvenoraziskovalnega sektorja, o katerem je 
bilo govora v tej dvorani na javni predstavitvi 
mnenj pred časom, ampak gre samo za prenos 
evropske direktive. Sama sprememba zakona 
na vsebinski ravni, kar se 
znanstvenoraziskovalnega dela tiče, pa sledi v 
kratkem. 
 Vsebina direktive, ki jo danes 
prenašamo, se večinoma nanaša sicer na 
zakonodajo, ki je v slovenskem pravnem redu 
urejena z Zakonom o tujcih in Zakonom o 
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. 
Le majhen del, zlasti del glede terminologije, 
odobritve raziskovalnih organizacij za sklepanje 
sporazumov, gostovanje z državljani tretjih 
držav, pa se nanaša na področje, ki ga ureja 
zakon, ki je pred vami. S tem predlogom zakona 

spreminjamo opredelitev raziskovalcev iz tretjih 
držav, in sicer tako, da se namesto opredelitve v 
veljavni četrti alineji 5. člena ZRRD določa 
drugačna nova ureditev, v ZRRD vnašamo 
osnovni zavezi, ki ju mora vsebovati sporazum o 
gostovanju, to je, da se raziskovalec iz tretje 
države s sporazumom zaveže, da si bo 
prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, 
raziskovalna organizacija pa se zaveže, da bo 
gostila raziskovalce iz tretje države za namene 
dokončanja raziskovalne dejavnosti. 
 Črta se tudi odločba petega odstavka 
28. člena veljavnega zakona, ki sedaj za primere 
mobilnosti raziskovalcev iz tretjih držav vsebuje 
posebne pogoje, po katerih ti raziskovalci iz 
raziskovalnih organizacij v Republiki Sloveniji 
sklenejo sporazum o gostovanju zgolj v primeru, 
če želijo v Republiki Sloveniji opravljati 
raziskovalno delo, daljše od 5 mesecev. S 
predlaganjem črtanja te določbe se tako tudi v 
teh primerih vzpostavlja enaka podlaga za vse 
raziskovalce iz tretjih držav v primeru, ko 
opravljajo v Sloveniji raziskovalno dejavnost, to 
je, da morajo imeti sklenjeni sporazum o 
gostovanju z raziskovalno organizacijo v 
Republiki Sloveniji.  
 Implementacija določb o kratkočasni in 
dolgoročni mobilnosti raziskovalcev iz tretjih 
držav bo sicer natančneje urejena v Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, 
kamor predmetna materija sicer tudi spada. 
Nekatere specifike na tem področju pa bodo s to 
novelo prenesene v veljavni zakon o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti.  Hvala za pozornost.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Pristojen je Odbor za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino in besedo predaja 
predsedniku, mag. Branislavu Rajiću. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

gospod predsednik. Dobro jutro vsem! 
 Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino je na 3. redni seji 10. januarja 2019 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo predložila Vlada. 
 Kolegij predsednika Državnega zbora 
je na 20. redni seji sklenil, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku. Komisija 
Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in 
šport je v svojem mnenju predlog zakona 
podprla. Državni sekretar na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej 
Štromajer je v uvodu povedal, da se z novelo v 
pravni red prinaša Direktiva 2016/801/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maj 
2016 o pogojih za vstop in prebivanje 
državljanov tretjih držav za namene raziskovanja 
študija, opravljanja pripravništva, 
prostovoljskega dela, programov o izmenjavi 
učencev ali izobraževalnih projektov in dela 
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varušk au pair v Zakonu o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti na področju, ki ga ureja. 

Z vsebinskega vidika gre za vsebinski 
prenos samo tistih določb direktive, ki pomenijo 
vsebinsko spremembo določb Direktive 
2005/71/ES in so bile v pravni red Republike 
Slovenije sicer že prenesene z novelo Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti. 

V preostalem delu pa bo direktiva 
prenesena s sprejetjem zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o tujcih in zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
samozaposlovanju, zaposlovanju in delu tujcev. 

Zakonodajno-pravna služba je 
predloženi zakon preučila z vidika njegove 
skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno tehničnega vidika in k njemu 
podala nekatere pripombe, njena predstavnica 
pa je pojasnila, da so v pisnem mnenju opozorili 
na tri pomanjkljivosti predloga zakona, ki jih 
predlagatelj ni odpravil z amandmaji. 

Prva pomanjkljivost se nanaša na 
zakonsko urejanje odobritvenega postopka za 
raziskovalne organizacije. Predlagatelj 
pojasnjuje, da naj bi bil ta ustrezno prenesen v 
slovenski pravni red že z novelo, ki je 
implementirala določbe Direktive 2005/71/ES, ki 
se po vsebini ne razlikujejo od ustrezajočih 
določb prenovljene Direktive 2016/801/EU. Na 
temeljno pomanjkljivost Zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti glede zakonske neurejenosti 
postopka pridobitve statusa raziskovalne 
organizacije je Zakonodajno-pravna služba 
opozorila že v mnenju k predlogu tega zakona. 

Druga pomanjkljivost se nanaša na 
zakonsko ureditev sporazuma o gostovanju. 
Predlog zakona določa le temeljni dve zavezi, ki 
morata biti vsebovani v sporazumu o 
gostovanju, ne pa vseh sestavin sporazuma o 
gostovanju, ki so naštete v direktivi, ki določajo 
pravice in obveznosti podpisnikov sporazuma. 
Te so urejene v podzakonskem predpisu, kar je 
v neskladju z načelom zakonitosti pri urejanju 
pravic in obveznosti posameznikov. 

Tretja pomanjkljivost pa se nanaša na 
ukinitev dosedanje zakonske izjeme, ki za 
raziskovalce, ki opravljajo manj kot trimesečno 
raziskovalno delo, ne zahteva sklepanja 
sporazuma o gostovanju. Predlagatelj črtanje 
petega odstavka 28. člena zakona utemeljuje s 
tem, da direktiva državam članicam dopušča, da 
tudi v primeru kratkoročne mobilnosti 
raziskovalcev znotraj držav članic Evropske 
unije druga država članica zahteva sklenitev 
sporazuma o gostovanju. 

K predlogu zakona ni bilo vloženih 
amandmajev. Ker k predlogu zakona na 
matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti 
amandmaji, Odbor za izobraževanje, znanost, 
šport in mladino Državnemu predlaga, da 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, 
skrajšani postopek, sprejme v predloženem 
besedilu. Hvala. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 S tem prehajamo na stališča poslanskih 
skupin.  
 Gospod Jurij Lep, imate besedo, v 
imenu Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in 
kolegi! 
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti. S predlogom 
novele zakona se veljavni zakon o raziskovalni 
in razvojni dejavnosti usklajuje s pravnim redom 
Evropske unije. Pri tokratni spremembi gre 
namreč za prenos evropske direktive, s katero 
sicer že zamujamo, saj je rok potekel že lansko 
leto maja, zato smo tudi že prejeli opomin 
Evropske komisije. 
 Direktiva govori o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, 
prostovoljskega dela, programov o izmenjavi 
učencev, izmenjavi izobraževalnih programov in 
dela varušk. 
 Z danes obravnavano novelo 
prenašamo le tiste določbe, ki se nanašajo na 
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. V 
preostalem delu pa vsebina direktive sodi v 
vsebino drugih dveh zakonov, in sicer v Zakon o 
tujcih in v Zakon o samozaposlovanju, 
zaposlovanju in delu tujcev. Tako se s 
predlogom novele spreminja zlasti opredelitev 
raziskovalca iz tretje države, črtajo pa se 
določbe o mobilnosti raziskovalcev iz tretje 
države, saj bo to urejeno v drugem zakonu. 
 V Poslanski skupini Desus bomo 
predlog zakona podprli, ob tem pa izražamo 
zadovoljstvo, da je bil na Vladi ravno prejšnji 
teden sprejet rebalans proračuna, ki povečuje 
sredstva za znanstveno in raziskovalno 
dejavnost, in sicer za dobrih 24 milijonov evrov. 
To predstavlja optimistično napoved tudi za 
razvoj našega gospodarstva. Poleg tega pa je v 
pripravi tudi nov zakon o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti. 
 V Poslanski skupini Desus se 
zavedamo potrebe po novem zakonu, ki bo 
celovito uredil področje raziskovalne dejavnosti 
tako finančno kot tudi organizacijsko. Veseli nas, 
da bo ta kmalu tudi ugledal luč sveta. 
 Kot rečeno, predlog novele, ki je danes 
obravnavamo, naša poslanska skupin podpira. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

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

besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Kot vemo, Vlada Republike Slovenije 
predlaga Državnemu zboru, da predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za 
manj zahtevne uskladitve z evropskim pravom 
Unije. Ker gre za implementacijski predpis, je 
treba v okviru presoje skladnosti upoštevati 
primarno in sekundarno zakonodajo EU ter 
sodno prakso sodišča Evropske unije. Zgoraj 
navedena direktiva med drugimi razveljavlja 
Direktivo Sveta 2005/71/ES iz leta 2005 o 
posebnem postopku za dovolitev vstopa 
državljanom tretjih držav za namene 
znanstvenega raziskovanja. Zato je v upravni 
red Republike Slovenije vsebinsko treba prenesti 
vse, kar prenovljena direktiva ureja na novo 
oziroma drugače. To se nam zdi zelo 
pomembno.  
 Po oceni stanja se mobilnost 
raziskovalcev povečuje tudi v potekajočem 
okvirnem programu EU za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020, v katerem pa opažamo stagnacijo 
mednarodnega sodelovanja z razvitejšimi 
neevropskimi državami. Zavedati se moramo, da 
se učimo vse življenje in da je zlata vredno 
dejstvo, da imamo možnost sodelovati s tistimi 
posamezniki, ki si si želijo biti tu v Sloveniji in 
nam prinesti svoje znanje in bogate izkušnje. 
Cenimo pa tudi slovenske raziskovalce, recimo 
priznanega kardiologa dr. Marka Noča, ki je 
mednarodno cenjen, v naši mali deželi pa, po 
domače povedano, ničvreden. Naj se to v 
bodoče ne dogaja več. 
 Ta direktiva bi morala prispevati k cilju 
Stockholmskega programa. Države članice so 
morale do 23. maja 2018 uskladiti svojo notranjo 
zakonodajo z ureditvijo iz direktive iz leta 2016 o 
pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih 
držav. Vsebina direktive 2016/801 EU se v veliki 
meri nanaša na zakonodajo, ki je urejena z 
Zakonom o tujcih in z Zakonom o 
samozaposlovanju, zaposlovanju in delu tujcev, 
manjši del pa se nanaša na področje, ki ga ureja 
ZRRD. Zato bo velika večina držav članic EU to 
direktivo prenesla v svoje notranje zakone, ki 
urejajo prisiljevanje tujcev iz tretjih držav, njihovo 
prebivanje in opravljanje dela. Razlog za 
sprejetje predlaganega zakona je uskladitev 
ZRRD s pravnim redom EU. Z zakonom se v 
ZRRD spreminja zlasti opredelitev raziskovalca 
iz tretje države in črtajo določbe o mobilnosti 
raziskovalcev iz tretje države.  
 Predlagane spremembe ne bodo imele 
finančnih posledic za državni proračun in druga 
javnofinančna sredstva ter drugih posledic. Ker 
je ta zakon usmerjen k doseganju ciljev 
družbenega in gospodarskega razvoja Slovenije, 
raziskovalne in razvojne dejavnosti pa kot 
razvojna prioriteta, prehod v na znanju temelječo 
družbo, ga v poslanski skupini podpiramo, 
vendar želimo, da se v celoti uredijo po 
posameznih členih. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Aljaž Kovačič imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani državni sekretar, 
kolegice in kolegi, lep pozdrav! 
 Temeljni cilj Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
raziskovalni in razvojni dejavnosti je uveljavitev 
evropske direktive o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za namene 
raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, 
prostovoljnega dela, programov izmenjave 
učencev ali izobraževalnih programov ter dela 
varušk. Raziskovalec iz tretje države si bo 
prizadeval dokončati raziskovalno dejavnost, 
raziskovalna organizacija pa se bo zavezala 
gostiti raziskovalce iz tretje države za namene 
dokončanja raziskovalne dejavnosti. V Poslanski 
skupini Liste Marjana Šarca predloga zakona 
podpiramo. Hkrati pa bi na tem mestu, ko je 
govora o raziskovalcih tretjih držav, izpostavil 
delo vseh raziskovalcev in raziskovalk, ki vidijo 
Slovenijo kot državo, v kateri lahko izkoristijo 
svoj potencial. Treba je poudariti, da se 
dandanes premalo ceni njihovo delo in dosežki, 
ki se naš še kako tičejo. 
  Znanost ima pomembno vlogo v naši 
družbi in ravno zato se ji mora omogočiti razvoj, 
ki bo koristen za vse. Zakaj? Ker družba znanost 
potrebuje. Ljudje se moramo zavedati, da je to 
edini način, s katerim bomo omogočili nadaljnji 
razvoj naše države. Res je, da denar, investiran 
v raziskovalno in razvojno dejavnost, ne bo 
povrnjen čez noč, ampak na daljši rok v obliki 
dobrobiti in blagostanja. Gre za dolgoročno 
naložbo, njeni rezultati pa bodo vidni v izboljšani 
kakovosti življenja. Tako bomo postali 
konkurenčni in samozavestni ter ponosni na 
dosežke naših raziskovalcev. Cilj nam je, da 
našim in tujim raziskovalcem omogočimo 
stabilno in stimulativno delovno okolje, v 
katerem bo njihova kreativnost lahko priplavala 
na površje. Kljub temu, da je Slovenija majhna 
država, ima na področju znanosti še kako 
pomembno vlogo. Prizadevati si moramo, da bo 
tako ostalo tudi v bodoče. Omogočimo 
raziskovalcem najboljše pogoje, bodimo ponosni 
na njihove dosežke, tujina pa bo občudovala 
naše uspehe. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Marko Koprivc v imenu Poslanske 
skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik, za besedo. Spoštovani državni 
sekretar, spoštovane kolegice in kolegi poslanci! 
 Kot so govorniki pred menoj že omenili, 
se s predlogom sprememb in dopolnitev veljavni 
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zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
usklajuje s pravnim redom Evropske unije in 
pomeni prenos direktive o pogojih za vstop in 
prebivanje državljanov tretjih držav za namen 
raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, 
prostovoljnega dela, programov izmenjave 
učencev ali izobraževalnih projektov in dela 
varušk au pair. Omenjena direktiva se sicer v 
večjem delu nanaša na področja, ki jih urejata 
Zakon o tujcih in Zakon o samozaposlovanju, 
zaposlovanju in delu tujcev. Predlog zakona 
vsebuje spremembo opredelitve raziskovalca iz 
tretjih držav, vnaša osnovno zavezo, ki jo mora 
vsebovati sporazum o gostovanju v državi, ter 
črta določila za primer mobilnosti raziskovalca iz 
tretjih držav v okviru EU, vsebuje posebno 
ureditev, po kateri ti raziskovalci z raziskovalno 
organizacijo v Sloveniji sklenejo poseben 
sporazum za raziskovalno delo za obdobje, 
daljše od treh mesecev. Ker z implementacijo 
tega zakona zamujamo več kot pol leta in je 
Republika Slovenija v tem času že prejela tudi 
uradni opomin Evropske komisije, je v izogib 
nadaljnjim postopkom ali celo morebitni kazni 
zoper Slovenijo treba zakon sprejeti čim prej. 
  Spoštovane in spoštovani, če s to 
novelo zakona v slovenski pravni red prenašamo 
manjši del evropske direktive, pa se Socialni 
demokrati dobro zavedamo, da je nujno 
prevetriti zakonodajo o znanstvenem 
raziskovanju, zato nas veseli informacija, da 
smo tik pred začetkom medresorskega 
usklajevanja o predlogu zakona o raziskovalni in 
razvojni dejavnosti. Še bolj pa nas veseli 
dejstvo, da predlog rebalansa proračuna za leto 
2019 predvideva, da se bo prvič v zgodovini 
Slovenije za znanost in raziskovanje namenilo 
več kot 200 milijonov evrov. Socialni demokrati 
razumemo to kot prvi, a še zdaleč ne zadnji 
korak k zastavljenemu cilju, da bomo do leta 
2022 namenili za znanstvenoraziskovalno 
dejavnost 1 % BDP. Zato bo treba ta sredstva v 
naslednjih treh letih še močno okrepiti. Na ta 
način bomo dali pomemben pospešek 
slovenskemu gospodarskemu in družbenemu 
razvoju na sploh.  
 Socialni demokrati bomo predlog 
zakona podprli. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Mateja Udovč im besedo v 
imenu Poslanske skupine Stranke modernega 
centra.  
 Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani! 

 S predlogom današnjih sprememb in 
dopolnitev zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti se veljavni zakon usklajuje s pravnim 
redom Evropske unije. Vanj prenašamo direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za 
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za 
namene raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva, prostovoljskega dela, programov 

izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov 
in dela varušk. Danes prenašamo le manjši del 
omenjene direktive, ki se nanaša na odobritev 
raziskovalnih organizacij za sklepanje 
sporazumov o gostovanju z državljani tretjih 
držav. Preostali del pa bomo prenesli v zakon o 
tujcih in zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev, ki ga bomo 
obravnavali v bližnji prihodnosti. Bolj kot vsebina 
današnjih sprememb in dopolnitev 
raziskovalnega zakona pa je pravzaprav 
pomembnejše aktualno stanje in položaj 
slovenske znanstvene in raziskovalne politike. 
Trenutno stanje ne omogoča znanstveno 
raziskovalnega razcveta. Capljanje na mestu in 
zaostajanje za ostalimi primerljivimi državami pa 
zagotovo ni nekaj, kar si v naši poslanski 
skupini, pa verjamem, da tudi v drugih, na tem 
področju želimo v prihodnje. Slovenija se sicer 
še vedno nahaja v skupini močnih inovatorjev, a 
zaradi prenizkih vlaganj in rasti sredstev za 
raziskovalno razvojno dejavnost druge države 
napredujejo hitreje od nas. Ta trend je potrebno 
čim hitreje obrniti v drugo smer. Nekateri majhni, 
a ne nepomembni koraki za izboljšanje položaja 
znanosti so bili storjeni že v prejšnjem mandatu. 
V letu 2015 so se sredstva za raziskovalno 
razvojno dejavnost končno začela dvigovati. 
Opaznejšemu dvigu finančnih sredstev pa smo 
bili priča v letih 2017 in 2018. Od leta 2016 
naprej so se začeli intenzivno izvajati instrumenti 
kohezijske politike, ki so pomembno povečali 
razpoložljiva sredstva za to dejavnost. Seveda ta 
nikakor ne morejo biti nadomestek za 
nacionalno financiranje, lahko pa integralna 
sredstva pomembno dopolnjujejo. Slovenija se 
je prav tako začela umeščati v ključne 
mednarodne raziskovalne organizacije. 
Slovenskim raziskovalcem pa je omogočen 
dostop do ključne velike raziskovalne 
infrastrukture. Ne smemo pozabiti tudi na 
aktivno podporo velikim evropskim projektom v 
okviru obzorja 2020 in evropskega 
raziskovalnega centra. Dosežen je bil konsenz 
med deležniki in v pretežni meri pripravljen nov 
zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti. A na 
lovorikah, četudi so te majhne, ne smemo 
zaspati, zato je nujno, da se aktivno delo na 
novem zakonu o raziskovalno-razvojni 
dejavnosti nadaljuje tudi naprej. Pri tem je še 
posebej pomembno, da se bo zagotovilo 
predvidljivo in stabilno financiranje raziskovalno-
razvojne dejavnosti, ki se bo v prihodnih letih 
postopno približevalo cilju 1 % financiranja v 
deležu BDP. Če smo to zmogli na področju 
visokega šolstva, zmoremo tudi tukaj. Prvi 
preizkus nas vse skupaj čaka že ob sprejemanju 
rebalansa proračuna za leto 2019. Obeti so 
zaenkrat dobri.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra pričakujemo, da bomo o 
novem predlogu zakona o raziskovalni razvojni 
dejavnosti odločali čim prej. Današnjo novelo pa 
bomo podprli.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Boštjan Koražija ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, hvala za besedo. Vsem poslankam 
in poslancem lep pozdrav! 
 Predlog, ki ga obravnavamo danes, v 
zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
prenaša nekatera določila evropske direktive v 
zvezi z državljani tretjih držav, ki v Sloveniji 
opravljajo raziskovalno delo. Večji del omenjene 
direktive se sicer nanaša na druge zakone. 
Pomembnejši del predmetne direktive, ki se 
nanaša na opravljanje pripravništva, 
prostovoljnega dela, programe izmenjav 
učencev ter delo tujih varušk v Sloveniji, bo v 
pravni red prenesen skozi spremembe zakona o 
tujcih in zakona, ki ureja delo tujcev. V Levici 
bomo še posebej pozorni na urejanje položaja 
tujih varušk in na to, da se tem osebam zagotovi 
ustrezno delovnopravno varstvo in preprečijo 
zlorabe ter izkoriščanje tujih delavcev oziroma 
predvsem delavk iz socialno šibkejših okolij in 
regij.  
 Pri zakonu, ki ga obravnavamo danes, 
velja izpostaviti predvsem pomisleke 
Zakonodajno-pravne službe v zvezi z oprostitvijo 
predložitve nekaterih dokazil pri pridobivanju 
dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih 
držav, ki jih gostijo raziskovalne organizacije. 
Direktiva predvideva, da država članica 
raziskovalce oprosti predložitve nekaterih 
dokazil v postopku pridobivanja dovoljenja za 
prebivanje. Govorim, na primer o dokazilu o 
zadostnih sredstvih za kritje stroškov 
preživljanja, kar se je v preteklosti že izkazalo za 
problematično, saj nekateri raziskovalci iz tretjih 
držav teh dokazil ne morejo pridobiti oziroma se 
soočajo z velikimi birokratskimi ovirami, čeprav 
ta sredstva imajo ali pa jih bodo šele pridobili. 
Ker zadeve ne ureja zakon, ki ga obravnavamo 
danes, pričakujemo, da bo oprostitev, kot jo 
predvideva direktiva, urejena v naslednji noveli 
Zakona o tujcih. Poleg tega se ne strinjamo z 
uvajanjem nove obveznosti za raziskovalce, ki 
imajo v drugi državi članici Evropske unije že 
sklenjen sporazum o gostovanju in želijo v 
Sloveniji opravljati raziskovalno delo za obdobje, 
krajše od treh mesecev. Tudi ti raziskovalci bodo 
morali po tem predlogu s slovensko raziskovalno 
organizacijo skleniti sporazum. Zdaj namreč 
velja, da za kratkoročno mobilnost teh 
raziskovalcev dodatna administracija ni 
potrebna. Vlada razloga za takšno odločitev ni 
podala niti v odgovoru na mnenje Zakonodajno-
pravne službe, ki je navedla, da nova obveznost 
krši pravico raziskovalcev do kratkoročne 
mobilnosti. Glede na to da imamo v Sloveniji 
velik problem z enosmerno mobilnostjo mladih 
raziskovalcev, torej z odtekanjem raziskovalcev 
v tujino, ob nizki stopnji prihodov tujih 
raziskovalcev k nam je tak ukrep nepotreben in 

celo škodljiv. V Levici se ne moremo izogniti 
občutku, da gre v tem primeru za poskus 
izboljšanja statistike na področju mobilnosti 
raziskovalcev, ne pa za ukrep, ki bi k temu 
dejansko pripomogel.  
 Zaradi naštetega v Levici predloga ne 
bomo podprli, bomo vzdržani. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Ljudmila Novak ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati. 
  Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod predsednik, kolegice in kolegi! 
 Naj takoj na začetku povem, da bo 
Nova Slovenija spremembe zakona podprla. 
Izražamo pa obžalovanje, da se to ni zgodilo že 
prej, da zamujamo, da smo dobili opomin. Če je 
bila direktiva sprejeta 11. maja 2016, potem 
vemo, da glede na to, da vendar gre za neke 
bolj tehnične zadeve, bi to lahko bilo že zdavnaj 
sprejeto. Predvsem pa obžalujem, da ni 
razprave, da to sprejemamo po skrajšanem 
postopku. Zakaj? Zato ker vemo, da na področju 
raziskav, financiranja raziskovalnega sektorja 
imamo v Sloveniji kar probleme. Zdaj sicer 
pravimo, da se bo proračun v te namene 
povečal, pri pogovoru z raziskovalci pa sem 
ugotovila, da se bo povečal predvsem zaradi 
tega, ker bo treba uskladiti plače z novimi 
spremembami, zato za infrastrukturo, za 
materialne stroške, za projekte ne bo nič več 
denarja. Nekateri so dejali, da ga bo celo manj. 
Vsi pa vemo, kako pomembna so nova znanja, 
nove tehnologije, ker se svet tako hitro 
spreminja in ker nenehno moramo tekmovati tudi 
z drugimi. Prav je, da sodelujemo tudi z 
raziskovalci iz tretjih držav, kajti znanje mora 
krožiti, in tudi ti prinašajo določena znanja v naš 
prostor in tudi oni se bodo v našem prostoru ob 
naših raziskovalcih zagotovo obogatili in šli z 
novimi znanji na svoja delovna mesta. In ta 
trikotnik, univerza, javni raziskovalni zavodi in 
gospodarski razvojni laboratoriji, je izredno 
pomemben za razvoj gospodarstva, novih 
tehnologij, za to, da smo konkurenčni, da 
nastajajo nova, bolj kakovostna delovna mesta, 
to pomeni tudi, da bodo ljudje imeli boljše plače, 
boljše povprečje in konec koncev vsa država 
ima od tega lahko veliko prednosti. In prav je, da 
ti raziskovalci, ki pridejo, da je tudi sporazum z 
njimi ustrezno urejen, da ne prihaja do zagat, 
nepravilnosti ali česarkoli, ker tudi to se je 
večkrat že dogajalo, da so razočarani odšli, ker 
razmere, to pogoji niso bili ustrezno urejeni.  
 Naj ponovim, Nova Slovenija bo 
spremembe zakona podprla, želimo pa si, da bi 
tej sferi bilo namenjenega veliko več denarja, ker 
je to dobro ne samo za razvoj gospodarstva, 
ampak za razvoj celotne družbe.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Kot zadnji v imenu poslanskih skupin 
ima besedo gospod Vojko Starović v imenu 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. 
  
 Izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani!  
 V Poslanski skupini Alenke Bratušek 
bomo novelo Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, ki jo imamo pred seboj in v kateri gre 
predvsem za uskladitev z evropskim pravnim 
redom, podprli. Ta direktiva, ki jo prenašamo, se 
nanaša, kakor je bilo že rečeno, na pogoje za 
vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za 
namene raziskovanja, študija, opravljanja 
pripravništva in vse, kar je v povezavi s tem, tudi 
opravljanje dela varušk, kakor je bilo omenjeno, 
ki pomeni neko dodatno možnost za pokrivanje 
stroškov študija posameznikom.  
 V tej fazi prenašamo le tiste določbe 
direktive, ki spreminjajo določbe direktive iz leta 
2005 v posebnem postopku za dovolitev vstopa 
državljanov tretjih držav. V ostalem delu bo 
aktualna direktiva prenesena s spremembo v 
drugih zakonih, to je v Zakonu o tujcih, v Zakonu 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
samozaposlovanju, zaposlovanju in delu tujcev. 
Žal pa moramo znova ugotoviti, da tudi v tej 
zadevi zamujamo rok za implementiranje 
direktive. Rok je potekel že maja prejšnje leto in 
Slovenija je dobila opomin. Zato je sedaj to 
hitenje, kar pa ni dobro. Ta predlog zakona ni ne 
prvi ne zadnji v tem mandatu, ki ga bomo morali 
sprejemati pod pritiskom. Prav je, da tudi na tem 
mestu opozorimo, da ta praksa ni dobra. Prenos 
te direktive v našo zakonodajo pomeni lažji 
pretok in izmenjavo znanja in znanstvenih 
projektov ter tudi študijsko, kar je seveda zelo 
dobrodošlo, bil pa bi že čas, da dobimo na mizo 
predlog novega zakona, ki bo jasno opredelil 
sistemsko in stabilno financiranje raziskovalne 
dejavnosti. Trenutne razmere v znanosti namreč 
niso dobre. To se odraža tudi v odhajanju naših 
mladih in sposobnih strokovnjakov in 
raziskovalcev v tujino. Tega pa si, če hočemo 
imeti razvojno naravnano in inovativno društvo, 
enostavno ne moremo privoščiti. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, končali predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona 
matično delovno telo ni sprejelo nobenega 
amandmaja in ker amandmaji k prehodni in 
končni določbi 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, to je pol ure po 
prekinjeni 17. točki dnevnega reda. 
 

 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE OBRAVNAVA PREDLOGA 
ZAKONA O NEKATERIH KONCESIJSKIH 
POGODBAH PO NUJNEM POSTOPKU. 

Predlog zakona je v obravnavo v zboru 
predložila Vlada. Sprašujem predstavnika Vlade 
gospoda Metoda Dragonjo, če želi spregovoriti.  
 Izvolite, državni sekretar. 
 
METOD DRAGONJA: Spoštovani gospod 

predsednik, hvala za besedo. Spoštovani 
poslanke in poslanci! 
 Namen zakona, ki je danes v 
obravnavi, je prenos direktive 2014/23 v 
slovenski pravni red. Sedanja ureditev tega 
področja je v slovenskem pravnem redu sicer že 
urejena, vendar pa iz vsebine tožbe, ki jo je 
Evropska komisija vložila proti Sloveniji, izhaja, 
da Slovenija ni v celoti prenesla določb direktive, 
zato je potrebna celovita ureditev problematike. 
Pripravljeni predlog zakona dosledno sledi 
določbam evropske direktive, problematiko 
prenosa direktive pa v celoti naslavlja. 

Predlog zakona za koncesije, ki se 
bodo podeljevale skladno s tem zakonom, 
določa predvsem, kako se koncesije podeljujejo. 
Gre za pravila glede postopkov izbiranja 
koncesionarjev, vsebino odločitve o 
koncesionarja, samo koncesijsko pogodbo in 
njeno spreminjanje v času trajanja pogodbe ter 
pravila glede izvajanja koncesije s podizvajalci. 
Ne določa pa, na katerih področjih se koncesije 
podeljujejo in ne zavezuje koncedentov, da 
koncesije morajo podeliti. Koncedent lahko svoje 
naloge vedno izvaja sam. V primeru, pa da se 
odloči za podelitev koncesije, mora pri izbiri 
koncesionarja slediti določbam tega zakona, če 
koncesija izpolnjuje pogoje po tem zakonu. S 
takšno ureditvijo načina in postopkov podelitve 
koncesij direktiva predstavlja nadgraditev javno 
naročniške evropske ureditve. 

Analogno predlagani zakon v 
slovenskem pravnem redu nadgrajuje druge 
zakone, ki koncesije že urejajo. Zakon bo veljal 
za koncesije, katerih vrednost je enaka ali višja 
od mejne vrednosti iz direktive, ki trenutno znaša 
5 milijonov 548 tisoč evrov, in niso opredeljene 
kot izjema, za katere se zakon ne uporablja. 

Zakon kot izjeme določa vse izjeme, ki 
jih je določila direktiva. Na primer: oskrba s pitno 
vodo, elektronske komunikacije, linijski potniški 
prevozi, področje obrambe in varnosti, 
negospodarske storitve splošnega pomena. Pri 
opredelitvi koncesije na podlagi predloga zakona 
je bistveno tudi to, da se na zasebnika prenese 
tudi operativno tveganje. 

Med obravnavo predloga zakona na 
Odboru za finance je bila vzpostavljena bojazen, 
da bo zaradi sprejetega zakona potrebno 
spreminjati množico drugih zakonov, vendar je 
po mnenju vlade ta bojazen neutemeljena, saj 
10. člen predloga predmetnega zakona jasno 
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razmejuje uporabo predmetnega zakona in 
zakonov, ki jih urejajo koncesije po posebnih 
področjih. Ta člen določa, da se za koncesije, ki 
jih ureja ta zakon in posebni področni zakoni, 
uporablja zakon in določbe posebnih zakonov, 
če niso v nasprotju s tem zakonom. To pomeni, 
da se predmetni zakon uporablja za vse 
koncesije nad zneskom, kot je določen v 
predlogu zakona, in se koncesijska razmerja 
sklepajo na področjih, ki jih direktiva in zakon ne 
opredeljujeta kot izjeme. Iz tega jasno izhaja, da 
se za vse koncesije, ki ne izpolnjujejo pogojev 
po predmetnem zakonu, v celoti uporabljajo 
posebni zakoni, ki urejajo koncesije na 
posameznih področjih. 
 Kot rečeno, cilj tega predloga zakona ni 
določanje, na katerih področjih se koncesije 
lahko podeljujejo, ali na kakšen način naj se 
posamezna javna storitev organizira in izvaja. 
Lahko se izvaja tudi kot negospodarska storitev 
splošnega pomena oziroma kot to določa 
domači pojem – negospodarske javne službe. 
Predlog zakona o postopku izbire 
koncesionarjev ne prinaša bistvenih novosti, saj 
že dosedanja zakonodaja določa javni razpis, 
znotraj katerega je treba utemeljiti tudi 
upravičenost podelitve posamezne koncesije. 
 Na koncu bi opozoril še na to, da 
direktiva velja že od leta 2014 in bi jo praktično v 
Sloveniji koncesionarji morali uporabljati, zakon 
pa bo dokončno uredil področje na pravno 
konsistenten način. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Pristojno matično telo je Odbor za 
finance, zato dajem besedo predsedniku 
gospodu Robertu Polnarju.  
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospod predsednik Državnega zbora, gospe 
poslanke, gospodje poslanci!  
 Odbor za finance je na 3. seji 15. 
januarja letos kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o nekaterih 
koncesijskih pogodbah, ki ga je Državnemu 
zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem 
postopku preložila Vlada. 
 Kolegij predsednik Državnega zbora je 
na 20. seji 7. decembra 2018 sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po nujnem postopku. 
 Odbor je kot gradivo za sejo prejel 
naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, mnenje komisije Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, mnenje 
Mestne občine Ljubljana in mnenje Mestne 
občine Maribor.  
 V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakonu vložile poslanske skupine koalicije in 
sicer amandmaje k osmim členom. Na seji 
odbora so sodelovali predstavnice in 
predstavniki Ministrstva za finance, 
Zakonodajno-pravne službe in Državnega sveta. 

 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
državni sekretar na Ministrstvu za finance 
predstavil cilje, načela in poglavitne rešitve 
predloga zakona. Pojasnil je, da predlog zakona 
predstavlja implementacijo direktive 2014/23 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 
februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih 
pogodb. Opozoril je, da je rok za prenos 
direktive v slovenski pravni red potekel 18 aprila 
2016, zaradi česar že poteka postopek proti 
Republiki Sloveniji pred sodiščem Evropske 
unije. Evropska komisija v tem postopku 
predlaga, da se Republiki Sloveniji naloži 
dnevna denarna kazen v višini 8 tisoč 992 evrov 
od dneva razglasitve tožbe do izpolnitve 
obveznosti.  
 Državni sekretar je poudaril, da bi 
celovita prenova koncesijske zakonodaje trajala 
več let, zato se sprejema obravnavani predlog 
zakona, določbe drugih zakonov s tega področja 
pa učinkujejo, če niso v nasprotju z določbami 
predloga zakona. 
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je navedla, da je Zakonodajno-pravna 
služba pripravila pisno mnenje, v katere je 
podala dve splošni pripombi in 12 pripomb k 
posameznim členom. Posamezne pripombe so v 
amandmajih koalicijskih poslanskih skupin 
upoštevane, opozorila pa je na neupoštevanje 
splošne pripombe glede neskladja ureditve 
koncesij v predlogu zakona s številnimi zakoni, 
ki urejajo postopek podelitve koncesije v 
slovenskem pravnem redu. Zakonodajno-pravna 
služba meni, da bi bilo iz tega razloga potrebno 
spremeniti naslednje zakone: o gospodarskih 
javnih službah, o zdravstveni dejavnosti, o 
lekarniški dejavnosti, o socialnem varstvu in o 
javno-zasebnem partnerstvu.  
 Predstavnim Komisije Državnega sveta 
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je v 
imenu komisije izrazil podporo predlogu zakona. 
 V razpravi so nekatere članice in člani 
odbora izpostavili problematiko zamud pri 
implementaciji direktiv Evropske unije v 
slovenski pravni red in posledično tudi hitenja pri 
sprejemanju zakonodajnih rešitev v izogib 
denarni kazni. Opozorjeno je bilo, da je Slovenija 
pri implementaciji direktive v neprijetnem 
položaju, saj zamuja skoraj tri leta. Vse ostale 
države članice Evropske unije so direktivo že 
prenesle v svoje pravne rede. Nastali položaj je 
treba razrešiti in s tem omejiti nastalo ter 
preprečiti potencialno škodo. Zaradi 
nesprejemljivosti takšne prakse pri sprejemanju 
zakonodaje bi moral ukrepati tudi pristojni 
minister, se pravi minister za finance. 
  Velik del razprave pa se je osredotočil 
ne neupoštevanje določenih pripomb 
Zakonodajno-pravne službe k predlogu zakona. 
Članice in člane odbora so zanimali predvsem 
razlogi, zaradi katerih Vlada ne upošteva vseh 
pripomb Zakonodajno-pravne službe in pristopi k 
celoviti prenovi zakonodaje s področja koncesij. 
Državni sekretar na Ministrstvu za finance je 
podal dodatna pojasnila glede pomislekov, 
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izraženih v razpravi, predvsem glede razhajanj z 
Zakonodajno-pravno službo ter razlogov za 
pozen prenos direktive v slovenski pravni red.  
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval amandmaje poslanskih skupin 
koalicije in jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. 
členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o 
vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede 
na sprejete amandmaje je na podlagi prvega 
odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega 
predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti 
amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona je 
sestavni del tega poročila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Prehajamo na stališča poslanskih 
skupin. 
 Prvi imate besedo gospod Jani Ivanuša 
v imenu Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep dober dan, 

gospod predsedujoči! Lep dober dan tudi vladni 
ekipi! Lep dober dan tudi vsem ostalim 
prisotnim! Čeprav zunaj sneži, pa bomo videli 
koliko bo lep! 
 Pred seboj imam predlog zakona o 
koncesijskih pogodbah po nujnem postopku. Gre 
še za en okostnjak iz omare bivše vlade oziroma 
Ministrstva za finance, ki svojega dela ni 
opravila. Evropska unija je 26. februarja 2014 
objavila Direktivo 2014/23/EU in članicam EU 
naložila, da okvire s področja podeljevanja 
koncesij, ki jih ta direktiva opredeljuje, v 
nacionalno zakonodajo prenesejo do 18. aprila 
2016. Po besedah predsednika Odbora za 
finance gospoda Roberta Polnarja so direktivo 
prenesle že vse države razen Slovenije. Po 
besedah državnega sekretarja gospoda 
Dragonje se je prejšnja vlada s predlogom 
zakona neuspešno ukvarjala dve leti. Zaradi 
zamude roka je Evropska komisija zopet vložila 
tožbo, v kateri je za Slovenijo zahtevala dnevno 
denarno kazen v višini 8 tisoč in nekaj evrov od 
datuma razglasitve sodbe. Čeprav nas je 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
opozorila, da predlog zakona ne opredeljuje 
jasno negospodarskih storitev splošnega 
pomena, tega niste popravili oziroma dopolnili z 
amandmajem. Predlagatelj zakona je bil izrazito 
nespreten pri pojasnjevanju vloge tega zakona v 
razmerju do drugih področnih zakonov. Čeprav 
je državni sekretar gospod Dragonja zatrdil, da 
se bodo področni zakoni uporabljali le, če niso v 
nasprotju s predlaganim zakonom, je 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
opozorila, da bo v praksi prihajalo do velikih 
nejasnosti, kateri deli posameznih zakonov se 
uporabljajo. Predlog zakona bi moral torej 
razmerja do posebnih zakonov, ki urejajo 
podeljevanje koncesijskih pogodb, jasneje 

urediti. Še zlasti to velja za Zakon o 
gospodarskih javnih službah in Zakon o javno-
zasebnem partnerstvu, ki splošno za več 
področij urejata podeljevanje koncesijskih 
pogodb. Predlagatelj zakona tega predloga ni 
upošteval. Tudi predstavnik Državnega sveta 
gospod Komac je apeliral, naj ministrstvo 
zagotovi podporo lokalnim skupnostim, saj je 
vsebina predloga zakona nerazumljiva.  
 Čeprav razumemo to vlado, da želi 
popraviti stvari, s katerimi se je neuspešno 
ukvarjala prejšnja vlada, ne moremo podpreti 
tega zakona, ki bo povzročil še več nejasnosti, 
kot jih je že tako ali tako v zvezi s podeljevanjem 
koncesij. Zato bomo v Slovenski nacionalni 
stranki glasovali proti Predlogu zakona o 
nekaterih koncesijskih pogodbah. Hvala lepa za 
vašo pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

lepa, spoštovani predsednik. Predstavniki Vlade, 
kolegi in kolegice! 
 Zdaj zelo težko je brati ta zakon in še 
težje je brati mnenje Zakonodajno-pravne 
službe. S tem zakonom boste zakonodajalci, če 
bo ta zakon sprejet, povzročili še veliko 
nejasnost in pravno negotovost v Sloveniji glede 
koncesij, na eni strani, na drugi strani Evropska 
komisija toži Slovenijo, ker od leta 2014, ko je 
bila ta direktiva dejansko sprejeta, ni uveljavila te 
direktive, kaj šele, da bi uredila koncesijsko 
področje pri nas. Postavlja se vprašanje, zakaj 
se pravzaprav ta zakon potem sploh sprejema, 
zakaj se v Evropski komisiji že pred tem ni 
uredilo to področje za Slovenijo posebej v tej 
direktivi. In drugo – komu je v interesu, da 
koncesije niso urejene v Sloveniji? Ali pa – komu 
je v interesu, da so koncesije urejene v številnih 
področnih zakonih, ki delujejo na svojem 
področju in kjer imajo posamezne inštitucije, 
posamezniki, združbe in tako naprej možnost, 
da pridobivajo te koncesije, in da se dejansko, 
bom rekel, ta sistem v Sloveniji ne razkrije in ne 
naredi transparentnega. Komu je to tukaj v 
interesu? Ker tukaj se samo podaljšuje, če ne 
celo še povečuje, agonija netransparentnosti in 
nejasnosti in pravne negotovosti. Prvo vprašanje 
za Vlado je, koliko koncesij bo sploh podpisanih 
na podlagi tega zakona, če sploh kakšna bo in 
katere bodo. Drugo vprašanje je, kje je jasna 
razmejitev, kdaj se bo koncesija podpisovala na 
podlagi tega zakona, kdaj na podlagi področnih 
zakonov in koliko bodo tukaj zaslužili odvetniki, 
da bodo vse to dejansko uredili. Čemu je ta 
zakon pravzaprav sploh potreben, če se 
koncesija pri nas ne uredi v celoti? In seveda 
nikomur ni v interesu. In to ni bilo v interesu 
prejšnji vladi, in to ni v interesu sedanji vladi, kot 
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zgleda. Sedanja vlada želi, da ta zakon gre 
skozi, in to pod pritiskom, da bo Evropska 
komisija zaračunavala skoraj 9 tisoč evrov za 
vsak dan, če ta zakon ne bo narejen, če ne bo 
uveljavljen. To je pritisk na poslance, zapomnite 
si! Ustava Republike Slovenije, 80., 81., 82. 
člen, ko govori o neodvisnosti poslancev, je nad 
tem. To je pritisk zaradi izvršilne oblasti prejšnje 
vlade.  

V Slovenski demokratski stranki se teh 
igric ne gremo. Enostavno se teh igric ne gremo 
in bomo glasovali proti temu zakonu. Želimo pa 
si, da se koncesije uredijo v Sloveniji enotno za 
vse, da se pravila vzpostavijo za vse enaka, da 
se naredi sistem transparenten. Tukaj je idealna 
možnost, da se to naredi, pa se ne. Zakaj se 
ne? 5 let, odkar je ta direktiva bila, in še prej 
nekoliko let, ko je Slovenija sodelovala v Bruslju 
pri tej direktivi, izvršilna oblast je sodelovala v 
Bruslju pri tej direktivi, glejte, to so leta in leta in 
leta. Jaz mislim, da tukaj gre za namerno 
dejanje, da se to ne uredi.  
 V takšnih zadevah ne boste videli 
Slovenske demokratske stranke. Želimo si 
transparenten sistem, za vse enak, enotna 
pravila in s tem se bo tudi enotno rabil oziroma 
uporabljal denar davkoplačevalcev. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jani Prednik v imenu 
Poslanske skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Predstavniki Vlade, 

poslanke in poslanci, en lep dober dan.  
 Zakon o nekaterih koncesijskih 
pogodbah je nastal kot posledica sprememb 
zakonodaje EU na področju javnega naročanja. 
To področje namreč velja za problematičnega in 
potrebnega izboljšav povsod v Evropski uniji, ne 
samo pri nas. Zato je Evropska unija v letu 2014 
sprejela tako imenovani javnonaročniški sveženj, 
sklop usklajenih in poenotenih pravil javnega 
naročanja, ki jih morajo države članice vnesti v 
svojo nacionalno zakonodajo. Države morajo 
zakonodajo prilagoditi v dveh letih. Glede na ta 
podatek Slovenija že močno zamuja, zato nam 
grozi plačilo visokih kazni Evropske komisije. 
Zato je upravičeno vprašanje: zakaj to še vedno 
urejeno in kaj imajo koncesije z javnim 
naročanjem? Pri spremembah in poenotenju 
pravil gre pogosto za zapletene malenkosti, ki 
lahko naredijo veliko razliko. V Sloveniji namreč 
pod pojmom koncesija razumemo pooblastilo za 
opravljanje javne službe ali pa dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti, za katero ima izključno 
pristojnost država. Tako v Sloveniji poznamo, na 
primer, koncesije v zdravstvu ali pa koncesije v 
obliki pravice za izkoriščanje vodnega vira, 
kamnoloma ali drugega naravnega bogastva. V 
prenovljenih evropskih pravilih pa koncesija 
pomeni obliko javnega naročila. Zato na videz 
enostavna zahteva Unije, naj Slovenija prenese 
pravila v svoj pravni red, lahko povzroči bistveno 

večje težave, kot je videti. Če bi novo 
izrazoslovje nekritično prenesli v svojo 
zakonodajo, bi lahko bistveno spremenili 
položaj, pravice in obveznosti vseh, ki so 
trenutno imetniki koncesij. Glede na aktualno 
stanje takoj pomislimo na koncesionarje v 
zdravstvu ali pa na vrsto drugih koncesionarjev, 
ki v imenu države in občin opravljajo za ljudi 
pomembne javne službe. Zato strah, da bi z 
nespametnim prenosom nehote povzročili 
škodo, ni čisto neosnovan. Spomnimo se lahko, 
da je Ustavno sodišče pred dobrim mesecem na 
pobudo koncesionarjev delno razveljavilo 
določbe Zakona o zdravstveni dejavnosti, s 
katerimi se je koncesionarjem naložila 
obveznost, da z javno službo ustvarjene dobičke 
vračajo v sistem. Zato je zelo pomembno, da 
evropske direktive prenašamo previdno, ne da bi 
pri tem nehote razgradili svoj sistem javnih 
služb.  
 Zato je imela Vlada pri pripravi 
predloga zakona težko delo. Pravila Evropske 
unije o koncesijah s tistim, kar v Sloveniji 
razumemo pod tem pojmom, nimajo velike 
zveze. Pravila EU kot koncesijo razumejo obliko 
večjega javnega naročila, pri katerem 
koncesionar nase prevzame večji del 
poslovnega tveganja. Take koncesije so torej 
možne predvsem za gradnjo objektov, ne pa za 
izvajanje javnih storitev. Spremembe naj bi tako 
zadevale le tista javna naročila, ki zapadejo pod 
evropska pravila in so večja od 5 milijonov 
evrov. Po zagotovilih Vlade se s tem ne 
spreminjajo veljavna pravila za koncesionarje, 
izvajalce javnih storitev, z izjemo postopkov 
podeljevanja novih koncesij, kjer bo pred 
izborom obvezna ocena potrebnosti in 
smiselnosti podelitve koncesije. To slednje pa 
Socialni demokrati zagovarjamo že dolgo.  
 Poslanke in poslanci SD bomo predlog 
zakona v izogib kaznim Evropske komisije 
podprli. Pozivamo pa k bolj premišljenemu in 
sistematičnemu prenosu novih skupnih pravil, z 
manj poudarka na izogibanju kaznim, več 
pozornosti na oblikovanju delujočih in razumljivih 
rešitev. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jože Lenart, Poslanska 
skupina Liste Marjana Šarca, pa še opravičilo 
vmes.  
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala, predsednik. 

Vsi bomo prišli na vrsto, ne dvomim. Kolegice in 
kolegi! 
 S predlaganim zakonom v slovenski 
pravni red prenašamo direktivo, katere rok za 
prenos je potekel že 18. aprila 2016, zaradi 
česar pred sodiščem Evropske unije že poteka 
postopek proti Republiki Sloveniji. Evropska 
komisija v tem postopku predlaga, da se 
Sloveniji naloži dnevna kazen v višini skoraj 9 
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tisoč evrov na dan, šteto od dneva razglasitve 
tožbe do izpolnitve obveznosti.  
 V postopku priprave zakona je bilo v 
prejšnjem sklicu Državnega zbora pripravljenih 
več možnosti: lahko bi celovito prenovili 
koncesijsko zakonodajo; lahko bi se odločili za 
prenos zgolj direktive, vendar noben predlog 
zaradi zaključka mandata prejšnje sestave 
Državnega zbora ni bil obravnavan. Ker bi 
celovita prenova koncesijske zakonodaje trajala 
več let in nam začasno grozi tožba, se sprejema 
današnji predlog zakona. Naj ob tem poudarim, 
da določbe drugih zakonov s tega področja še 
vedno učinkujejo, če niso v nasprotju z 
določbami tega zakona.  
 Namen direktive je poenotenje 
pravnega reda za podeljevanje koncesij. Na 
ravni Evropske unije je bila pravna varnost v 
postopkih izbire koncesionarjev pomanjkljiva. 
Mala in srednja podjetja so bila prikrajšana za 
pravice na notranjem trgu. Neurejenost področja 
pa je botrovala situaciji, v kateri javna sredstva 
niso bila porabljena na najbolj optimalen način.  
 Zakon tako enotno ureja postopke za 
izbiro koncesionarjev za gradnje in za storitve, 
kot jih opredeljuje omenjena direktiva, pri čemer 
definicija koncesije odstopa od definicije 
koncesije, kot ga razumemo v Sloveniji. 
Tradicionalno koncesija pomeni podelitev 
posebne ali izključne pravice – po direktivi pa 
gre dejansko za sistem javnega naročanja, kjer 
zasebnik prevzema več tveganj kot pri javnem 
naročanju, prevzema operativna tveganja, da se 
mu investicije, potrebne za izvajanje koncesijske 
pogodbe, v času trajanja pogodbe ne bodo 
povrnile – in dodatnih načel, katerih vrednost je 
enaka ali višja od 5 milijonov 548 tisoč evrov, 
sedaj veljavna vrednost, ki niso izjema po 
zakonu, kot so negospodarske storitve 
splošnega pomena, obrambno in varnostno 
področje, elektronske komunikacije.  
 Gre za postopkovni zakon, ki ne 
opredeljuje vsebine posameznih koncesij. Cilj 
tega predloga, ni določanje, na katerih področjih 
se koncesije lahko podeljujejo ali na kakšen 
način naj se posamezna javna služba organizira 
in izvaja. To je prepuščeno resornim 
ministrstvom oziroma njihovi področni 
zakonodaji. 
 Predlog razširja nabor koncedentov, ki 
lahko podelijo koncesijo. Sedaj sta bili to le 
država in občina, zakon pa podeljevanje 
koncesij omogoča tudi javnim zavodom, javnim 
podjetjem, drugim gospodarskim subjektom, ki 
imajo posebno ali izključno pravico, kot so 
recimo Dars, Eles in tako dalje, ki so doslej 
lahko uveljavili le postopke javnega naročanja. 
Prejemniki koncesije bodo vstopali v 
dolgoročnejša razmerja, ki bodo zagotavljala bolj 
stabilno poslovanje.  
 Predlagatelj zagotavlja, da je 
predlagani koncept rezultat poglobljenega 
razmisleka in ustreza potrebi po prenosu 
direktive. Ob tem pa vzpostavlja ustrezno 

razmerje do druge zakonodaje v okviru danih 
možnosti.  
 Zaradi vsega naštetega bomo predlog 
zakona v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca 
podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Monika Gregorčič v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra. 
 Izvolite. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa. 

Spoštovani prisotni! 
 Zakon o nekaterih koncesijskih 
pogodbah v slovenski pravni red prenaša 
evropsko direktivo o podeljevanju koncesijskih 
pogodb iz leta 2014. Slovenija s prenosom te 
direktive krepko zamuja, zato je Evropska 
komisija že marca leta 2018 na sodišču 
Evropske unije vložila tožbo zaradi nenotifikacije 
nacionalnih predpisov. Rok za prenos se je 
iztekel že aprila 2016.  
 Priznati moramo, da nam ni ravno v 
ponos, da je pristojno ministrstvo šele v začetku 
leta 2017 pristopilo k prenosu te direktive. 
Vendar pa je Ministrstvo za finance sprva 
načrtovalo prenos direktive preko dveh 
povezanih zakonov, in sicer Zakona o postopkih 
za podeljevanje koncesij ter Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu. Vendar pa se je že v 
času medresorskega usklajevanja pokazalo, da 
bo takšna pot zamudna in le težko uspešna. V 
Sloveniji se namreč pojem koncesija uporablja 
za razmerja, ki niso le koncesije po določbah 
omenjene Evropske direktive, temveč z besedo 
koncesije širše razumemo tudi razna dovoljenja 
oziroma javna pooblastila. Oba zakonska 
predpisa sta bila sicer na vladi sprejeta konec 
leta 2017 po skoraj enoletnem procesu 
usklajevanja, a v Državnem zboru nato do 
obravnave zaradi umika točk z dnevnega reda in 
predčasnega zaključka mandata sploh ni prišlo. 
Kot kaže, tudi v novi vladi še ni bilo dogovora, 
kako enovito urediti področje podeljevanja 
koncesij, zato se je novi finančni minister odločil 
predlagati zakon, ki to področje ureja zgolj 
specifično, z namenom zadostitve pogojem 
prenosa direktive za izključno uporabo le na 
področjih gradnje in storitev nad določeno 
vrednostjo.  
 Cilj novega zakona je torej določiti 
enotna pravila za sklepanje koncesijskih pogodb 
za gradnje in koncesijskih pogodb za storitve 
nad vrednostnim pragom, ki presega dobrih 5,5 
milijona evrov brez DDV. S predlaganim 
zakonom se sicer v veljavno ureditev ne bo 
posegalo in se bo ta še naprej uporabljala za 
izvajanje javne službe ali druge dejavnosti, za 
katere zakon zaradi varovanja javnega interesa 
predpisuje izdajo upravne odločbe, ter za 
koncesije pod mejnim vrednostnim pragom, 
določenim za uporabo tega zakona, in celo tudi 
za vse tiste koncesije, ki izrecno niso v nasprotju 
s tem zakonom. Vse to v praksi pomeni, da se 
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bo zakon, ki ga danes obravnavamo, redko 
uporabljal. Ministra zato pozivamo, da kljub 
vsemu ponovno obudi prizadevanja za nujno 
celovito ureditev področja koncesij. Sprejetje 
takšne vrste zakona, kot je pred nami danes, 
zgolj povečuje nepreglednost sistema 
podeljevanja koncesij in pravnega sistema na 
sploh.  
 Ne glede na vse pa bomo v Poslanski 
skupini Stranke modernega centra predlog 
zakona podprli, saj se reševanje tega problema 
vleče že predolgo in bi bilo finančno breme 
zaradi nesprejetja oziroma neprenosa direktive 
preveliko. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Primož Siter ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Levica.  Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane kolegice in kolegi!  
 Predlog zakona o nekaterih 
koncesijskih pogodbah ureja pravila glede 
sklepanja koncesijskih pogodb za gradnje in 
storitve, katerih vrednost je enaka ali presega 
prag 5 milijonov 548 tisoč evrov. Osnovni 
problem predloga tega zakona je v tem, da 
podeljevanje koncesij zasebnikom obravnava 
kot neko neproblematično, kot neko neizvršeno 
dejstvo. Ampak samo podeljevanje koncesij ni 
nič drugega kot prikrita privatizacija, tej pa, ne 
bom povedal nič novega, v Levici, ostro in 
brezkompromisno nasprotujemo. Problem 
oziroma proces privatizacije prek sklepanja 
javno-zasebnih partnerstev se je v Sloveniji 
začel že konec 90. let. Tukaj so prednjačile 
predvsem občine, ki so prek koncesij 
privatizirale eno kopico javnih in komunalnih 
storitev. Zaradi domnevno večje učinkovitosti 
zasebnikov so potem občine privatizirale svoje 
čistilne naprave, kjer je absolutno šampion na 
tem področju Maribor. Leta 1997 je gradnjo in 
upravljanje svoje čistilne naprave zaupal 
avstrijskim in francoskim multinacionalkam, od 
takrat pa Mariborčani plačujete šampionske 
zneske na položnicah. Pa podoben primer je z 
javnim prevozom. To je tudi škoda v Mariboru.  
 Z zasebniki so občine nadomestile 
nekoč javne službe, vzdrževanje cest, 
razsvetljave, gospodarjenje z odpadki, 
dimnikarske storitve itn. Žal pa so se koncesije 
zažrle tudi v šolstvo, osnovnošolstvo, v 
visokošolstvo, srednješolstvo in v zdravstvo. 
Ampak ta trend ni značilen samo za Slovenijo, 
tudi v tujini so se rezultati podeljevanja koncesij 
izkazali za porazne. V Nemčiji so po letu 2007 v 
170 mestih prevzeli v preteklosti sicer 
privatizirana javna oskrbovalna omrežja, ker 
drugače ni šlo, vodovode, električna, plinovodna 
omrežja. Leta 2015 pa je raziskovalna skupina 
PSIRU pripravila eno primerjalno študijo 
učinkovitosti upravljanja storitev v okviru javno-
zasebnih partnerstev in je prišla do zanimivih 
zaključkov.  

Prvič. Projekti javno-zasebnih 
partnerstev so predvsem dolgotrajni. Povprečno 
trajanje samo pogajanj med državo in 
zasebnikom glede pogodbe znaša navadno 34 
mesecev. Drugič. Dvakrat dražji so glede 
financiranja od javnih projektov. In tretjič. 
Njihova družbena učinkovitost je manjša, tako 
kar se tiče cene storitev kot z vidika same 
dostopnosti.  
 Že ob sprejemanju evropske direktive, 
ki se prenaša v zakon o nekaterih koncesijskih 
pogodbah je v letih 2013 in 2014 v Evropskem 
parlamentu in Svetu ter širši javnosti potekala 
burna razprava o področju same veljavnosti 
direktive. Področje veljavnosti zakona, ki je pred 
nami, pa ni jasno in enoznačno opredeljeno, na 
kar je opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba. 
V uvodu in obrazložitvah je denimo navedeno, 
da se zakon ne bo uporabljal za podelitev 
koncesij za izvajanje javne službe oziroma druge 
dejavnosti, za katere področni zakon zaradi 
varovanja javnega interesa izrecno predpisuje 
izdajo upravne odločbe. 

Iz samih členov zakona te omejitve ni 
mogoče razbrati. Predlog zakona po nareku 
direktive sicer ne predpisuje obveznega 
izdajanja koncesij na področju svoje veljavnosti, 
vendar pa vzpostavlja pogoje za enoten evropski 
trg koncesionarjev. No, tukaj pa pridemo do 
resnega problema. 

V Sloveniji se tako gradi teren, na 
katerem se bodo za koncesije poleg domačih 
družb bistveno lažje potegovale tuje, večje 
družbe in multinacionalke. Posledice bi lahko 
bile ravno nasprotne od pričakovanih. Zakon naj 
bi tako olajšal dostop do koncesij za mikro, mala 
in za srednja podjetja, ampak, roko na srce, 
manjša podjetja bodo v postopkih za dodelitev 
koncesij težko konkurirala nekih velikim tujim 
podjetjem. 

Pri podeljevanju koncesij velikim 
podjetjem je v nezavidljiv položaj postavljen tudi 
koncedent, torej občina oziroma država, kateri 
veliko podjetje v nasprotju z javnim interesom 
zlahka začne samovoljno narekovati 
samopogoje sklepanja koncesijske pogodbe. 

Predlog zakona namesto rešitev 
prinaša zlasti nove nejasnosti in potencialne 
probleme, zato mu bomo v Levici nasprotovali. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik. Spoštovani predstavniki ministrstva, 
dragi kolegice in kolegi! 
 Najprej moram v imenu poslanske 
skupine izraziti, ponovno izraziti ogorčenje 
zaradi strahovite neučinkovitosti prejšnje vlade. 
Ker pa je ekipa iz prejšnje vlade dejansko 
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inkorporirana, je sestavni del sedanje vlade, 
torej v Sloveniji ni nič novega. O čem govorim? 
Govorim samo o enem primeru, kako kasnimo s 
prenosom evropske direktive, direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta v slovenski 
pravni red, v tem primeru v zakon o nekaterih 
koncesijskih pogodbah. 

Direktiva je bila sprejeta pred petimi 
leti. Kasnimo z implementacijo skoraj tri leta, 
zato tožba proti Sloveniji na sodišču EU in že 
spisana kazen, kot rečeno večkrat že danes, 9 
tisoč evrov na dan. Torej za 100 dni – 900 tisoč. 
Samo vprašanje časa je, kdaj bo ta pošta 
poslana v Ljubljano. 

Toliko o neučinkovitosti. Seveda je to 
tudi pritisk na poslance. Mi smo preštudirali 
vsebino zakona, ki implementira imenovano 
evropsko direktivo in ocenjujemo, da zakon ne 
prinaša revolucije v sistem podeljevanja 
koncesij, saj že veljavna zakonodaja zahteva 
javni razpis za podelitev koncesije. Pred 
postopkom izbire je treba utemeljiti potrebo po 
podelitvi koncesije. Edina novost je, da je po tem 
predlogu zakona treba postopke izbire 
koncesionarja objaviti tudi na portalu EU javnih 
naročil ter da se zagotavlja hitrejše in 
učinkovitejše pravno varstvo v postopkih izbire 
koncesionarja. Torej na enak način, kot to 
določa javnonaročniška zakonodaja. 

S tem zakonom se enotno urejajo 
postopki sklepanja koncesijskih pogodb v 
Sloveniji nad mejno vrednostjo za uporabo 
zakona in za področja, ki niso izjema po zakonu 
in direktivi. Tudi na področju izjem in pod 
mejnimi vrednostmi iz direktive je smiselno 
poenotiti postopke izbire koncesionarja. 
Slovenski pravni red na področju koncesij nima 
lukenj, vsa področja so pokrita. S poenotenjem 
pravil za izbiro koncesionarjev oziroma za 
sklepanje koncesijskih pogodb na ravni EU bodo 
tudi naša slovenska podjetja lahko pod enakimi 
pogoji vstopala na enotni evropski trg koncesij. 

To je ena od ključnih rešitev v tem 
zakonu in za nas, za Novo Slovenijo, zelo 
pomembna, ker bodo slovenski gospodarski 
subjekti po predlogu tega zakona imeli možnost 
konkuriranja na enotnem evropskem trgu. In mi 
nimamo namena, da bi slovenskim 
gospodarskim subjektom zapirali evropski trg. 
Dejstvo je, da tako direktiva kot zakon 
dopuščata državi in občinam, da se samostojno 
odločijo o načinu izvajanja svojih nalog, da 
izvajajo samostojno ali s podelitvijo koncesije. 
Nikakor pa ne zahtevata podeljevanje koncesij. 
Če pa se sprejme odločitev, da se bodo 
podeljevale koncesije, pa je treba spoštovati 
pravila, ki jih predvideva ta predlog zakona, ki 
ureja le pravila v postopkih izbire koncesionarja, 
ne pa pravil za izvajanje koncesije. V tem delu 
se predlog zakona ne razlikuje od 
javnonaročniške zakonodaje. Ravno zato je 
toliko bolj pomembno, da so postopki izbire 
zasebnika čim bolj transparentni. Kdaj javno 
naročilo in kdaj koncesija pa je povsem odvisno 
od koncedenta, kako bo predmet nabave 

opredelil in za kakšno ceno bo to tveganje 
prenesel na zasebnika.  
 Zaradi navedenega smo mi temu 
zakonu naklonjeni. Podprl sem ga tudi na 
Odboru za finance. Seveda pa pozivamo 
pristojno ministrstvo, da lebdi nad izvajanjem 
tega zakona in ga po potrebi tudi optimira. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Franc Kramar v imenu 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 S predlogom zakona se v slovenski 
pravni red prenaša direktiva, ki bi jo morali 
prenesti že do 18. aprila 2016. Glede na to da 
bodo kmalu minila tri leta, je skrajni čas, da 
zadevo uredimo in predlog zakona sprejmemo. 
Seveda se lahko ob tem upravičeno vprašamo, 
zakaj tako pogosto takšne zamude pri 
implementaciji in uveljavljanju direktiv. Slovenija 
je vse prevečkrat na repu prenosnic direktiv in 
tako prepogosto denar, ki bi ga bilo mogoče 
veliko koristneje porabiti, namenja plačevanju 
kazni. To je sicer tema za drugo debato, je pa to 
dejstvo preprosto nemogoče kar zanemariti. 
Možnost kazni nas seveda sili v hitro 
sprejemanje zakona, hitenje pa se lahko na 
žalost vedno odrazi na določenih 
pomanjkljivostih in slabostih.  
 Ob razpravi o koncesijah je težko obiti 
dejstvo, da je urejanje podeljevanja koncesij 
razdrobljeno in razpršeno na več predpisov, kar 
je lahko problematično z več vidikov. Tu moramo 
pritrditi Mestni občini Ljubljana, ki je izpostavila 
ta pomislek. Menimo, da bi bilo treba razmisliti o 
krovnem zakonu, ki bi posamična področja uredil 
na enem mestu. Tudi Zakonodajno-pravna 
služba Državnega zbora je opozorila, da je 
ureditev koncesij po predlogu zakona, na eni 
strani, in številnimi drugimi zakoni, ki urejajo 
postopek podelitve koncesij pri nas, na drugi 
strani, neusklajeno, določbe področnih zakonov 
pa nezdružljive z direktivo in posledično s 
predlogom zakona. Le upamo lahko, da pri 
vodenju postopkov resnično ne bo prihajalo do 
nejasnosti in zapletov. Vsekakor je dobrodošla 
tudi možnost, da lahko koncedent svojo 
odločitev o izbiri koncesionarja spremeni, če 
ugotovi, da je določeno dejstvo prezrl in ga je 
napak razumel. Tovrstna možnost odpravljanju 
napak lahko nedvoumno poskrbi za večjo 
pravno varnost udeležencev, konec koncev pa 
vsem udeleženim v procesu koncesije v večji 
meri zagotavlja, da bo izbran res najboljši 
ponudnik. Prav tako so dobrodošla pripravljalna 
dejanja, v katerih izvedbo zakon nalaga pred 
izvedbo samega postopka izbire koncesionarja. 
Predvsem je prav, da se uvede obvezna 
izdelava študije upravičenosti podelitve 
koncesije, saj se na ta način lahko izognemo 
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določenim nečednostim, ki so se dogajale v 
preteklosti.  
 V Poslanski skupini Stranka Alenka 
Bratušek bomo predlog zakona podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem smo, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, skoraj končali razpravo 
poslanskih skupin, saj ima besedo še gospod 
Robert Polnar, Poslanska skupina Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospod predsednik. Gospe in gospodje! 
 Ureditev koncesij v slovenskem 
pravnem redu se nekoliko razlikuje od ureditve, 
ki je določena z evropsko direktivo. Glavni razlog 
za neverjetno in nesprejemljivo zamudo pri 
prenosu evropske direktive v našo legislativo je 
nesposobnost in nepripravljenost vseh ključnih 
udeležencev v tem procesu po uskladitvi 
marsikdaj tudi povsem diametralnih nasprotnih 
pogledov. Ključni udeleženci so izvršilna veja 
oblasti, zakonodajna veja oblasti in slovenske 
pravne avtoritete. Interes države po 
harmonizaciji z evropsko zakonodajo in še 
posebej interes države, da ne plačuje visokih 
dnevnih denarnih kazni, sta pri tem, kakor kaže, 
postranska in nepomembna. 
 Za Poslansko skupino Desus je zato 
ključna čimprejšnja uveljavitev s čim manj 
kaznimi za državni proračun. Zakon, ki ureja 
nekatere koncesijske pogodbe, se nanaša na 
koncesije gradenj in na koncesije storitev, ne pa 
na koncesije za izvajanje javne službe. 
Zakonodajno je sicer področje koncesij v našem 
pravnem redu urejeno v Zakonu o javno-
zasebnem partnerstvu in v področnih zakonih. 
Odločitev o podelitvi koncesije je predvsem 
tehtanje razmerja med kratkoročno nižjimi 
proračunskimi odhodki in dolgoročnimi stroški, ki 
nastanejo z izvedbo storitev preko koncesijske 
pogodbe. Zavoljo tega podpiramo, da zakon 
vpeljuje obveznost, da se pred začetkom 
postopka izbire koncesionarja izdela študija 
upravičenosti podelitve koncesije in pripravi 
ocena vrednosti koncesije. To je tudi podlaga za 
določitev trajanja koncesijske pogodbe.  
 Pomembne zakonske rešitve so tudi 
omogočanje sklepanja koncesijskih pogodb med 
subjekti v javnem sektorju oziroma povezanimi 
in skupnimi podjetji, sklepanje koncesijskih 
pogodb za raziskovalne koncesije, socialne 
koncesije in predvsem pridržane koncesije ob 
soglasju ustanovitelja osebe javnega prava 
oziroma soglasja nadzornega sveta pri javnih 
podjetjih.  
 Zakon posveča tudi posebno pozornost 
ureditvi izvajanja koncesij s podizvajalci ter 
pravilom za spreminjanje koncesijske pogodbe v 
času njenega izvajanja. Obstaja pa kajpada 
nevarnost, da bodo razpisovalci koncesij v 
upravno nedefiniranem položaju, ko za 

posamezno koncesijo ne bodo natančno vedeli, 
kateri zakon je pri postopku podeljevanja treba 
uporabiti. Za koncesije, ki jih ureja ta zakon pa 
tudi posebni zakoni, se namreč uporablja ta 
zakon pa tudi določbe posebnih zakonov, če 
niso v nasprotju s tem zakonom.   

Zato predlagamo, da Vlada začne s 
postopki za pripravo novega zakona, ki bo 
enotno uredil vse vrste koncesij. 
 Gospe in gospodje! Čimprejšnja 
uveljavitev zakona o nekaterih koncesijskih 
pogodbah je nujna, zato bo Poslanska skupina 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije 
podprla predlog zakona. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj pa drži, da smo končali s 
predstavitvijo stališč poslanskih 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 
17. točki dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
  
 Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZAVAROVALNIŠTVU, DRUGA 
OBRAVNAVA, REDNI POSTOPEK. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. 
 Sprašujem državnega sekretarja, če 
želi besedo. 
 Izvolite, gospod Dragonja. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospod 

predsednik, za besedo. 
 Spoštovani poslanke in poslanci, tudi 
novela Zakona o zavarovalništvu je predložena v 
zakonodajni postopek predvsem z namenom 
prenosa ustrezne evropske direktive v slovenski 
pravni red.  
 Ključna ideja predlagane novele so 
določbe evropske direktive, ki se nanašajo na 
varstvo potrošnikov in zavarovancev, ki so s tem 
zakonom še dodatno zaščiteni predvsem z 
vidika postopka sklepanja zavarovalnih razmerij. 
Ta zavarovalna razmerja se danes prodajajo po 
zelo različnih prodajnih oziroma distribucijskih 
kanalih. Zakon natančno določa standarde, ki jih 
morajo distributerji zavarovalnih produktov 
upoštevati pri svojem delovanju s ciljem, da 
delujejo v skladu z najboljšimi interesi 
zavarovancev. Tako zakon prinaša višjo raven 
zaščite imetnikov zavarovalnih polic, še 
kakovostnejše informacije za stranke in boljša 
pravila poslovanja. Cilj predloga zakona je tudi 
izboljšava zapisanih določil oziroma odprave 
nekaterih nedoslednosti pri implementacijah 
določb Direktive 2009/38, to je tako imenovana 
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zavarovalniška direktiva Solventnost 2. Na 
podlagi predloga Zakonodajno-pravne službe je 
bilo na Odboru za finance k predlogu zakona 
sprejetih 30 amandmajev, s katerimi so se 
odpravile ugotovljene nomotehnične 
pomanjkljivosti v zakonu.  
 Odbor za finance kot matično delovno 
telo je predlog zakona podprl. Predlog zakona 
podpirata Agencija za zavarovalni nadzor in tudi 
Slovensko zavarovalno združenje. Glede 
delovnopravnega statusa zavarovalnih 
zastopnikov je bil vložen predlog amandmaja k 
določbam tega zakona. Ta tematika je bila 
obravnavana tudi na seji Ekonomsko-socialnega 
sveta, vendar je Vlada zavzela stališče, da 
delovnopravni status zavarovalnih zastopnikov 
ne sodi v sistemski Zakon o zavarovalništvu, 
ampak da ga je treba urejati v delovnopravni 
zakonodaji. Na koncu bi poudaril to, da ne glede 
na to, da tudi pri prenosu te direktive v Sloveniji 
kasnimo, pa zavarovalnice pri svojem delovanju 
direktivo že neposredno uporabljajo v izogib 
morebitnim odškodninskim odgovornostim, 
katerim so izpostavljene pri sklepanju 
zavarovalnih poslov.  
 Predlagam, da Državni zbor predlog 
zakona potrdi. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Pristojni Odbor za finance, ki je tudi 
matično delovno telo. Dajem besedo 
predsedniku, gospodu Robertu Polnarju. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala, gospod 

predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 3. seji 15. 
januarja letos kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu, ki ga je 
Državnemu zboru predložila Vlada. Odbor je kot 
gradivo za sejo prejel mnenje Zakonodajno-
pravne službe, mnenje Komisije Državnega 
sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 
in dopis Sindikata finančnih organizacij 
Slovenije. V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakona vložile poslanske skupine koalicije, in 
sicer k 30 amandmajem. Poslanske skupine 
koalicije so vložile tudi spremembe 
amandmajev, in sicer k petim členom zakona. 
Članice in člani odbora so prejeli tudi dva 
predloga amandmajev odbora Poslanske 
skupine Levica, in sicer k 93. in 94. Členu, ter 
predlog za amandma odbora Poslanske skupine 
Levica za novi 144.a člen zakona.  
 Na seji odbora so sodelovali 
predstavnice in predstavniki Ministrstva za 
finance, Agencije za zavarovalni nadzor, 
Slovenskega zavarovalnega združenja, 
Zakonodajno-pravne službe in Državnega sveta. 
V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državni 
sekretar na Ministrstvu za finance predstavil 
cilje, načela in poglavitne rešitve predloga 

zakona. Pri tem je poudaril, da se s predlaganim 
zakonom v slovenski pravni red implementirajo 
določbe Direktive Evropske unije 2016/97 o 
distribuciji zavarovalnih produktov, katere glavni 
cilj je poenotenje nacionalnih določb v zvezi z 
distribucijo zavarovalnih in povezanih produktov. 
Ključni cilj predloga zakona je zagotavljanje 
varstva zavarovancev kot potrošnikov, ki mora 
biti zagotovljeno kljub različnim distribucijskim 
kanalom. Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je pojasnila, da je služba podala že drugo 
pisno mnenje k podobni noveli zakona. 
Postopek obravnave prve novele se je namreč 
končal, ker je potekel mandat Državnega zbora, 
zato je Vlada v tem mandatu ponovno vložila 
podobno novelo. Služba ugotavlja, da je v 
predlaganem zakonu upoštevana velika večina 
pripomb službe iz prvega mnenja. V drugem 
mnenju je služba podala še nekaj pripomb k 
novim rešitvam. Večina pripomb je 
nomotehnične narave, nekaj pa ustavnopravne 
in sistemske narave. Opozorila je, da bo zaradi 
vse večjega števila zakonov s področja financ 
treba pristopiti k spremembi Zakona o prekrških. 
V zaključku je poudarila, da je večina pripomb 
službe ustrezno upoštevanih v amandmajih 
koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik 
Državnega sveta je izrazil podporo predlogu 
zakona. Prav tako sta predstavnik Agencije za 
zavarovalni nadzor in predstavnica Slovenskega 
zavarovalnega združenja pojasnila, da predlog 
zakona podpirata.  
 V razpravi je bilo opozorjeno na slabo 
prakso zamujanja pri implementaciji evropske 
zakonodaje v slovenski pravni red, zaradi česar 
so poslanci izpostavljeni pritiskom in tveganjem 
sprejemanja slabo pripravljenih zakonskih 
besedil. Izraženo je bilo mnenje, da pri 
sprejemanju zakonov, katerih namen je 
implementacija evropske zakonodaje, ne bi 
smelo prihajati do vključevanja dodatnih 
vsebinskih popravkov. Nadalje so se 
razpravljavci osredotočili na predlog za 
amandma odbora Poslanske skupine Levice k 
94. členu in problematiko prekarnosti ter razmer 
na trgu dela na področju zavarovalništva. Po 
mnenju predlagatelja amandmaja bi predlagana 
sprememba definicije zavarovalnega zastopnika 
pripomogla k ureditvi delovnih pogojev v 
zavarovalništvu. Nasprotno so nekateri 
razpravljavci sprejetju predlaganega amandmaja 
nasprotovali, saj so menili, da je pravice iz 
delovnega razmerja treba urejati v delovnopravni 
zakonodaji. Državni sekretar Ministrstva za 
finance je poudaril, da predlog zakona ne 
prinaša sprememb v statusu zavarovalnih 
zastopnikov, temveč bolj natančno opredelitev 
termina statusa zavarovalnega zastopnika.  
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena in 131. členom Poslovnika Državnega 
zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin 
koalicije in jih sprejel, ter predlog za amandma 
odbora Poslanske skupine Levica k 94. členu, ki 
ga ni sprejel. Predlog za amandma odbora 
Poslanske skupine Levica k 94. členu ni bil 
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sprejet, zato je predlog za amandma odbora 
Poslanske skupine Levica za novi 144.a člen 
postal brezpredmeten. 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 predsednik.  
Spoštovane poslanke, spoštovani 

poslanci, prehajamo na stališča poslanskih 
skupin.  

Mag. Marko Pogačnik, imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za besedo. 
Spoštovani državni sekretar! 
 Pred nami je Predlog zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zavarovalništvu. Glavni cilj tega zakona je 
implementacija evropske direktive v slovenski 
pravni red. V Slovenski demokratski stranki 
opozarjamo Ministrstvo za finance, da je pri 
naslednjih implementacijah direktiv Evropske 
unije bolj dosledno. Dejstvo je, da se tudi pri tej 
spremembi in dopolnitvi Zakona o 
zavarovalništvu zamuja, zakon bi moral biti 
sprejet najkasneje do 1. 7. 2018 in začeti veljati 
1. 10. 2018.  
 Glede na to, da gre za prenos direktive 
EU, ki je pomembna pri nadaljnjem razvoju 
zavarovalniškega trga in predvsem pri zaščiti 
potrošnikov, v Slovenski demokratski stranki 
Predlogu zakona o spremembi Zakona o 
zavarovalništvu ne bomo nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Andreja Zabret ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.  
 Izvolite.  
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Spoštovani 

predsednik, spoštovane kolegice in kolegi! 
 Glede na podatke v najnovejšem 
poročilu o prihodnjem razvoju trga dela v 
Evropski uniji naj bi do leta 2020 trije od štirih 
zaposlenih v EU delali v storitvenih dejavnostih, 
kot sta, recimo, zavarovalništvo in bančništvo. 
Slovensko zavarovalništvo že vse od uvedbe 
tržnega sistema v začetku 90. let dosega 
naraščajočo stopnjo rasti, ki je hitrejša od 
splošne rasti v gospodarstvu, vendar še ne 
dosega povprečja evropske udeležbe v bruto 
družbenem proizvodu. Zavarovalništvo v 
evropskem prostoru prispeva skoraj 10 % BDP, 
v Sloveniji pa 6 %. S tem je ustvarjalec 
gospodarskega razvoja, hkrati pa dopušča 

prostor za rast in razvoj. Predstavlja pomembno 
gospodarsko panogo, kjer moramo zaznati 
element napredka in strateške usmeritve, saj je 
slovenski zavarovalni trg v primerjavi z 
zavarovalnim trgom ostalih članic EU ocenjen 
kot srednje razvit. Ob vseh spremembah, ki se 
danes porajajo v svetu – od gospodarskih, 
sistemskih, do okoljskih in drugih se prodajalci 
zavarovanj soočajo z velikimi izzivi, zato je 
pomembno, da je področje zavarovalništva 
urejeno.  
 S sprejetjem predloga zakona tudi mi 
prispevamo k nadaljnjemu razvoju te 
gospodarske panoge, saj želimo, da se 
zaupanje v zavarovalni sektor in finančne 
ustanove poveča. Prodajni postopki v vseh 
državah članicah EU bodo tako enako urejeni, 
kar bo povečalo transparentnost in primerljivost 
ponudbe zavarovanj. 
 Predlog zakona je namenjen tudi zaščiti 
potrošnika, saj ga varuje pred danes še kako 
dobro poznanim drobnim tiskom in sklenitvijo 
zavarovanja, ki ga dejansko ne potrebuje. 
Zavarovanja bodo tako morala biti bolj v skladu s 
potrebami in zahtevami kupca. Potrošnik bo bolj 
informiran o produktih, ki se mu bodo ponujali, 
pojasnjeno mu bo, kaj točno bo dobil za plačano 
ceno in kje so tveganja, ki jih prevzema, zato bo 
možnost zavajajoče prodaje in potencialnih 
anomalij manjša.  
 Ob vsej ponudbi različnih zavarovanj ni 
vedno lahko presoditi, kakšno zavarovanje 
dejansko potrebujemo in kaj od zavarovalnice 
lahko pričakujemo. S tem predlogom se uvaja 
tudi postopek, ko bo prodajo zavarovalnih 
produktov moral vedno spremljati test zahtev in 
potreb na podlagi informacij, pridobljenih od 
stranke, da bi preprečili primere zavajajoče 
prodaje. To pomeni, da ga bo moral potrošnik 
izpolniti pred sklenitvijo zavarovanja, rezultat pa 
mu bo pokazal, ali izbrano zavarovanje sploh 
potrebuje ali pač ne. Raven zaščite kupcev 
zavarovanj se bo tako dvignila na višji nivo, 
informacije za potrošnike bodo kakovostnejše, 
oblike prodaje zavarovalnih produktov, pa se 
bodo urejale na enoten način. 
 Predlog zakona bomo v Poslanski 
skupini LMŠ podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospa poslanka. 
 Gospod Jani Prednik ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Še enkrat let pozdrav. 

 Tudi spremembe in dopolnitve 
veljavnega Zakona o zavarovalništvu so 
posledica sprememb evropskih pravil, s katerimi 
mora svojo zakonodajo uskladiti tudi Slovenija. 
Ge za spremembe, na evropski ravni sprejete 
leta 2016, ki se nanašajo na pravila trženja 
zavarovalnih produktov. Gre za sklop pravil, 
katerih cilj je zaščita potrošnikov. V ta namen se 
zavarovalnicam in zavarovalnim zastopnikom 
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nalagajo obveznosti, ki jih morajo spoštovati ob 
trženju svojih produktov strankam. Tudi ob 
zamudah pri sprejemanju tega zakona nam grozi 
potencialna kazen Evropske komisije.  
 Spremembe v predlogu zakona se tako 
nanašajo predvsem na informiranje potrošnikov 
glede statusa prodajalcev in oblik plačevanja 
njihovega dela, glede svetovanja strankam in 
glede zagotavljanja informacij, ki jih stranke 
potrebujejo za informirano odločitev. Bistvena za 
ljudi kot kupce zavarovalnih storitev je torej 
obveznost zavarovalnic, da potrošnike bolj 
celovito informirajo, jih seznanijo z morebitnimi 
tveganji ter za svoje nasvete sprejemajo tudi 
osebno odgovornost. Stranki bodo morali v 
primeru svetovanja zagotoviti tudi osebno 
priporočilo, s katerim bodo stranki pojasnili, 
zakaj je določen zavarovalni produkt najbolj 
primeren za potrebe stranke. Glede na vse večjo 
kompleksnost finančnih trgov, in to celo v 
primeru enostavnejših storitev, kot so 
zavarovanja in potrošniški krediti, je vsekakor 
prav, da finančne ustanove prevzamejo 
odgovornost močnejše ter bolj informirane strani 
in zato svojim potrošnikom zagotovijo točne in 
popolne informacije. 
 Naj pri tem opozorimo, da je 
prizadevanje za boljšo informiranost potrošnika 
vsekakor primerno, nujno pa je, da v vseh 
visokoletečih besedah ne pozabimo na bistveno. 
Ni dovolj, če zavarovalnica le zagotovi določene 
informacije in primerjave, ne bo dovolj, če bodo 
zavarovalni agenti svojim ponudbam priložili še 
kakšno tabelo ali zahtevo ali podpis stranke v 
znak razumevanja kompliciranih splošnih 
pogojev. Bistveno je, da jih potrošnik tudi 
razume. Zato bomo potrošniki zaščiteni šele 
takrat, ko se bodo prodajalci finančnih produktov 
trudili, da bi ljudje razumeli njihove ponudbe.  
 Zato si želimo, da pri izvajanju te 
zakonodaje ne bi ponovno prevladal črkobralski 
vidik. V procesu sprejemanja zakona so se 
pojavile tudi pobude, da bi v besedilo vključili 
tudi določila, s katerimi bi izboljšali pravni 
položaj delavcev v zavarovalništvu, zlasti tistih, 
ki delajo v atipičnih oblikah zaposlitve. Vsekakor 
je to tema, ki jo je treba nasloviti povsod tam, 
kjer se delovna razmerja maskirajo v 
medpodjetniško sodelovanje, a rokohitrske in 
parcialne spremembe po navadi ne prinesejo 
dobrih rešitev. Zato menimo, da je bolj smiselno, 
če se spremembe zakona osredotočijo samo na 
uskladitev z novimi pravili o zaščiti potrošnikov.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo podprli predlagane 
spremembe. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Monika Gregorčič ima besedo v 
imenu Poslanske skupine SMC.  
 Izvolite.  
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala lepa. 

Spoštovani! 

 Tudi novela Zakona o zavarovalništvu v 
slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo. 
Gre za direktivo o distribuciji zavarovalnih 
produktov. Direktiva je v vseh državah članicah 
Evropske unije v veljavo stopila 1. oktobra lani. 
Še pred uveljavitvijo te direktive pa sta tako 
Agencija za zavarovalni nadzor kot tudi 
Slovensko zavarovalno združenje svojim 
uporabnikom predstavila vse novosti in jim tako 
omogočila, da so se lahko že predhodno dobro 
pripravili na prihajajoče spremembe. Že v 
preteklem mandatu je bil sprejet popolnoma nov 
krovni zakon o zavarovalništvu, s katerim se je v 
slovenski pravni red prenesla Evropska direktiva 
z imenom Solventnost 2. Ta novi krovni zakon je 
določil pogoje za ustanovitev, poslovanje in 
nadzor zavarovalnic in pozavarovalnic s 
sedežem v Sloveniji. Največji poudarek pa je dal 
obvladovanju tveganj in finančni trdnosti 
zavarovalnic, močnemu notranjemu nadzoru ter 
varstvu zavarovancev. Ker pa je finančna kriza 
izpostavila tudi pomen zagotavljanja 
učinkovitega varstva potrošnikov, je bil namen 
nove evropske direktive še okrepiti zaupanje 
strank in poenotiti ureditev zavarovalnih 
produktov. Cilj nove direktive je tako zagotoviti 
višjo raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic 
in še bolj kakovostne informacije za potrošnike. 
Direktiva se dotika tudi pravil poslovanja za 
prodajalce zavarovanj. Spreminja se vloga 
zavarovalnih posrednikov, ki po novem postajajo 
tudi skrbniki zavarovancev.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra bomo zato predlog zakona 
podprli. Kot posebno dodano vrednost te novele 
pozdravljamo tudi spremembo določbe, ki 
določa pogoje za članstvo v nadzornem svetu 
zavarovalnic. Koalicijski poslanci smo na predlog 
Agencije za zavarovalni nadzor v zakon vključili 
spremembo, ki bo okrepila agencijski nadzor 
nad člani nadzornih svetov zavarovalnic. 
Agencija bo članu nadzornega sveta po novem 
lahko z odločbo prepovedala opravljati funkcijo, 
če dotični ob imenovanju ali kadarkoli po 
nastopu funkcije ne bo izpolnjeval z zakonom 
določenih pogojev. Dosedanja ureditev takšnega 
ukrepa namreč ni omogočala. Agencija je do 
sedaj upravo zavarovalnice lahko zgolj pozvala, 
da se spornega člana nadzornega sveta razreši 
preko sklica skupščine. V praksi je to lahko 
pomenilo, da skupščina razrešitve nato ni 
izglasovala, agencija pa kljub kršitvam drugih 
pristojnosti ni imela, tako je sporni član svojo 
funkcijo lahko opravljal naprej. Enaka ureditev je 
že uveljavljena na področju bančništva.  
 Na koncu bi se dotaknili še amandmaja 
Poslanske skupine Levica, ki ga je Odbor za 
finance zavrnil in zato danes ni tema tega 
zakona. Podporo smo mu odrekli tudi v 
Poslanski skupini Stranke modernega centra, 
vendar ne zato, ker ne bi želeli urejati 
problematike prekarnosti ter razmer na trgu dela 
na področju zavarovalništva. V razpravi se je 
izkazalo, da predlog zakona ne prinaša 
sprememb v statusu zavarovalnih zastopnikov, 
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temveč da gre le za bolj natančno besedilo 
prenosa direktive v naš pravni red. Predstavniki 
Agencije za zavarovalni nadzor so ob tem 
opozorili, da je v Sloveniji registriranih okoli 11 
tisoč zavarovalnih zastopnikov, ki so zaposleni 
pri zavarovalnicah, zavarovalno zastopniških 
družbah ali pa so samostojni podjetniki. Slednjih 
je okoli 900. V naši poslanski skupini 
opozarjamo, da bi rokohitrsko in nepremišljeno 
poseganje v njihov pravni položaj kljub dobrim 
namenom lahko imelo škodljive posledice in da 
so tovrstni posegi v svobodno gospodarsko 
pobudo lahko zelo problematični. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Primož Siter ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. 
 Vladna novela Zakona o 
zavarovalništvu vsebuje res nekaj pozitivnih 
določb, ki urejajo varstvo potrošnikov. Slednji so 
pri sklepanju zavarovalnih poslov v glavnem 
zaradi slabše informiranosti navadno v 
podrejenem položaju. Novela zakona zato 
določa, da bodo strankam vnaprej posredovane 
ustrezne informacije o zavarovalnem produktu in 
informacije glede zaposlitvenega statusa oseb. 
To je ena od pozitivnih določb. Potem novela 
vsebuje tudi nekaj pozitivnih drobtinic, ki so 
namenjene preprečevanju navzkrižja interesov 
na eni strani med ponudniki in porabniki 
zavarovalniških storitev. Recimo zavarovalnice 
svojih zaposlenih ne bodo smele plačevati ali 
ocenjevati njihove uspešnosti na način, ki bi bil v 
nasprotju z njihovim poslanstvom, osnovnim 
poslanstvom, torej v skladu z interesi 
zavarovanca. Če na eni strani novela zakona 
izpostavlja rešitev teh asimetričnih razmerij, se 
na drugi strani ne dotika asimetrije v bolj 
problematični sferi, torej razmerje med 
zavarovalničarji delodajalci in zavarovalnimi 
zastopniki zaposlenimi. Precej sporen je položaj 
zavarovalnih zastopnikov, ki so prisiljeni 
opravljati prekarna dela brez nekega ustreznega 
nabora pravic, ki sicer izhajajo iz običajnih 
delovnih razmerij. Trg delovne sile zavarovalnih 
zastopnikov je precej stratificiran. Nekatere 
zavarovalnice imajo zastopnike zaposlene, 
opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
druge pa imajo tako imenovano kombinacijo, 
torej zaposlene zastopnike in tiste, ki so 
pahnjeni v prekarne zaposlitve oziroma so 
organizirani kot espe ali deoo. Srž problema je v 
tem, da delodajalci zaposlene zastopnike vse 
pogosteje tudi silijo v espeje in jih s tem 
postavljajo v podrejeni položaj pri plačilu in pri 
drugih pravicah, na primer ko zbolijo in tako 
naprej. Ena statistična. Po podatkih Agencije za 
zavarovalni nadzor je 900 zavarovalnih 
zastopnikov organiziranih kot espeji, kar pomeni 
kar obsežen bazen. 900 je velika številka neke 

poceni in fleksibilne delovne sile, ki je največkrat 
podvržena izkoriščanju in zlorabi. Javno so 
znani primeri iz slovenskih zavarovalnic, kjer so 
zavarovalni zastopniki, ki prejemajo variabilne 
plače, podvrženi enostranskim spremembam 
višine svojih plač s strani delodajalca, in številni 
primeri samozaposlenih zastopnikov, ki 
opravljajo delo za eno zavarovalnico z vsemi 
elementi delovnega razmerja. Zanimiv podatek 
je tudi, da je bilo lani zavarovalništvo skoraj 
edina dejavnost v Sloveniji, kjer so povprečne 
bruto plače padle za 2,5 %, medtem ko so 
praktično vse povsod drugje porasle, v zdravstvu 
na primer za slabih 5 %.  
 Kar se tiče naših amandmajev. Zaradi 
klavrnega položaja prekarno zaposlenih 
zavarovalnih zastopnikov, o katerih sem govoril, 
smo v Levici predstavili dva amandmaja. 
Določata, da morajo zavarovalnice v roku dveh 
let vse zastopnike zaposliti na podlagi pogodb o 
zaposlitvi. Tako bi zavarovalnice prisilili, da 
spremenijo svoje izkoriščevalske poslovne 
modele, zavarovalnim zastopnikom pa 
zagotovijo neko dostojno delovno okolje in 
pravice, ki opravljenem delu pristojijo. Vlada je 
nasprotno vztrajala, da zavarovalni zastopniki 
svojo dejavnost opravljajo bodisi na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi bodisi na podlagi »drugih 
odplačnih razmerij« z dikcijo, v navednicah, 
»druga odplačna razmerja« pa seveda puščajo 
na stežaj odprta vrata za nadaljnje širjenje 
prekarnih zaposlitev, nestalnih delovnih razmerij 
zavarovalnih zastopnikov na podlagi nekih 
drugorazrednih pogodb civilnega prava.  
 Zato bomo v Levici noveli Zakona o 
zavarovalništvu nasprotovali. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik. 
 Novelo Zakona o zavarovalništvu 
obravnavamo zaradi prenosa evropske direktive. 
Tudi tukaj gre za zamudo, ampak naj bo to zgolj 
kot opozorilo. V zavarovalnicah bodo morali biti 
vzpostavljeni postopki za odobritev vsakega 
zavarovalnega produkta pred njegovim trženjem. 
Ob tem se nam postavlja vprašanje, v kakšni 
meri ta sprememba predstavlja nove birokratske 
oziroma administrativne obremenitve za 
zavarovalnice. Ampak če bo to v korist in 
izključno v korist kupcu zavarovalnega produkta, 
potem ta del pozdravljamo. 
 Pozdravljamo tudi določbe, po katerih 
bodo zavarovalcu morali biti podatki v zvezi z 
zavarovanjem predstavljeni odkrito, pošteno in 
profesionalno v skladu z njegovimi najboljšimi 
interesi. Takšna bodo morala biti tudi tržna 
sporočila. Zavarovalnice svojih zaposlenih ne 
bodo smele plačevati ali ocenjevati na način, ki 
je v nasprotju z njihovo dolžnostjo, da delujejo v 
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skladu z najboljšimi interesi zavarovalca, torej 
kupca zavarovalnega produkta. Zavarovalnica 
bo morala pravočasno pred sklenitvijo 
zavarovalne pogodbe zavarovalca obvestiti o 
naravi plačila, ki ga prejmejo njeni zaposleni v 
zvezi z zavarovalno pogodbo. Zavarovalni 
zastopniki in zavarovalni posredniki se bodo 
morali stalno poklicno usposabljati, da bodo 
ohranili primerno raven storitev. To bo temeljilo 
na vsaj 15 urah poklicnega usposabljanja letno, 
pri tem pa se bo upoštevalo naravo prodajnih 
produktov, njihovo vlogo in dejavnosti, ki jih 
opravljajo pri poslih zavarovalnega zastopanja 
ali posredovanja. Uspešno opravljeno poklicno 
usposabljanje se bo dokazovalo s pridobitvijo 
spričevala. No, to pravzaprav ni nič novega, 
nekatere dobro organizirane organizacije to že 
delajo. V registrih zavarovalnih zastopnikov in 
posrednikov bodo morala biti navedena imena 
fizičnih oseb znotraj njihove uprave. Registri 
bodo poleg tega vsebovali tudi podatke o 
državah članicah, v katerih zavarovalni 
zastopnik ali zavarovalni posrednik opravlja 
posel iz naslova svobode ustanavljanja ali 
svobode upravljanja storitev. 
 Poslanska skupina Nove Slovenije tej 
noveli Zakona o zavarovalništvu ne bo 
nasprotovala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik. Kolegice in kolegi! 
 Pred nami je znova zakon, s katerim 
bomo v slovenski pravni red implementirali 
nekatere določbe, obenem pa nekatera že 
zapisana določila izpilili in izboljšali in odpravili 
ugotovljene nedoslednosti, ki so nastale ob 
implementaciji določb direktive Solventnost II. 
Edino pravilno je, da v ospredje čim več zakonov 
postavimo varstvo potrošnikov. V konkretnem 
primeru so to zavarovanci in njihova dobra 
informiranost glede posameznih produktov, saj 
vemo, da lahko le dobro informiran uporabnik 
sprejme premišljene in pametne odločitve. In 
prav je, da to, če je le mogoče, storimo na ravni 
Evropske unije in ne le na državni ravni. Prav je 
tudi, da zakon ne ščiti le zavarovancev, pač pa v 
obzir vzame tudi zaposlene na zavarovalnicah. 
Teh namreč zavarovalnice ne bodo smele 
plačevati ali njihove uspešnosti ocenjevati na 
način, ki je v nasprotju z njihovo dolžnostjo, da 
delujejo v skladu z najboljšimi interesi in v korist 
zavarovancev. Upajmo, da bodo delodajalci to 
vestno spoštovali. 
 Rešitve, ki jih predlog zakona prinaša, 
so zagotovo nadvse všečne, bo pa zagotovo 
treba temeljito premisliti o tem, kako nekatere 
izvajati tudi v praksi. Ena takšnih je denimo tista, 
ki zavarovalnici oziroma posredniku nalaga, da 
pri svetovanju pridobita informacijo o znanju in 

izkušnjah zavarovalca s področja naložb, tako 
da mu bosta lahko priporočila zavarovalne, 
naložbene produkte, ki so zanj primerni. Ob tem 
se nam zastavlja vprašanje, kako bo mogoče to 
področje urediti tako, da bo dejansko učinkovito. 
Zavarovalec bi se denimo lahko predstavljal kot 
precej neveden poznavalec, pozneje pa bi se v 
primeru negativnega razpleta izgovarjal na 
neustrezno preverjanje njegovega poznavanja s 
strani zavarovalnice. Treba bo torej oblikovati 
sistem, ki bo izključil takšne scenarije in 
zagotovil dober prenos ideje v prakso. Pozdraviti 
je treba tudi obvezo stalnega poklicnega 
usposabljanja. Pred nekaj tedni smo ob ponovni 
obravnavi Zakona o nepremičninskem 
posredovanju lahko slišali mnenje nekaterih, da 
so tovrstne obveze nepotrebne in je dovolj staviti 
na samoiniciativnost deležnikov. Žal je v praksi 
slika pogosto drugačna in je za resnično visoko 
kakovost izvajalcev določene storitve 
najpametneje staviti na obveznost stalnega 
poklicnega usposabljanja.  
 Poslanci Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bomo predlog zakona podprli.  
 
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! 
 Po deležu zavarovalnih premij v bruto 
domačem proizvodu zaseda Slovenija 14. mesto 
med državami Evropske unije, zato je slovenski 
trg zavarovalnih storitev nekje med srednje 
razvitimi evropskimi trgi. V konkretni vrednosti to 
pomeni okrog 3 milijarde evrov pobranih premij v 
letu 2017. Slovenija ima v strukturi teh prihodkov 
nizek delež življenjskih zavarovanj. Po mnenju 
Agencije za zavarovalni nadzor je razlog za to 
slabo poznavanje tovrstnih zavarovalnih 
produktov, ne gre pa pri tem seveda spregledati 
tudi vpliva trženjskih strategij posameznih 
ponudnikov in njihovih kalkulacij med stroški in 
koristmi. Z vidika narodnega gospodarstva in z 
zornega kota finančnega sistema je torej 
zavarovalništvo izjemno pomembna storitvena 
dejavnost z veliko ponudniki in kajpada s še zelo 
veliko več povpraševalci, zato mora biti ustrezno 
regulirano.  
 Zakon o zavarovalništvu je bil v celoti 
spremenjen leta 2015. Najpomembnejša določila 
se nanašajo na pogoje za ustanovitev, 
poslovanje in nadzor zavarovalnic in 
pozavarovalnic s sedežem v Republiki Sloveniji 
ter na status, organizacijo in pravila delovanja 
Agencije za zavarovalni nadzor pri opravljanju 
pristojnosti in odgovornosti po tem in po drugih 
zakonih. Direktiva v zvezi z distribucijo 
zavarovalnih in pozavarovalnih produktov zakon 
dopolnjuje in ga v precejšnji meri tudi 
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izpopolnjuje. Zasleduje tri osnovne cilje: višjo 
raven zaščite imetnikov zavarovalnih polic, 
kakovostne in natančnejše informacije za 
potrošnike in jasnejša pravila poslovanja za 
prodajalce zavarovanj. Usmerjenost v zaščito 
kupčevih interesov se kaže v enem od 
najpomembnejših novih določil, ki zahteva od 
zavarovalnega posrednika, da bo moral pri 
svetovanju o zavarovalnem, naložbenem 
produktu pridobiti tudi potrebne informacije v 
zvezi z znanjem in izkušnjami zavarovalca s 
področja naložb in v zvezi s finančnim položajem 
te osebe, zato da mu bo lahko priporočil zanj 
primerne zavarovalne, naložbene produkte. 
Kako bo to izgledalo v praksi, to bomo šele 
videli. 
 Oblikovanje in vzdrževanje ustrezne 
ravni storitev bo zahtevalo sprotno poklicno 
usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in 
posrednikov. Pomembne pa so tudi rešitve 
zakona, ki določajo obveznosti zavarovalnega 
zastopnika, na podlagi katerih bo moral 
zastopnik zavarovalcu pojasniti, zakaj je 
posamezen zavarovalni produkt najustreznejši 
glede na zahteve in potrebe zavarovalca 
oziroma potencialnega zavarovalca. Na podlagi 
tega bo imel zavarovalec vse potrebne 
informacije za odločitev glede sklenitve 
morebitnega zavarovanja.  
 Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zavarovalništvu na normativni ravni 
povečuje raven varstva potrošnikov in povišuje 
standarde za izvajanje zavarovalnih storitev, v 
Poslanski skupini Desus bomo zavoljo tega 
predlog zakona podprli. Pri tem pa nas dodatno 
v pravilnost naše odločitve prepričujeta tudi 
mnenji Agencije za zavarovalni nadzor in 
Slovenskega zavarovalnega združenja kot 
gospodarskega interesnega združenja 
slovenskega zavarovalništva, ki na seji 
matičnega delovnega telesa kot pomembna 
deležnika na tem področju nista imela pripomb k 
predlaganemu besedilu zakona. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil gospod Jani 
Ivanuša. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Dober dan vsem 

skupaj, gospod podpredsednik, vladna ekipa in 
vsi ostali prisotni! 
 Pred sabo imamo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zavarovalništvu. Zakonodajno-pravna služba je 
ugotovila, da obrazložitve zgolj dobesedno 
povzemajo vsebino posameznega člena in le 
navajajo člene direktive, ki se prenaša, s čimer 
ne dosega standardov obrazložitve, ki ga 
zahteva Poslovnik Državnega zbora, sedmi 
odstavek 115. člena. S tem je otežena presoja 
predlaganih rešitev, saj bi obrazložitev morala 
pojasniti vsebino in namen posameznih določb 

ter posledice in medsebojne povezave v njih 
vsebovanih rešitev. Kako naj torej poslanec 
glasuje za spremembe in dopolnitve zakona, če 
predlagatelj teh sprememb ne zna ali noče 
obrazložiti v skladu s poslovnikom? Med 
dopolnitvami zakona je tudi določba, ki Agenciji 
za zavarovalni nadzor omogoča, da članu 
nadzornega sveta zavarovalnice z odločbo 
prepove opravljati funkcijo, če član nadzornega 
sveta ob imenovanju ali po nastopu funkcije ne 
izpolnjuje pogojev iz tega naslova oziroma iz 
tega zakona. To je popolnoma zgrešena 
določba. Vprašajmo se, kako lahko sploh nekdo 
postane član nadzornega sveta, če ne izpolnjuje 
pogojev iz tega zakona. Določiti je treba stroge 
pogoje za imenovanje članov nadzornih svetov 
zavarovalnic, ne pa urejati postopka za 
prepoved opravljanja funkcije. Kljub temu da je 
Zakonodajno-pravna služba z vidika ustavne 
zahteve po sorazmernosti obdelave osebnih 
podatkov ugotovila, da nista določena niti 
namen, rok hrambe policijskih zapisnikov 
oziroma v njih vsebovanih osebnih podatkov, je 
predlagatelj zakona z amandmajem dopolnil le 
rok hrambe, ne pa tudi namena hrambe. Brez 
namena hrambe osebnih podatkov sploh ni 
mogoče preizkusiti, ali je poseg v pravico 
varstva osebnih podatkov nujen za dosego 
ustavno dopustnega cilja.  
 Zanimivo je, da se nobena politična 
stranka ne ukvarja s privilegijem, ki ga ima v 
obstoječi zakonodaji ena izmed zavarovalnic. 
Ena določba namreč predstavlja izjemo ob 
ureditvi pri ostalih upravljavcih pokojninskih 
skladov. Obstoječi zakon o zavarovalništvu 
Modri zavarovalnici omogoča naložbe v 
poslovne deleže gospodarskih družb preko 
omejitve 5 % zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
Upravljavec mora sicer v primeru, ko je odkupna 
vrednost nižja od zajamčene vrednosti sredstev 
vzajemnega pokojninskega sklada, oblikovati 
rezervacije za nedoseganje donosnosti v breme 
lastnih sredstev in ob nastopu zavarovalnega 
primera tudi doplačati nastalo razliko v breme 
oblikovanih rezervacij. Čeprav je Slovensko 
zavarovalno združenje predlagalo črtanje dela 
stavka, ki je podlaga za izdano odredbo Modri 
zavarovalnici, jih je predlagatelj zakona zavrnil. 
 Z dopolnitvijo zakona se dodaja nov 
člen, člen 617a., ki opredeljuje kršitve pri 
poslovanju zavarovalnice z 
zavarovalno-naložbenimi produkti. Predlagatelj 
je 150. člen predloga zakona obrazložil na 
naslednji način: »Člen s prehodno določbo 
določa, da se do spremembe določb o višinah in 
razponih glob, ki jih določa zakon, ki ureja 
prekrške, višine in razponi glob, ki so določeni v 
617a. členu tega zakona, uporabljajo ne glede 
na določbe zakona, ki ureja prekrške.« 
Predlagatelji zakona so popolnoma ignorirali 
hierarhijo prekrškovnega prava v Republiki 
Sloveniji. Temeljni zakon, ki ureja področje 
prekrškovnega prava v Republiki Sloveniji, je 
Zakon o prekrških, ki določa splošne pogoje za 
predpisovanje prekrškov in sankcij zanje. 
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Rečemo lahko, da Zakon o prekrških ureja 
področje prava o prekrških celovito in ima zato 
značaj sistemskega zakona. Predpisi, s katerimi 
se v Republiki Sloveniji določajo prekrški, se 
lahko uporabljajo le v sladu z Zakonom o 
prekrških. Predlagani novi člen torej odstopa od 
Zakona o prekrških, saj slednji ne dopušča niti 
takšne višine glob niti alternativnega 
predpisovanja glob, prav tako pa ne omogoča 
predpisovanja glob v višini odstotkov od letnega 
prometa izven področij, določenih z Zakonom o 
prekrških. S takšnimi določbami se izgublja 
sistemska narava Zakona o prekrških, s tem pa 
sta tudi pod vprašaj postavljeni načeli enakosti in 
pravne varnosti, zagotovljeni s sistemsko 
ureditvijo prekrškov.  
 V predlogu zakona je še ena zanimiva 
podrobnost, in sicer se na nek način ureja 
delovnopravna materija. Sindikat finančnih 
organizacij Slovenije je opozoril na to, da 
besedna zveza »drugega odplačnega 
razmerja«, ki se nanaša na pravno podlago za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, 
nedopustno širi možnosti opravljanja dela na 
odplačni način, pred tem je bila namreč 
uporabljena besedna zveza »drugega pravnega 
razmerja«. Načelno bi bilo, da bi delovnopravna 
razmerja urejal sistemski zakon, to pa je Zakon 
o delovnih razmerjih, zato nasprotujemo 
parcialnim ureditvam delovnopravne zakonodaje 
v drugih področnih zakonih.  
 Zato bomo v Slovenski nacionalni 
stranki glasovali proti Predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zavarovalništvu. Hvala lepa vsem tistim, ki ste 
me poslušali. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. 
Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O REŠEVANJU IN 
PRISILNEM PRENEHANJU BANK V OKVIRU 
REDNEGA POSTOPKA.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Za 
dopolnitev obrazložitve predloga zakona dajem 
besedo predstavniku Vlade gospodu Dragonji. 
 Izvolite. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovane poslanke in 
poslanci! 

 V pravni red Republike Slovenije na 
podlagi tega zakonskega predloga prenašamo 
evropsko direktivo iz decembra 2017, s katero je 
bila spremenjena direktiva, ki ureja reševanje 
kreditnih institucij, in sicer v delu, ki se nanaša 
na razvrstitev obveznosti za potrebe poplačila v 
stečajnem postopku. S poenotenjem teh pravil v 
vseh evropskih državah bo zagotovljena enaka 
presoja položaja upnikov banke. Slednje je 
pomembno, ker se sredstva upnikov po novih 
pravilih za reševanje bank lahko uporabijo za 
kritje izgub banke, vendar le v takšnem obsegu, 
da bo pri tem upoštevano načelo, da noben 
upnik zaradi tega ne sme biti na slabšem, kot bi 
bil v primeru, če bi šla banka v stečaj. To pa je 
mogoče zagotoviti le tako, da za vse države 
članice Evropske unije veljajo enaka pravila o 
tem, kako se razvrstijo obveznosti banke za 
potrebe poplačila upnikov v primeru stečaja 
banke. 
 Nadalje direktiva določa tudi nov razred 
dolžniških vrednostnih papirjev banke in njegovo 
umestitev v hierarhijo obveznosti za potrebe 
poplačila upnikov. Nov razred dolžniških 
vrednostnih papirjev je oblikovan na podlagi 
mednarodne zahteve, sprejete na ravni G20, ki 
določa, da morajo globalne sistemsko 
pomembne banke zagotavljati obseg kapitala in 
podrejenih obveznosti, da bodo same sposobne 
pokriti morebitne izgube. Z izdajo dolžniških 
vrednostnih papirjev, ki po svojih lastnostih 
spadajo v nov razred, bodo te banke to zahtevo 
lahko izpolnile. V hierarhiji obveznosti bank za 
potrebe poplačila v stečajnem postopku je nov 
razred dolžniških vrednostnih papirjev uvrščen z 
vsemi prednostmi ter nezavarovanimi navadnimi 
obveznostmi banke pred obveznosti iz naslova 
lastništva temeljnega kapitala.  
 Na predlog Banke Slovenije predlagani 
zakon uvaja tudi obveznost za banke, da javno 
objavijo informacije glede svojih izdaj dolžniških 
vrednostnih papirjev, zlasti njihovo umestitev v 
hierarhijo obveznosti za potrebe poplačila v 
stečajnem postopku. S tem bodo zlasti 
nepoučeni vlagatelji v dolžniške vrednostne 
papirje, katerih izdajateljica je banka, vnaprej 
seznanjeni z lastnostmi v posameznih vrst 
dolžniških vrednostnih papirjev, s čimer se 
zagotavljata večja preglednost in razumljivost 
pogojev in tveganj, ki so povezana z določenim 
dolžniškim inštrumentom. Razlog za ta predlog 
so tudi izkušnje iz zadnje sanacije slovenskega 
bančnega sistema, kjer so se nekateri imetniki 
vrednostnih papirjev bank, ki so bili prizadeti 
zaradi ukrepa odpisa teh vrednostnih papirjev, 
sklicevali na nezadostno informiranje o 
tveganjih, ki jih je nakup takšnega vrednostnega 
papirja prinesel.  
 Na podlagi mnenja 
Zakonodajno-pravne službe je bil na Odboru za 
finance k predlogu zakona sprejet amandma, s 
katerim se je odpravila neustrezna uporaba 
izrazoslovja v 2. členu predlaganega zakona. 
 Predlagam, da novelo zakona Državni 
zbor podpre. Hvala lepa. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
finance kot matično delovno telo. Za 
predstavitev poročila odbora dajem besedo 
predsedniku Robertu Polnarju. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik, hvala za besedo. Gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 3. seji 15. 
januarja letos kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem 
prenehanju bank v drugi obravnavi, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje 
predložila Vlada. Odbor je poleg predloga 
zakona prejel naslednja gradiva: mnenje 
Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 
in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandma k predlogu 
zakona vložile poslanske skupine koalicije, in 
sicer k 2. členu predloga zakona. Seji odbora so 
prisostvovali predstavnice in predstavniki 
Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne 
službe in Državnega sveta.  
 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
državni sekretar na Ministrstvu za finance 
pojasnil cilj in namen predloga zakona ter 
predstavil poglavitne rešitve, ki se nanašajo 
predvsem na prenos Direktive 2017/2399, katere 
cilj je uskladiti vrstni red poplačila obveznosti 
bank in povečanje preglednosti bančnega 
poslovanja v smislu povečane pravne varnosti, 
predvsem za nepoučene vlagatelje, ki investirajo 
v dolžniške vrednostne papirje. Predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe je glede pripomb iz 
pisnega mnenja navedla opozorila, ki jih je 
podala k 2. in 6. členu. Predstavnik Državnega 
sveta je povedal, da Komisija Državnega sveta 
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance predlog 
zakona podpira. 
 V razpravi je bilo izpostavljeno 
predvsem vprašanje glede sistemske 
pomembnosti bank v Sloveniji, saj naj bi rešitve, 
ki izhajajo iz direktive, zagotavljale, da imajo 
sistemsko pomembne banke lahko v vsakem 
trenutku dovolj sredstev za pokrivanje 
potencialnih izgub. 
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval vloženi amandma k 2. členu 
poslanskih skupin koalicije in ga sprejel. Glede 
na sprejeti amandma je na podlagi prvega 
odstavka 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega 
predloga zakona, v katerega je vključen sprejeti 
amandma. Dopolnjen predlog zakona je sestavni 
del tega poročila. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  

 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Edvard Paulič nam bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Danes odločamo o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem 
prenehanju bank. V pravni red Republike 
Slovenije prenašamo evropsko direktivo s konca 
leta 2017, ki govori o razvrstitvi nezavarovanih 
dolžniških inštrumentov v primeru stečaja banke. 
Prinaša poenotenje pravil in enako presojo 
položaja upnikov banke v vseh državah 
Evropske unije. Odsotnost harmoniziranih pravil 
na ravni Evropske unije je namreč v preteklosti 
ustvarjala negotovost tako za banke kot tudi za 
investitorje, torej imetnike podrejenih 
kvalificiranih obveznosti banke. Organom za 
reševanje bank je to oteževalo uporabo 
inštrumenta za reševanje s sredstvi upnikov, 
zlasti v primeru čezmejnih finančnih skupin, kjer 
je treba upoštevati različne nacionalne predpise, 
in to zlasti zato, ker se sredstva upnikov po 
pravilih za reševanje bank lahko uporabijo tudi 
za kritje izgub banke, pri čemer pa noben upnik 
ne sme biti na slabšem, kot bi bil v primeru 
stečaja banke. Direktiva določa nov razred 
dolžniških vrednostnih papirjev banke, ki je 
uvrščen za prednostnimi in drugimi 
nezavarovanimi terjatvami, a pred obveznostmi 
iz naslova lastniškega kapitala banke.  
 S predlagano spremembo zakona se 
uvaja tudi zahteva, da izdajatelji dolžniških 
vrednostnih papirjev vzpostavijo in javno objavijo 
seznam z informacijami glede razvrstitve teh 
instrumentov v primeru insolventnosti. To je 
pomembno zlasti za nepoučene vlagatelje, 
praviloma gre za fizične osebe, saj bodo tako 
bolje seznanjene s tveganji, povezanimi z 
določenim dolžniškim instrumentom. Glede na 
izkušnje iz zadnje sanacije bančnega sistema je 
uvedba večje transparentnosti in informiranja 
vlagateljev nujno potrebna, zato te spremembe 
zakona pozdravljamo.  
 Glede na povedano bomo v Poslanski 
skupini LMŠ predlog zakona podprli. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov nam bo predstavila mag. Bojana 
Muršič. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovane 
kolegice, spoštovani kolegi! 
 Tudi pri spremembah Zakona o 
reševanju in prisilnem prenehanju bank gre za 
uskladitev z dopolnjeno evropsko zakonodajo. 
Po zadnji finančni krizi je Evropska unija namreč 
sprejela enotna pravila za reševanje bank v 
težavah. Ta sistem, imenovan bančna unija, je 
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bil v dobršni meri zasnovan na podlagi 
slovenske izkušnje. Pravila, ki za reševanje bank 
veljajo v Evropski uniji, namreč za reševanje 
bank določajo postopke, ki smo jih v Sloveniji 
spoznali v letih 2013, 2014 in predvidevajo, da 
primeru reševanja banke primarno sodelujejo 
njeni lastniki in imetniki njenih delnic, šele nato 
pa se po potrebi vključuje države, ki so morale 
pred uvedbo teh pravil pokriti levji delež vseh 
izgub, ki so si jih nakopičile nasedle banke.  
 Natančen vrstni red odgovornih za 
pokrivanje izgub je določen s temi pravili, ki jih 
mora Slovenija vgraditi tudi v svoje zakone. V 
dopolnitvi teh pravil je za Slovenijo pomembno 
tudi določilo o obveščanju potrošnikov v primeru 
nakupa vrednostnih papirjev banke. V primeru 
slovenskih imetnikov podrejenih obveznic bank 
se je tako izkazalo, da se vsi imetniki niso 
zavedali tveganj, ki izhajajo iz takega lastništva, 
temveč so bili zmotno prepričani, da so z 
nakupom podrejene obveznice pridobili varen 
vrednostni papir. Mnogi se niso zavedali, da jih 
bodo zaradi tega obravnavali kot solastnike 
banke in bodo morali s svojim denarjem 
sodelovati pri njihovem reševanju. Z uvedbo 
novih pravil bodo banke obvezane, da jasno 
obvestijo potrošnike o tveganjih pri nakupu takih 
vrednostnih papirjev in jih seznanijo tudi z 
vrstnim redom vrednostnih papirjev, ki bi jih v 
primeru težav banke uporabile za svoje 
reševanje. Na ta način se poskuša preprečiti, da 
bi nepoučeni vlagatelji v prihodnje vlagali svoje 
prihranke v tvegane naložbe, o katerih niso 
dovolj dobro podučeni.  
 Spoštovani, prej omenjena bančna 
unija je bila zamišljena kot enovit evropski 
sistem regulacije bank, s katerim naj bi preprečili 
nove krize in vpliv na varčevalce. Sestavljena 
naj bi bila iz 3 stebrov. Poleg že omenjenih pravil 
o reševanju bank je tu še evropski mehanizem 
za obrambo evrskega območja pred dolžniškimi 
krizami, tretji steber pa naj bi zagotavljal jamstvo 
za bančne vloge vsem ljudem v Evropski uniji. 
Ta tretji steber še ni vzpostavljen tudi zaradi 
nasprotovanja držav, ki so sicer imele velike 
koristi od skupnega nastopa. Ker gre za ključne 
ukrepe, ki bodo zavarovali prihranke ljudi na 
bankah, tudi tu potrebujemo hitrejše korake 
naprej.  
 Zato v Poslanski skupini Socialnih 
demokratov ob podpori predlogu uskladitve 
slovenske zakonodaje z evropskimi pravili 
pozivamo tudi, da se čim prej sprejme še 
manjkajoča pravila, ki bodo ščitila ljudi, da 
bančna unija ne bo služila le kapitalskim trgom 
in lastnikom bank, temveč bo prinesla koristi tudi 
navadnim ljudem, ki storitve bank le uporabljajo. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra nam bo predstavila Mateja 
Udovč.  
 Izvolite.  

MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani!  

 Novela v slovenski pravni red prenaša 
spremembe evropske direktive o razvrstitvi 
nezavarovanih dolžniških instrumentov v primeru 
insolventnosti. Direktiva dopolnjuje pravila za 
razvrščanje obveznosti bank za potrebe 
poplačila v stečajnem postopku iz direktive o 
reševanju bank. Zagotovila bo enako presojo 
položaja upnika banke v vseh državah članicah 
Evropske unije. To je pomembno za upoštevanje 
ključnega načela, da noben upnik v postopku 
reševanja banke ne sme biti na slabšem, kot bi 
bil v primeru stečaja bank. Direktiva določa tudi 
pogoje za oblikovanje novega razreda dolžniških 
vrednostnih papirjev podrejenih obveznosti. Z 
njim bo lahko globalno sistemsko pomembna 
banka izpolnjevala zahtevo po zagotavljanju 
minimalne višine kapitala in podrejenih 
obveznosti banke, s katerim se krije potencialna 
izguba banke. Gre za tako imenovani 
mednarodni standard, sprejet na globalni ravni v 
okviru G20. Cilj standarda je zagotoviti 
sposobnost pokrivanja izgub in dokapitalizacije 
za vse globalno sistemsko pomembne banke. 
Standard bo pomagal zagotoviti, da se med in 
takoj po postopku lahko kritične funkcije 
nadaljujejo, ne da bi bili ogroženi denar 
davkoplačevalcev, javna sredstva ali finančna 
stabilnost.  
 Evropska unija se je zavzela, da ga bo 
vključila v svojo reformo bančne unije. Potreba 
po vzpostavitvi bančne unije se je pojavila med 
finančno krizo leta 2008 in državno dolžniško 
krizo, ki ji je sledila. Takrat je postalo jasno, da 
se v evroobmočju težave, ki nastanejo zaradi 
povezav med financami javnega sektorja in 
bančnim sektorjem, lahko hitro prelijejo čez 
državne meje in povzročijo finančne pretrese 
tudi v drugih državah članicah Evropske unije. 
Sprememba slednje direktive je torej pomembna 
za Evropsko unijo in evroobmočje, kako pa bo 
vplivala na Slovenijo? Med pomembne banke 
oziroma institucije se po merilih Evropske 
centralne banke uvrščajo banke, ki imajo bančno 
vsoto nad 30 milijard evrov in višji kot 
20-odstotni bruto domači proizvod ali se 
uvrščajo med tri največje banke v državi ali 
imajo bilančno vsoto nad 5 milijard evrov in 
imajo v več kot eni državi članici nad 20 % 
sredstev obveznosti. Konec leta 2017 oziroma v 
letu 2018 je v Sloveniji delovalo 12 bank, 3 
hranilnice in 3 podružnice tujih bank. Bilančna 
vsota slovenskega bančnega sistema je konec 
leta 2017 znašala 37,9 milijarde evrov. Največja 
banka med njimi je Nova Ljubljanska banka. 
Imela je okoli 12,7 milijarde evrov bilančne 
vsote. V Sloveniji so v letu 2017 in 2018 sodile v 
skupino pomembnih bank tri banke, NLB, NKBM 
in Abanka. Vse tri omenjene banke so torej 
pomembne na nacionalni ravni, niso pa 
pomembne na svetovni oziroma globalni ravni. 
 Globalno sistemsko pomembna banka 
je banka, ki jo kot takšno opredeli Banka 
Slovenije v skladu z Zakonom o bančništvu in 
uredbo Evropske unije številka 1024/2013. Njen 
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propad ali slabo poslovanje pa bi lahko 
povzročilo sistemsko tveganje globalnega 
pomena. Na ravni Evropske unije oziroma 
evroobmočja je novembra 2018 imelo takšen 
status 19 bank, med njimi seveda ni bilo nobene 
slovenske. Zgolj za primerjavo naj omenim, da 
se bilančna vsota največjih treh bank giblje med 
2 tisoč 100 in 2 tisoč 500 bilijonov dolarjev. V 
Sloveniji sicer takšne banke nimamo, vendar je 
treba vsebino direktive Evropske unije, ki se 
nanaša na omenjeni standard, zaradi 
harmonizacije prava Evropske unije prenesti v 
slovenski pravni red. 
 Ne glede na to, kakšen pomen ima 
sprememba direktive za Slovenijo, bomo v 
Stranki modernega centra novelo zakona 
podprli, saj podpiramo vse ukrepe, ki bodo 
poskrbeli za odpornost bančnega sistema in 
njegovo zadostno kapitalizacijo. To je 
pomembno za ohranitev finančne stabilnosti 
evroobmočja in za stabilnosti globalnega 
finančnega sistema.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Primož Siter nam bo predstavil stališča 
Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala.  

 Novela Zakona o reševanju in prisilnem 
prenehanju bank definira nov razred dolžniških 
instrumentov in ga umešča v hierarhijo 
obveznosti banke oziroma drugih finančnih 
subjektov v stečajnem postopku. Stečajni 
postopek je urejen na sledeč način. Najprej se v 
primeru stečaja banke ali drugega subjekta 
poplačajo prednostne terjatve, potem sledijo 
zajamčene vloge in terjatve, ki so izključene iz 
ukrepa odpisa kvalificiranih obveznosti, ter 
terjatve iz naslova upravičenih vlog fizičnih oseb 
ter mikro-, malih in srednjih podjetij. Potem se 
poplačajo nezavarovane navadne terjatve, v 
okvir katerih po novem spada tudi novi razred 
terjatev iz naslova dolžniških instrumentov s 
pogodbeno podrejenostjo in začetno zapadlostjo 
vsaj enega leta. Potem pa, na koncu, se 
poplačajo obveznosti iz naslova kapitalskih 
instrumentov in podrejenih obveznosti, ki ne 
štejejo za kapitalske instrumente.  
 Gre torej za natančno ureditev 
postopka reševanja bank po principu bail-in, ki je 
nadomestil princip bailout. V slednjem primeru 
banke rešujejo države, v prvem pa njihovi 
lastniki. Šele če lastniki bank ne morejo pokriti 
izgub, lahko intervenira država. Uvedbo principa 
bail-in so evropske institucije upravičevale 
predvsem z argumentom, da bail-in v nasprotju z 
bailoutom ne bremeni davkoplačevalcev. Toda v 
ozadju ni bila skrb za davkoplačevalce. Princip 
bail-in je bil uveden, potem ko so nasedle banke 
davkoplačevalci v evropskih državah, tudi v 
Sloveniji, že drago preplačali. Bistvo principa 
bail-in je zlasti v tem, da se reševanje in 
naknadno upravljanje bank v težavah odtegne 

nadzoru nacionalnih držav in prenese na tržne 
mehanizme in institucije na ravni Evropske unije. 
No, pozitivna plat principa bail-in je v tem, da 
izgube bank krijejo njihovi lastniki, ki so v 
največji meri tudi odgovorni za same izgube.  
 Če banka pri kreditiranju pretirano 
tvega in se zato znajde v težavah, je logično, da 
večji del izgube prevzamejo njeni delničarji, manj 
logično pa je, da morajo za delničarji izgube kriti 
tudi imetniki podrejenih bančnih obveznic. Nova 
hierarhija obveznosti banke za potrebe poplačila 
v stečaju, ki med tiste, ki krijejo izgube banke, še 
preden je dovoljena državna pomoč, poleg 
lastnikov umešča tudi lastnike dolžniških 
vrednostnih papirjev oziroma obveznic, je zato 
vprašljiva. Vlagateljev v podrejene bančne 
obveznice ne gre mešati z lastniki, z upravami in 
z nadzorniki bank. Vlagatelji sami niso krivi za 
izgube v bankah. Bank ne izčrpavajo, temveč jim 
z nakupom obveznic posojajo denar, predvsem 
pa nimajo nobenega vpliva na to, komu banka 
denar posoja. Ti vlagatelji nimajo instituta 
skupščine, kjer bi lahko izrazili nezadovoljstvo s 
poslovodstvom banke, kadar ta ravna 
hazardersko, zato jim tudi ni mogoče očitati, da 
so banko potisnili na rob stečaja. Vlagatelji v 
bančne obveznice niso le premožni 
posamezniki, temveč tudi institucionalni skladi, 
denimo pokojninski sklad. Razlastitev teh 
vlagateljev v primeru stečaja bi zato lahko 
finančno prizadela tudi običajne državljane, ki v 
teh skladih recimo varčujejo za varno starost. 
Pozitivna plat predlaganega zakona je določba, 
da bodo morale banke in drugi subjekti 
vzpostaviti in tudi javno objaviti prospekt izdanih 
dolžniških instrumentov z informacijo glede 
njihove razvrstitve v primeru stečaja. Tako bodo 
vlagatelji vnaprej seznanjeni z lastnostmi 
posameznih dolžniških instrumentov, v katere 
bodo vlagali svoj denar. 
 Ker torej novela Zakona o reševanju in 
prisilnem prenehanju bank vsebuje tako 
pozitivne kot negativne plati, se bomo v Levici 
pri glasovanju vzdržali. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, 
predstavniki ministrstva! 
 Novelo Zakona o reševanju in prisilnem 
prenehanju bank obravnavamo, ker se je 
Evropska komisija zavezala, da bo v pravni red 
Evropske unije prenesla mednarodno, na ravni 
skupine G20 določeno zahtevo, ki ureja 
sposobnost pokrivanja izgub za globalno 
sistemsko pomembne banke. Poudarjam, za 
globalno sistemsko pomembne banke. 
Poslušalci, tisti, ki nas spremljajo, bodo lahko 
sami ocenili, kakšno moč bo imel ta zakon za 
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slovenski bančni sistem. Za potrebe 
izpolnjevanja omenjene zahteve se določi nov 
razvrstitveni razred nezavarovanih terjatev iz 
naslova dolžniških instrumentov. Nov razred 
nezavarovanih terjatev iz naslova dolžniških 
instrumentov mora biti v primeru insolventnosti v 
hierarhiji poplačil obravnavan za vsemi 
prednostnimi terjatvami in drugimi 
nezavarovanimi terjatvami in pred kapitalskimi 
instrumenti in podrejenimi obveznostmi. Terjatve 
po tem razredu morajo izpolnjevati pogoje, ki so 
določeni v direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta, in ti so: pogodbena zapadlost je vsaj eno 
leto, niso izvedeni finančni instrumenti oziroma 
nimajo lastnosti izvedenih finančnih 
instrumentov, v zadevni pogodbeni 
dokumentaciji oziroma v prospektu je izrecno 
navedeno, kako se v primeru postopka stečaja 
poplačajo. 
 Po tej noveli bo torej usklajena 
hierarhija obveznosti banke oziroma drugega 
subjekta, za katerega velja zakon glede 
poplačila v primeru stečaja. Prvič, prednostne 
terjatve, na primer plače, davki, drugič, 
zajamčene vloge po Zakonu o sistemu jamstva 
za vloge, tretjič, upravičene vloge fizičnih oseb in 
mikro-, malih in srednjih podjetij, ki presegajo 
zajamčenih 100 tisoč evrov, četrtič, druge 
upravičene vloge, petič, vloge, ki niso 
upravičene vloge, torej so izključene iz sistema 
jamstva za vloge, na primer vloge bank, 
zavarovalnic, držav, občin, pokojninskih skladov 
in tako naprej, nezavarovane navadne terjatve, v 
okvir katerih spada tudi imenovani in opisani 
novi razred, in na koncu se poplačajo obveznosti 
iz naslova kapitalskih instrumentov, na primer 
delnice, in podrejenih obveznosti, ki ne štejejo 
za kapitalske instrumente, na primer podrejene 
obveznice. Predlog določa, da se vrstni red iz 
tega zakona pri vseh subjektih, za katere velja ta 
zakon, smiselno uporabi tudi pri običajnem 
insolvenčnem postopku. 
 Zaradi rešitev, ki so po naši oceni 
sprejemljive, bomo mi v Novi Sloveniji ta predlog 
zakona podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči, za besedo. 
 Že direktiva 2014/59/EU, predhodnica 
direktive, ki je pred nami danes, je prinesla 
korenite spremembe pri reševanju bank. Te 
spremembe so iz kroga tistih, ki jih bremenijo 
stroški reševanja bank, izločile davkoplačevalce. 
Takrat so finančni ministri Evropske unije sklenili 
kompromis, v skladu s katerim se breme preloži 
na lastnike in upnike bank, le v skrajnih primerih 
pa sta na vrsti davkoplačevalec in evropski krizni 
sklad. Do tega so pripeljale težke zgodbe, 
katerih del je bila z dokapitalizacijo Nove 

Ljubljanske banke, NKBM, Abanke in Banke 
Celje tudi Slovenija. Namenili smo jim 3,2 
milijarde evrov, a takrat ni šlo drugače, 
predvsem ker nas je moral v to voditi višji cilj, to 
je izogib trojki, katere obisk bi lahko za Slovenijo 
imel usodne posledice.  
 Direktiva prinaša pravno ureditev, v 
okviru katere je opredeljen vrstni red poplačila 
obveznosti banke v stečaju. Poleg tega je 
določen nov razred nezavarovanih terjatev iz 
naslova dolžniških instrumentov. V Poslanski 
skupini Stranke Alenke Bratušek se nam zdi 
posebej pomembno, da bodo morale banke in 
ostali subjekti, za katere se uporablja Zakon o 
reševanju in prisilnem prenehanju bank, 
vzpostaviti in javno objaviti seznam izdanih 
dolžniških instrumentov. To ne bo le povečalo 
transparentnosti glede razvrščanja terjatev 
subjekta v primeru njegovega reševanja ali 
prisilnega prenehanja, temveč bo zaradi večje 
preglednosti delovanja bančnega sistema 
prineslo večjo pravno varnost nepoučenih 
vlagateljev. V preteklosti smo lahko videli, 
kakšen je bil rezultat zavajanja nepoučenih 
vlagateljev, saj je veliko ljudi nasedlo praznim 
obljubam in obetom, na drugi strani pa so bili 
med njimi zagotovo tudi takšni, ki so lahko v 
zavajanju našli izgovor in zatočišče, čeprav so 
šli v špekulacijo zavestno. Vse spremembe, ki jih 
prinaša direktiva, stremijo k oblikovanju bančne 
unije, ki območju evra zagotavlja trdnejše 
temelje.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

besedo, gospod podpredsednik. Gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Poglaviten cilj Zakona o reševanju in 
prisilnem prenehanju bank, ki je bil sprejet junija 
2016, je izpolnjevanje zahteve, da mora banka 
stalno zagotavljati ustrezen obseg kapitala in 
kvalificiranih obveznosti. Namen veljavnega 
zakona je bil predvsem zagotoviti nadaljevanje 
izvajanja kritičnih funkcij kreditnih institucij ter 
preprečiti resnejše negativne vplive na stabilnost 
finančnega sistema. Prav tako je bil namen 
zaščititi vlagatelje iz naslova zajamčenih vlog pri 
bankah in investitorje iz naslova zajamčenih 
terjatev do investicijskih podjetij ter zaščititi 
premoženje in sredstva bank.  
 Danes predlagane dopolnitve oziroma 
rešitve v zakonu ne posegajo v njegov osnovni 
namen, ampak ga dopolnjujejo s prenosom 
direktive. Ta določa, da se v primeru stečaja 
banke najprej poplačajo prednostne terjatve. Z 
novelo zakona se določa tudi nov razred 
nezavarovanih terjatev iz naslova dolžniških 
instrumentov, ki jih izda banka in ki izpolnjujejo 
določene pogoje. Z oblikovanjem novega 
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razreda terjatev iz naslova dolžniških 
instrumentov bo sistemsko pomembnim bankam 
omogočeno, da izpolnijo zahtevo po 
razpolaganju z zadostnimi sredstvi za pokrivanje 
potencialnih izgub in dokapitalizacij.  
 Zastavlja se vprašanje, v kolikšni meri 
bodo investitorji kupovali take vrste instrumentov 
glede na stopnjo tveganja, ki jo vsebujejo. 
Verjetno ni pričakovati, da bodo banke v 
Sloveniji v večjem obsegu izdajale tovrstne 
instrumente. Pomembno pa je, da bo tveganje 
bolj jasno določeno, saj se uvaja obveznost za 
banke, da javno objavijo informacijo glede izdaje 
svojih dolžniških vrednostnih papirjev, še 
posebej pa njihova umestitev v hierarhijo 
obveznosti za potrebe poplačil v stečajnem 
postopku. Na ta način bodo zlasti manj poučeni 
vlagatelji v dolžniške vrednostne papirje, katerih 
izdajateljica je banka, vnaprej seznanjeni z 
njihovimi lastnostmi. Tako se zagotavljata večja 
preglednost in razumljivost pogojev in tveganj, ki 
so povezana z določenim dolžniškim 
instrumentom. Z javno objavo izdajateljev bo 
določena pravna varnost investiranja v 
podrejene finančne instrumente.  
 Za poslance Poslanske skupine Desus 
je ključno, da zakonodaja o reševanju in 
prisilnem prenehanju bank z dopolnjeno 
direktivo zasleduje cilj, da stroški pokrivanja 
izgub in reševanja bank po novih pravilih ne 
bodo več bremenili javnih sredstev, marveč 
lastnike bank. V končni posledici bo vedno 
možno uporabiti tudi poseben sklad za 
reševanje bank, v katerega vplačujejo prispevke 
vse poslovne banke s sedežem v Evropski uniji.  
 Zavoljo teh razlogov bomo v Poslanski 
skupini Desus predlog zakona podprli. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

vsem skupaj! 
 Pred sabo imamo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju 
in prisilnem prenehanju bank. Predlog zakona 
uvaja pravilo, da izgubo banke krijejo najprej 
njeni delničarji, če pa to ne zadošča, pa tudi 
imetniki podrejenih kvalificiranih bančnih 
obveznosti. Predlagatelj zakona trdi, da stroški 
reševanja bank s tem pravilom ne bremenijo več 
davkoplačevalcev. To ni nujno res. V primeru, ko 
je država med delničarji banke, mora kot taka 
prva pokriti izgubo banke. Med cilji zakona je 
tudi oblikovanje novega razreda nezavarovanih 
terjatev iz naslova davčniških instrumentov, ki je 
namenjen izpolnitvi zahteve tako imenovani 
TLAC. Zahteva TLAC zagotavlja, da globalno 
sistemsko pomembne banke v vsakem trenutku 
razpolagajo s sredstvi za pokrivanje potencialnih 
izgub in dokapitalizacijo. Gospod državni 

sekretar Metod Dragonja pa je na Odboru za 
finance tudi povedal, da globalno sistemsko 
pomembne banke v Sloveniji sploh nimamo. 
Zakaj torej urejamo področje, ki za Slovenijo 
sploh ni relevantno? Predlagatelj zakona uvaja 
tudi zahtevo, da bodo morale banke vzpostaviti 
in javno objaviti seznam izdanih dolžniških 
inštrumentov. S tem se želi povečati 
transparentnost v zvezi z razvrščanjem terjatev 
subjekta v primeru njegovega reševanja oziroma 
prisilnega prenehanja. 
 Glede na to, da Zakonodajno-pravna 
služba ni imela pomembnejših pripomb na 
predlog zakona in da tudi ni bilo neke širše 
razprave na Odboru za finance, smatramo, da je 
predlog zakona ustrezen, zato bomo v Slovenski 
nacionalni stranki glasovali za Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju 
in prisilnem prenehanju bank. Hvala lepa za 
pozornost.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil mag. Andrej 
Šircelj. 

Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ: Hvala lepa, 

podpredsednik Državnega zbora. Predstavniki 
Vlade, kolegi in kolegice! 
 Ta zakon dejansko podrobnejše ureja, 
kaj se zgodi v primeru stečaja banke, kakšna so 
prednostna poplačila. Najprej se poplačujejo 
obveznosti iz prednostnih terjatev, iz zajamčenih 
vlog, terjatve, ki so izključene iz ukrepa 
kvalificiranih obveznosti, iz naslova upravičenih 
vlog fizičnih oseb, malih podjetji, srednjih podjetji 
in tako dalje. S tem naj bi se dejansko 
zagotovilo, da bi bili v stečajnem postopku, ko se 
rešujejo banke, upniki v enakem položaju. 
Pomembno je to zaradi tega, ker se sredstva 
upnikov banke lahko uporabijo za kritje izgub 
banke le v takšni višini, da bo upoštevano 
ključno načelo, da noben upnik v postopku 
reševanja banke ne sme biti na slabšem, kot bi 
bil v primeru stečaja banke. Zadeva naslavlja 
nacionalne parlamente predvsem zaradi tega, 
da se v primeru prihodnje krize, ali če do krize 
pride, točno ve, transparentno ve, kako se bodo 
banke reševale, če se bodo, oziroma kako se 
bodo poplačevale.  
 Zagotovljena je večja transparentnost 
in vnaprejšnja varnost vlagateljev, zato v 
Slovenski demokratski stranki temu zakonu ne 
bomo nasprotovali. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. 
Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
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okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 11. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI 
SAMOSTOJNEGA VISOKOŠOLSKEGA 
ZAVODA FAKULTETE ZA INFORMACIJSKE 
ŠTUDIJE V NOVEM MESTU. 

 Predlog odloka je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev 
odloka dajem besedo predstavniku Vlade dr. 
Jerneju Štromajerju, državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ ŠTROMAJER: Hvala, 

podpredsednik. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Zakon o visokem šolstvu v svojem 15. 
členu določa, da Državni zbor Republike 
Slovenije sprejema ustanovni akt posameznega 
javnega visokošolskega zavoda, zato imamo 
danes pred vami štiri različne točke s štirimi 
različnimi odloki. Ta je prva, govorimo o odloku o 
spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete 
za informacijske študije v Novem mestu. Sledile 
bodo točke za univerzo na Primorskem, v 
Mariboru in univerzo v Ljubljani. Posamezne 
točke so enake, zato se bom ponavljal, se vam 
že vnaprej opravičujem, v določenih 
spremembah se pa posamezne spremembe 
odlokov razlikujejo. Pri spremembi Odloka o 
ustanovitvi samostojnega visokošolskega 
zavoda Fakultete za informacijske študije v 
Novem mestu prihaja do spremembe v skladu z 
Uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in 
uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja 
in usposabljanja, ki se je začela uporabljati s 
1. 1. 2018. Sprememba odloka tako ureja 
pretvorbo študijskih področij iz KLASIUS-P v 
KLASIUS-P-16. Nadalje se odlok usklajuje z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o visokem šolstvu, in sicer v delu sprememb 
glede akademskega zbora in dekana.  
 Sprememba odloka prinaša tudi 
jasnejši zapis trajanja mandata upravnega 
odbora, in sicer zaradi sistemskega poenotenja 
uveljavitve trajanja mandata upravnega odbora 
kot celote, ne pa njegovega posameznega 
člana. Zapis je tako v skladu z 29. členom 
Zakona o zavodih, jasneje opredeljuje trajanje 
mandata članov upravnega odbora, ki je vezan 
na organ in ne na njegovega člana, in torej traja 
štiri leta od dneva ustanovne seje, pozneje 
imenovanim članom, recimo če komu poteče 
mandat ali karkoli drugega, pa se mandat tako 
kot vsem ostalim drugim članom v vsakem 
primeru prav tako izteče v štirih letih od 
ustanovne seje upravnega odbora. Krajša, 
dvoletna, mandatna doba je seveda predvidena 

za študente, ker je vezano na njihov status in 
upoštevanje trajanja študijskih programov, na 
katere so tovrstni študenti vpisani.  
 To so vse spremembe, ki jih predvideva 
predvidena sprememba odloka. Hvala za 
pozornost. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlog odloka je obravnaval Odbor za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino kot 
matično delovno telo. Za predstavitev poročila 
dajem besedo predsedniku mag. Branislavu 
Rajiću. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

gospod podpredsednik. Dober dan še enkrat! 
 Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino je na 3. seji 10. januarja obravnaval 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi samostojnega 
visokošolskega zavoda Fakultete za 
informacijske študije v Novem mestu, ki ga je 
obravnavala in v sprejetje Državnemu zboru 
predložila Vlada. Rok za vlaganje amandmajev 
se je iztekel 4. januarja, v poslovniškem roku pa 
so amandmaje vložile poslanske skupine LMŠ, 
SD, SMC, SAB in Desus. Pri delu odbora so 
sodelovali državni sekretar na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, dekan Fakultete 
za informacijske študije v Novem mestu in 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe. 
 Državni sekretar na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej 
Štromajer je v uvodu povedal, da se v odloku 
študijska področja pretvorijo iz KLASIUS-P v 
KLASIUS-P-16 v skladu z Uredbo o 
spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki se je začela uporabljati 1. 
januarja lani. Zaradi sistemsko poenotene 
uveljavitve trajanja mandata upravnega odbora 
kot celote se jasneje opredeljuje trajanje 
mandata upravnega odbora, ki je vezan na 
organ in ne na njegove člane, predstavnik 
študentov pa bo vanj izvoljen za 2 leti. Odlok se 
usklajuje tudi z novelo Zakona o visokem šolstvu 
iz leta 2016 v delu, ki določa, kako sta urejena 
akademski zbor in dekan.  
 Zakonodajno-pravna služba je predlog 
odloka preučila z vidika njegove skladnosti z 
ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajnotehničnega vidika in k njemu podala 
nekatere pripombe. Njena predstavnica pa je 
pojasnila, da vloženi amandmaji k predlaganemu 
odloku ustrezno upoštevajo večino pripomb, ki 
so jih podali v pisnem mnenju.  
 Odbor je brez razprave sprejel 
amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, 
SAB in Desus k 4., 6. in 7. členu. Odbor je v 
skladu s 128. členom Poslovnika glasoval o 
vseh členih predloga odloka skupaj in jih sprejel. 
Hvala. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Dr. Milan Brglez nam bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov. 
 Izvolite. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala za 

besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani! 
 Na tokratni redni seji Državni zbor 
obravnava 4 predloge odlokov o spremembah in 
dopolnitvah odlokov o ustanovitvi ali 
preoblikovanju 3 univerz ter 1 visokošolskega 
zavoda. Ker gre za podobne predloge 
sprememb, s katerimi se besedilo odlokov 
usklajuje z že veljavnimi zakonskimi in 
podzakonskimi akti, bomo v Poslanski skupini 
Socialnih demokratov predstavili svoje stališče 
do vseh predlogov pri tej točki dnevnega reda. 
Naj že na začetku izpostavim, da bomo predloge 
odlokov pod 11., 12., 13. in 14. točko podprli.  
 Kot že rečeno, gre za uskladitev 
odlokov z drugimi pravnimi akti in z dejanskim 
stanjem. Izpostaviti velja uskladitev z novim 
klasifikacijskim sistemom izobraževanja in 
usposabljanja, ki je veljaven in v uporabi že od 
1. januarja 2018. Prav tako se vnaša jasnejši 
zapis glede trajanja mandatov upravnih odborov, 
ki je po novem določeno za odbor kot celoto. 
Večina drugih sprememb in dopolnitev v odlokih 
posameznih univerz oziroma visokošolskega 
zavoda je tehnične ali nomotehnične narave, 
kakor je na primer zapis članic univerze po 
abecednem vrstnem redu ali zapis naslova 
fakultet članic Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo in Fakultete za računalništvo in 
informatiko, ki v trenutnem besedilu odloka nista 
ustrezna. Predlogi sprememb in dopolnitev so 
bili usklajeni z vsemi relevantnimi deležniki.  
 Ob obravnavi predlogov odlokov na seji 
matičnega delovnega telesa je bilo največ 
razprave na temo sprememb odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani. Socialni 
demokrati obžalujemo, da je uskladitev študijskih 
področij članic Univerze v Ljubljani z novo 
veljavno klasifikacijo postala polje politične 
polemike, čeprav gre za avtonomno odločitev 
Univerze v Ljubljani, da Teološka fakulteta izvaja 
študijsko področje izobraževalne znanosti in 
izobraževanje učiteljev, soglasje k njej je dala 
Vlada s sklepom iz leta 2012. Stališče Socialnih 
demokratov glede javnega in sekularnega 
šolstva kot temeljne vrednote je znano in 
nespremenjeno ter smo ga pripravljeni vedno 
znova zagovarjati, toda točka Predlog odloka o 
spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze 
v Ljubljani ni mesto za razpravo o ideološki 
nevtralnosti ali nenevtralnosti slovenskega 
izobraževalnega prostora. To je vprašanje za 
kako drugo tematsko sejo pristojnega odbora, 
medtem ko konkretni predlog odloka prej kaže 
na potrebo po premisleku o ustreznosti vloge, ki 
jo za Državni zbor v postopku sprejetja 
ustanovitvenega akta javnega visokošolskega 

zavoda določa 15. člen Zakona o visokem 
šolstvu.  
 Ker v skladu z veljavno zakonodajo 
Državni zbor sprejema ustanovitvene akte javnih 
visokošolskih in drugih zavodov, a je pri tem 
dejansko vezan na avtonomijo univerze ter 
predhodne odločitve Vlade, bomo Socialni 
demokrati vse predloge sprememb potrdili. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in 
kolegi! 
 Predstavil bom stališče Poslanske 
skupine Desus glede Predloga odloka o 
spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete 
za informacijske študije v Novem mestu, potem 
stališče glede Predloga odloka o spremembah in 
dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru, stališče glede Predloga odloka o 
spremembah in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi 
Univerze na Primorskem ter Predloga odloka o 
spremembah Odloka o preoblikovanju Univerze 
v Ljubljani. Glede na to, da gre pri tej in 
naslednjih treh točkah za zelo podobne 
spremembe odlokov v zvezi s samostojnim 
visokošolskim zavodom v Novem mestu ter 
tremi univerzami, v Mariboru, na Primorskem in 
v Ljubljani, v Poslanski skupini Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije podajamo 
združeno stališče k vsem štirim aktom.  
 V predlogih, ki so pred nami, gre 
namreč bolj ali manj za uskladitev pravnih aktov 
glede na že obstoječe dejansko stanje in v zvezi 
z naslovi fakultet, spremembami njihovih imen, 
dodajanjem študijskih področij, pretvorbo 
študijskih področij po sistemu KLASIUS. Poleg 
navedenega posamezni odloki prinašajo še 
jasnejši zapis oziroma sistemsko poenotenje 
trajanja mandatov članov upravnega odbora 
visokošolskega zavoda oziroma univerze in 
krajšo dobo mandatov študentov. 
 Vsebinsko tem spremembam v naši 
poslanski skupini ne nasprotujemo, zato 
napovedujemo podporo vsem štirim predlaganim 
aktom. Opozarjamo pa na nesmiselnost tega, 
kar je Državni zbor dolžan izpeljati v postopku 
potrjevanja teh aktov. Nastopa namreč zgolj kot 
aparat nekega tehničnega post festum 
odločanja, saj samo potrdi že sprejete odločitve 
univerze in je k temu že podala soglasje Vlada 
kot ustanoviteljica. Kot opozarja 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, je 
namreč sistem določanja dodatnih študijskih 
področij pravno nedorečen. Nenavadno je 
namreč, da se hierarhično višji pravni akt, kar 
odlok v tem primeru je, naknadno usklajuje s 
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statutom univerze. Iz omenjenega mnenja tudi 
izhaja, da Državni zbor ni le formalni opazovalec 
in potrjevalec že sprejete odločitve, ampak ima 
možnost tudi vsebinskega odločanja o predlogih 
sprememb zakona. Iz veljavne zakonske 
ureditve tudi ni jasno razvidno, kakšne bi bile 
oziroma so posledice v primeru, da Državni zbor 
sprejme drugačno odločitev od tiste, ki sta jo 
predhodno sprejela senat univerze in Vlada. 
Verjetno bi se univerza spotaknila ob 58. člen 
ustave, ki zagotavlja avtonomnost univerze, in 
lahko torej ugotovimo, da je sedanjo ureditev 
nujno treba preoblikovati. Zato od pristojnega 
ministrstva pričakujemo normativne spremembe, 
ki bodo pristojnosti vseh deležnikov pri odločanju 
o študijskih področjih določile na nedvoumen 
način. Vsekakor je to vprašanje, ki ga bo treba 
razrešiti čim prej.  
 V Poslanski skupini Desus bomo vsem 
štirim predlaganim aktom dali podporo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu odloka niso bili vloženi, 
bomo odločanje o predlogu odloka v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 12. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG 
ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI 
ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V 
MARIBORU.  

 Predlog odloka je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga odloka dajem 
besedo predstavniku Vlade dr. Jerneju 
Štromajerju, državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
 
DR. JERNEJ ŠTROMAJER: Hvala, gospod 

podpredsednik. Kolegice in kolegi! 
 Tako kot pri prejšnjem odloku tudi pri 
tem Predlogu odloka o spremembah in 
dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru gre v prvi vrsti za uskladitev z Uredbo 
o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki je začel veljati s 1. 1. 2018. 
Sprememba odloka ureja pretvorbo študijskih 
področij iz KLASIUS-P v KLASIUS-P-16. 
Sprememba odloka prinaša tudi, podobno kot pri 
prejšnjem, jasnejše trajanje mandata upravnega 
odbora, in sicer zaradi sistemskega poenotenja 
načina trajanja mandatov članov upravnega 
odbora kot celote, ne pa posameznega člana, v 
skladu z 29. členom Zakona o zavodih. Enako 
kot pri prejšnjem odloku tudi ta govori o dveh 
letih za trajanje mandatov študentov. Druga 
sprememba, ki pa odstopa od prejšnje, je pa 

predvsem sprememba odloka, ki se nanaša na 
zapis angleških imen članic in univerze, druge 
spremembe pa ne obstajajo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predlog odloka je obravnaval Odbor za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino kot 
matično delovno telo. Za predstavitev poročila 
odbora dajem besedo predsedniku mag. 
Branislavu Rajiću. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ: Hvala, gospod 

predsedujoči. 
 Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino je na 3. seji 10. januarja 2019 
obravnaval Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Mariboru, ki ga je v obravnavo in v sprejetje 
Državnemu zboru predložila Vlada. Rok za 
vlaganje amandmajev se je iztekel 4. januarja, v 
poslovniškem roku pa so amandmaja vložile 
Poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, SAB in 
Desus. Pri delu odbora sta sodelovala državni 
sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jernej Štromajer in 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe.  
 Državni sekretar je uvodoma povedal, 
da se v odloku študijska področja pretvorijo iz 
KLASIUS-P v KLASIUS-P-16 v skladu z Uredbo 
o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki se je začela uporabljati 1. 
januarja lani. Predlog odloka prinaša jasnejši 
zapis trajanja mandata članov zavoda v skladu z 
Zakonom o zavodih in krajšo dobo mandata 
študentov. Zapišejo se tudi angleška imena 
članic in univerze v posamezni akt. 
Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka 
preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega 
vidika in k temu podala nekatere pripombe. 
Njena predstavnica pa je pojasnila, da večina 
vloženih amandmajev ustrezno upošteva 
pripombe iz njihovega pisnega mnenja. 
 Odbor je brez razprave sprejel 
amandmaja Poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, 
SAB in Desus k 5. in 6. členu. Odbor je v skladu 
s 128. členom Poslovnika glasoval o vseh členih 
odloka skupaj in jih sprejel. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu odloka niso bili vloženi, bomo 
odločanje o predlogu odloka v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
  
 Prehajamo na 13. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
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PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVI ODLOKA O USTANOVITVI 
UNIVERZE NA PRIMORSKEM. 

 Predlog odloka je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev 
predloga odloka dajem besedo predstavniku 
Vlade dr. Jerneju Štromajerju, državnemu 
sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport.  
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ ŠTROMAJER: Podpredsednik, 

hvala za besedo. 
 Podobno kot pri prejšnjih dveh odlokih 
tudi pri predlogu odloka o ustanovitvi Univerze 
na Primorskem gre v prvi vrsti za uskladitev 
pretvorbe študijskih področij iz KLASIUS-P v 
KLASIUS-P-16. Kar pa je drugačnega pri tem 
odloku od prejšnjih, pa je, da se pri Fakulteti za 
vede o zdravju tudi dodaja študijsko področje 
izobraževalne znanosti in izobraževanje 
učiteljev, ki mu je Vlada Republike Slovenije v 
skladu z odlokom že podala soglasje.  
 Sprememba odloka prinaša tudi 
jasnejši zapis trajanja mandatov upravnega 
odbora, in sicer zaradi sistemskega poenotenja 
uveljavljanja trajanja mandata upravnega odbora 
kot celote in ne njenega posameznega člana, 
kakor to veleva oziroma kakor je to določeno z 
29. členom Zakona o zavodih. Tudi pri tem 
primeru seveda gre za krajši mandat v primeru 
študentov, kot sem že razložil pri drugih odlokih, 
predčasno. Sprememba odloka prinaša tudi 
drugačen zapis vrstnega reda članic, in sicer po 
abecedi. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predlog odloka je obravnaval Odbor za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino kot 
matično delovno telo. Za predstavitev poročila 
odbora dajem besedo mag. Branislavu Rajiću.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala. 

 Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino je na 3. seji 10. januarja obravnaval 
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, ki 
ga je v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru 
predložila Vlada. Rok za vlaganje amandmajev 
se je iztekel v petek 4. januarja, v poslovniškem 
roku pa so amandmaje vložile poslanske 
skupine LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus. Pri delu 
odbora so sodelovali državni sekretar na 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jernej Štromajer, prorektor Univerze na 
Primorskem in predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe. 
 Državni sekretar je uvodoma povedal, 
da se v odloku študijska področja pretvorijo iz 
KLASIUS-P v KLASIUS-P-16 v skladu z Uredbo 
o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki se je začela uporabljati 1. 

januarja lani. Predlog odloka prinaša jasnejši 
zapis trajanja mandata članov zavoda v skladu z 
Zakonom o zavodih in krajšo dobo mandata 
študentov. Pri Fakulteti za vede o zdravju se 
dodaja študijsko področje izobraževalne 
znanosti in izobraževanje učiteljev, k čemur je 
Vlada že podala soglasje na svoji seji dne 20. 
novembra 2018. Hkrati se prinaša zapis 
vrstnega reda članic po abecedi. Prorektor 
Univerze na Primorskem izr. prof. dr. Boris 
Kavur je povedal, da se na podlagi sklepa Vlade 
spreminja tudi študijsko področje Pedagoške 
fakultete Univerze na Primorskem. 
Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka 
preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega 
vidika in k njemu podala nekatere pripombe. 
Njena predstavnica je pojasnila, da večina 
vloženih amandmajev ustrezno upošteva 
pripombe k predlaganemu odloku, je pa 
opozorila na svojo pripombo glede vprašanja, ali 
je sploh treba dopolnjevati odlok glede na to, da 
sam odlok pooblašča univerze, da to storijo s 
statutom.  
 Odbor je brez razprave sprejel 
amandmaje poslanskih skupin koalicije k 4. in 5. 
členu. Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika glasoval o vseh členih predloga 
odloka skupaj in jih sprejel. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu odloka niso bili vloženi, bomo 
odločanje o predlogu odloka v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 14. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH 
ODLOKA O PREOBLIKOVANJU UNIVERZE V 
LJUBLJANI. 

 Predlog odloka je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za dopolnitev obrazložitve 
predloga odloka dajem besedo predstavniku 
Vlade dr. Jerneju Štromajerju, državnemu 
sekretarju na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport. 
 Izvolite. 
 
DR. JERNEJ ŠTROMAJER: Hvala, 

podpredsednik. Poslanke in poslanci! 
 Smo pri zadnjem izmed 4 odlokov 
naših javnih univerz oziroma javnih 
visokošolskih zavodov. Tudi pri odloku o 
spremembi Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Ljubljani gre najprej za spremembo v zvezi s 
klasifikacijo, se pravi za pretvorbo študijskih 
področij iz klasifikacije KLASIUS-P v 
KLASIUS-P-16. Nova uredba v zvezi z 
metodologijo in klasifikacijskim sistemom na tem 
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področju je, kot vemo, začela veljati s 1. 1. 2018. 
Prav tako – tako kot pri ostalih odlokih, ki jih 
danes spreminjamo – tudi prinaša odlok 
spremembe glede trajanja mandatov članov 
upravnega odbora zaradi, kot vemo, sistemske 
uveljavitve in poenotenja v zvezi z 29. členom 
Zakona o zavodih, se pravi, da nekdo, ki 
postane član med mandatom, ostane član v 
mandatu upravnega odbora do konca 
štiriletnega mandata od ustanovne seje. Nadalje 
pa ta odlok tudi prinaša pravilen zapis članice, 
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 
hkrati se upošteva sprememba naslova 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in 
Fakultete za računalništvo in informatiko in pa 
prinaša tudi spremembo zapis angleških imen 
članic in univerz.  
 Zdaj pa k tisti točki, verjamem, o kateri 
bo največ polemike pri predstavitvi in o kateri 
smo se največ pogovarjali tudi na odboru. Hkrati 
pa odlok dodaja študijska področja posameznim 
članicam, ki jim je Vlada Republike Slovenije v 
skladu z odlokom že podala soglasje, in dodaja 
še določena druga študijska področja pri 
posameznih članicah. Na odboru, kot veste, je 
bilo največ debate in govora o tem, da Vlada s 
tem odlokom oziroma Državni zbor s tem 
odlokom dodaja možnost širitve študijskih 
področij eni izmed članic Univerze v Ljubljani, 
ponavljam, eni izmed članic Univerze v Ljubljani, 
in sicer Teološke fakultete, katere ustanoviteljica 
je prav tako kot vseh ostalih država, Republika 
Slovenija, in sicer se je problematiziralo 
izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev na 
Teološki fakulteti. Naj pri tem jasno povem, da 
soglasja k razširitvi tega študijskega področja na 
Teološki fakulteti ni dala ta vlada, ni dalo to 
ministrstvo, ampak da je to soglasje – 
popolnoma zakonito, da ne bo kakšne pomote – 
v skladu s petim odstavkom 6. člena Odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani podelila 
Vlada 29. marca 2012. Se pravi, Vlada je 29. 
marca 2012 na svoji 8. redni seji podala to 
soglasje za razširitev študijskega področja eni 
izmed članic Univerze v Ljubljani.  
 Pri tem velja omeniti, da so v skladu z 
58. členom Ustave Republike Slovenije univerze 
avtonomne, in tako so tudi ob soglasju Vlade na 
Teološki fakulteti dodali to študijsko področje, 
kar pa ne pomeni, da bi ministrstvo ali Vlada 
kakorkoli odstopala od svetovnonazorske laične 
javne šole ali sekularne ureditve v našem 
javnem šolstvu. Naše stališče glede tega je 
jasno, zagovarjamo laično javno šolo in 
sekularno ureditev družbe. Kar pa ne pomeni na 
drugi strani, da študijsko področje, ki je zakonito, 
v skladu z vsemi akti in s soglasjem vlade, 
katerakoli že pač je bila, ampak je bila vlada, v 
skladu z zakonom in odlokom, ki ga sprejema ta 
državni zbor, podala soglasje k temu 
študijskemu področju, in da je to študijsko 
področje te fakultete članice že sedaj v 
veljavnem Statutu Univerze v Ljubljani in da z 
morebitnim nesprejetjem ali kakršnimkoli drugim 
ravnanjem Državnega zbora in tudi Vlade glede 

na avtonomijo univerze ne moremo spreminjati 
obstoječega stanja, kakršno je že od 8. redne 
seje Vlade Republike Slovenije 29. marca 2012.  
 Se pa strinjam z enim izmed mojih 
predhodnikov za to govornico, da je ta ureditev, 
ko se recimo študijska področja, na katera Vlada 
da soglasje oziroma ki jih fakultete oziroma 
univerze začnejo uveljavljati v skladu s svojo 
ustavno dobljeno avtonomijo, post festum 
urejajo v Državnem zboru, neugodna situacija, v 
katero ste pahnjene poslanke in poslanci. Bi pa 
opozoril, da sta bila in odlok in zakon, ki to 
določata, da je takšen vrstni red dogodkov, 
sprejeta v Državnem zboru, smo se pa na 
ministrstvu več kot pripravljeni o tem pri noveli 
Zakona o visokem šolstvu pogovoriti, da 
pridemo do malo bolj smiselne, če želite, ali pa 
drugačne ureditve podeljevanja soglasij in 
uzakonitev različnih sprememb naših javnih 
univerz v skladu z zakonom in odlokom, kot ga 
imamo.  
 Kot rečeno, odlok prenaša spremembe, 
ki so bile predstavljene, predvsem glede 
klasifikacije naložb, trajanja upravnega odbora, 
poenotenja naslovov, imena in pa obstoječega 
stanja na področju študijskih področij, ki so že v 
Statutu Univerze v Ljubljani. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predlog odloka je obravnaval Odbor za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino kot 
matično delovno telo. Za predstavitev poročila 
dajem besedo predsedniku mag. Branislavu 
Rajiću.  
 Izvolite.  
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ: (PS SMC): Hvala, 

gospod predsedujoči.  
 Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino je na 3. seji 10. januarja 2019 
obravnaval Predlog odloka o spremembah 
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, ki 
ga je v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru 
predložila Vlada. Rok za vlaganje amandmajev 
se je iztekel 4. januarja, v poslovniškem roku pa 
so amandmaje vložile poslanske skupine 
koalicije. Pri delu odbora so sodelovali državni 
sekretar na ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jernej Štromajer, 
prorektorica Univerze v Ljubljani dr. Barbara 
Novak in predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe. Državni sekretar je uvodoma povedal, da 
se v odloku študijska področja pretvorijo iz 
KLASIUS-P v KLASIUS-P-16 v skladu z Uredbo 
o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi 
klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja, ki se je začela uporabljati 1. 
januarja lani.  
 Predlog odloka prinaša jasnejši zapis 
trajanja mandata članov zavoda v skladu z 
Zakonom o zavodih in krajšo dobo mandata 
študentov. Poenoti se pravilen zapis članice 
Univerze v Ljubljani, Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje, upošteva se spremembi 
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naslovov fakultet članic, Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo in Fakultete za 
računalništvo in informatiko, ureja pa se tudi 
zapis angleških imen univerze in njenih članic. 
Povedal je, da se v predlog odloka dodajajo tudi 
študijska področja, ki so že sedaj v Statutu 
Univerze v Ljubljani, in pojasnil pravno ureditev 
glede izobraževanja učiteljev na Teološki 
fakulteti. Določba petega odstavka 6. člena 
Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani 
določa, da dodatna študijska področja v 
posameznih članicah, razvrščena v skladu z 
uredbo, v soglasju z ustanoviteljem določi 
univerza s statutom. Ustanoviteljske pravice 
izvaja Vlada, ki je na svoji 8. redni seji 29. marca 
2012 podala soglasje k širitvi študijskih področij 
fakultet članic Univerze v Ljubljani. Tako se 
prenaša že obstoječe stanje v odlok. 
Prorektorica Univerze v Ljubljani je pojasnila, da 
je pri urejanju študijskih področij katerekoli 
članice Univerze v Ljubljani slednja popolnoma 
avtonomna. Potrebuje le soglasje ustanovitelja, 
to je Vlade, in na področju Teološke fakultete je 
to soglasje pridobila. Gre za program, ki se že 
izvaja, in za področje, ki je že uveljavljeno po 
statutu, iz formalizma pa se to daje še v odlok. 
Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka 
preučila z vidika njegove skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajnotehničnega 
vidika in k temu podala nekatere pripombe. 
Njena predstavnica je pojasnila, da vloženi 
amandmaji ustrezno upoštevajo pripombe k 
predlaganemu odloku, je pa opozorila, da 
manjka navedba, katera študijska področja 
natančno so bila dodana v odlok.  
 Pri razpravi k 3. členu predloga odloka 
je bil s strani Poslanske skupine Levica 
predlagan amandma za amandma odbora, s 
katerim so želeli v enaindvajseti alineji črtati 
»izobraževalne znanosti in izobraževanje 
učiteljev«. Njihov predstavnik je med drugim 
povedal, da za razširitev študijskih področij 
Teološke fakultete na izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev ne obstaja javni družbeni 
interes, zato usposabljanje pedagoškega kadra 
v okviru Teološke fakultete po njegovem mnenju 
ni primerno, saj že obstajajo institucije, ki 
izobražujejo pedagoški kader, hkrati pa bi bilo 
takšno usposabljanje v nasprotju z načelom 
sekularnega in vrednostno nevtralnega 
izobraževanja. Amandma odbora po koncu 
razprave ni bil sprejet. Drugi člani in članice 
odbora pa so menili, da se ne sme posegati v 
avtonomijo univerze ter da je obravnavana 
zakonodaja že pridobila soglasje ustanovitelja in 
je že usklajena s statutom ter se izvaja.  
 Po razpravi je odbor sprejel 
amandmaje poslanskih skupin koalicije k 5. in 6. 
členu ter k naslovu predloga odloka. Odbor je v 
skladu s 128. členom Poslovnika glasoval o 
vseh členih predloga odloka skupaj in jih je 
sprejel. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. 

Mag. Branislav Rajić nam bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Stranke modernega centra.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala. 

Spoštovani! 
 58. člen Ustave Republike Slovenije 
določa, da so državne univerze in državne 
visoke šole avtonomne. Ta avtonomija se zrcali 
tudi v Zakonu o visokem šolstvu, ki jasno določa, 
da univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki 
jih ustanovi Republika Slovenija, delujejo po 
načelih avtonomije, ki jim med drugim zagotavlja 
svobodo raziskovanja, umetniškega ustvarjanja 
in posredovanja znanja, samostojno urejanje 
notranje organizacije in delovanje s statutom v 
skladu z zakonom ter izdelavo in sprejetje 
študijskih in znanstvenoraziskovalnih 
programov. Ta svoboda ni absolutna in 
neskončna, a po naši oceni so napadi na 
spremembe Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Ljubljani v delu, ki se nanaša na Teološko 
fakulteto, pretirani in predvsem nepotrebni. 
Razumemo sicer, da se nekateri, enkrat eni, 
enkrat drugi, na njih napajajo vedno znova in 
znova, a zdravorazumski pogled na ta problem 
vsaj nam tokrat tega ne dopušča. Teološka 
fakulteta, dvopredmetni pedagoški študijski 
program, v okviru katerega je mogoče 
kombinirati študij teologije ter zgodovino, 
arheologijo, filozofijo in še nekaj podobnih smeri 
na Filozofski fakulteti, povsem legalno in 
legitimno v skladu z zakonom in Statutom 
Univerze v Ljubljani izvaja že osmo leto. Tak 
progam pa je že obstajal pred bolonjsko 
reformo, torej že nekaj časa pred tem, preden so 
se nekateri spomnili graditi pretirane ideološke 
konstrukte, na katere so ponosni do te mere, da 
svoje ravnanje iskreno razumejo kot obrambo 
laične države.  
 Univerza v Ljubljani je javna univerza, 
letos bo praznovala častitljivo stoto obletnico, 
ustanoviteljica Teološke fakultete je prav tako 
država, in ne cerkev. Realno stanje je 
pravzaprav takšno, da se je za širitev 
študijskega področja Univerza v Ljubljani 
odločila sama, ker ji to možnost dajeta ustava in 
zakon. Za te namene je povsem v skladu s 
pravili spremenila svoj statut, soglasje s strani 
Vlade pa je dobila že leta 2012. Dejstva, ki jih ne 
gre spregledati. Šest študentov, trije med njimi 
naj bi magistrski študijski program že zaključili, 
po našem mnenju ne ogroža sekularnosti in 
laičnosti izobraževanja. Več kot očitno do 
hiperprodukcije teologov in njihovega vdora v 
osnovne in srednje šole do sedaj ni prišlo in v 
naši poslanski skupini ne vidimo tehtnih razlogov 
in vzgibov, da bi se to lahko zgodilo v prihodnje. 
Hkrati današnja sprememba Teološki fakulteti v 
ničemer ne daje možnosti, da bi nebrzdano 
akreditirala nove študijske programe s področja 
vzgoje in izobraževanja, in predmetni odlok 
sploh ni tisti dokument, kjer je določena 
potrebna izobrazba učiteljev za poučevanje 
posameznih predmetov in vsebin. Skrb nekaterih 
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je tako povsem odveč. Nenačelna koalicija, kot 
nas poimenujejo nekateri, je tokrat še kako 
načelna in s potrditvijo predmetnega odloka, še 
enkrat ponavljam, ne ogroža laičnosti javne šole. 
Smo pa danes priča drugemu poskusu, to je 
poskusu ogrožanja akademske avtonomije, kar 
pa ni dobra popotnica za naprej. Mnogo hrupa 
za prazen nič, pravzaprav.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra bomo spremembe in 
dopolnitve odloka podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil Miha Kordiš. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Spremembe in dopolnitve odlokov 
univerz, fakultet in tako dalje se zdijo del 
formalnosti, ki pridejo na dnevni red Državnega 
zbora. Gre za vpeljave novih programov ali 
tehnične spremembe, kot je denimo prestavitev 
sedeža fakultete ali pa kakšnega inštituta z 
enega naslova na drugi naslov. Znanost se 
razvija po svoji notranji logiki, sama ureja 
odnose znotraj sebe in od tod izhaja tudi ideja 
avtonomnosti univerze. A konkretni primeri 
kažejo, da je ureditev pri nas zmedena in 
nedorečena. Po eni strani Državni zbor potrjuje 
nekaj, kar se že izvaja, na drugi strani imamo 
ustavno zagotovljeno avtonomijo univerze in 
torej Državni zbor vanjo sploh ne sme posegati. 
Zato je današnja obravnava teh odlokov 
ilustrativna za nekatere problematične vidike 
ureditve, ki se dotikajo visokega šolstva. Ampak 
tega shizofrenega postopka si nismo izmislili v 
Levici, z njim smo zgolj soočeni, odlok je na 
dnevnem redu Državnega zbora in poslanci 
imamo pravico in dolžnost o njem vsebinsko 
presojati.  
 Konkreten odlok poleg tehničnih 
sprememb širi študijska področja Teološke 
fakultete v Ljubljani s programom izobraževalne 
vede in izobraževanje učiteljev. V Levici smo že 
na odboru jasno povedali, da je ta širitev 
nesprejemljiva, potrjuje in legitimizira vdor 
partikularnega interesa in določenega 
svetovnega nazora v javno šolstvo, ki naj bi 
stremelo k nazorski nevtralnosti in ki naj bi bilo 
univerzalno dostopno. Možnost, da Teološka 
fakulteta brez dodatnega laičnega izobraževanja 
usposablja učitelje, ki bi lahko poučevali tudi 
predmete, kot sta državljanska in domovinska 
vzgoja, ter druge izbirne predmete na osnovnih 
šolah, ogroža načelo javnega laičnega šolstva 
ter načelo ločitve verskih skupnosti in države. 
Od pedagoškega kadra, usposobljenega v 
okvirih katoliške fakultete, katere veliki kancler je 
sam ljubljanski nadškof metropolit, namreč ne 
moremo pričakovati sekularnega in vrednostno 
nevtralnega pedagoškega dela. Obstaja velika 
razlika med učitelji takšnih in drugačnih nazorov, 

ki poučujejo na javnih šolah, in med tem, da 
učitelje izobražuje institucija, ki je de facto del 
Rimokatoliške cerkve. Nekateri izmed učiteljev 
so verni, drugi niso, nekateri se nagibajo malo 
bolj v levo, drugi v desno. Dejstvo je, da ima 
vsak učitelj svoja lastna prepričanja in nazore, in 
ta del ni problematičen. Problematično pa je to, 
da bo učitelje na pouk pripravljala fakulteta, ki se 
deklarirano pozicionira na stran Rimokatoliške 
cerkve in troedinega boga. Kot sem dejal že 
včeraj, niso jim dovolj le gozdovi, farji hočejo še 
naše otroke.  
 V Levici smo pri obravnavi tega 
problematičnega odloka na odboru ostali sami, 
očitno tudi na današnji seji. Domnevno napredne 
politične stranke, ki so se še nedavno izrekale 
proti tej širitvi, so na odboru požele svoje besede 
in odlok potrdile vzporedno s tem, ko so se 
zaklinjale principov laičnega šolstva. Najhuje pa 
je, da je celo minister Pikalo, pod katerim se ta 
odlok potrjuje, nekaj let nazaj izjavil, bom citiral: 
»Na eni strani so se že od časov Marije Terezije 
borili, da se šola in cerkev popolnoma ločita, 
sedaj pa se počasi v dveh desetletjih v Sloveniji 
cerkev vrača neposredno v šolski sistem. Pazite, 
ne gre za osamljene korake, za neke naključne 
stvari, pač pa za dolgoročno dobro premišljeno 
strategijo.« Konec citata. Zdi se, da je SD-jev 
minister Pikalo od prevzema funkcije prvega 
šolnika v državi tudi sam postal voljno orodje te 
strategije. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila 
Ljudmila Novak. 
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

Lepo pozdravljeni! 
 Predlog odloka o preoblikovanju 
Univerze v Ljubljani bomo v Novi Sloveniji 
seveda podprli. To je samo uskladitev odloka s 
Statutom Univerze v Ljubljani. Odlok ne širi 
dejavnosti Teološke fakultete, soglasje za te 
študijske programe, izobraževalne vede in 
izobraževanje učiteljev, je fakulteta dobila že leta 
2012, in pred nekaj leti je parlament že na 
pobudo Levice zavrnil sprejetje tega odloka. 
Avtonomija univerze je zagotovljena z Ustavo 
Republike Slovenije in z Zakonom o visokem 
šolstvu in na ta način Levica celo predlaga 
protiustavne predloge, ko zavrača sprejetje tega 
odloka. Obžalujemo. Uporablja tudi sovražni 
govor, na primer v pismu, s katerim so želeli celo 
to točko dnevnega reda prestaviti oziroma izločiti 
iz dnevnega reda prejšnje seje odbora za 
izobraževanje. Pismo je žaljivo, ne upošteva 
dejstev in je celo brezpredmetno, stališče celo 
protiustavno in protizakonito in posega v 
avtonomijo univerze. Teološka fakulteta je po 
Enciklopediji Britannici celo prva univerza v 
Ljubljani, ustanovljena leta 1595. Leta 1919 je 
Teološka fakulteta soustanoviteljica Univerze v 
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Ljubljani, ena izmed štirih fakultet. Torej letos 
praznujejo 100 let in za darilo bi jo nekateri radi 
izbrisali. Prav tako je pismo zelo žaljivo, 
diskriminatorno do profesorjev, ki so vrhunski 
profesorji, mednarodno priznani strokovnjaki, ki 
poučujejo na tej fakulteti. Svet Evrope je leta 
2015 sprejel celo dve resoluciji, Resolucija 2076 
in Priporočilo 2080, ki pravi: cerkev in cerkvene 
ustanove so del civilne družbe in prispevajo k 
razvoju inkluzivnega družbenega okolja.  
 Pa če pogledamo slovensko zgodovino, 
slovensko književnost, potem vemo, da so bili 
prav duhovniki tisti, ki so razsvetljevali slovenski 
narod. Prva slovenska knjiga, 1550, Primož 
Trubar, duhovnik, sicer protestant, ampak 
duhovnik. Dalmatinova biblija, 1584, celoten 
prevod, kar postavlja slovenski jezik med 
civilizirane jezike. Nekaj več besed bom 
namenila Valentinu Vodniku, ker letos 
obeležujemo 200 let njegove smrti. Prvi 
slovenski časopis Lublanske novice, 1797, torej 
ni bil samo duhovnik, bil je tudi prvi časnikar, 
prvi, ki je izdal slovensko pesniško zbirko, 1806, 
Pesme za pokušino; Kuharske bukve, te je sicer 
prevedel, ampak vseeno, 1799; Babištvo ali 
porodničarski vuk za babice, prevod 1818; prve 
učbenike v slovenščini leta 1811 v času Ilirskih 
provinc, zaradi česar je bil, potem ko je Avstrija 
spet prevzela oblast v naših krajih, tudi 
suspendiran in upokojen kot učitelj. Izobraževal 
se je v frančiškanski šoli, torej v krščanskih 
šolah. Je začetnik planinske poezije, oda Vršac. 
Po zaslugi Zoisa in Vodnika je celo postal 
Triglav simbol slovenstva. In ne nazadnje, bil je 
Prešernov učitelj. Tako zelo »škodljivo« je vplival 
nek duhovnik na slovenske intelektualce. Da ne 
govorimo še o drugih pesnikih in pomembnih 
ljudeh. Izpostavila bom Pedra Opeko, ki se je 
šolal na ljubljanski teološki fakulteti, iz mojih 
krajev prihaja veliki matematik Jurij Vega, ki so 
ga prav duhovniki na začetku izobraževali in 
prepoznali njegov talent in ga poslali na večje 
višje šole. Torej, nekaterim ne bi škodilo, če bi 
malo ponovili zgodovino in ne tako 
omalovaževali dela duhovnikov, vzgoje in pa tudi 
Teološke fakultete, ki je soustanoviteljica 
Univerze v Ljubljani.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu odloka niso bili vloženi, 
bomo odločanje o predlogu odloka v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 15. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA RESOLUCIJE O PROGRAMU 
VARSTVA IN RAZVOJA PARKA 

ŠKOCJANSKE JAME ZA OBDOBJE 2019–
2023.  

 Predlog resolucije je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev 
predloga resolucije dajem besedo predstavniku 
Vlade Simonu Zajcu, državnemu sekretarju na 
Ministrstvu za okolje in prostor. 
 Izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Hvala, gospod podpredsednik. 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 
 Regijski park Škocjanske jame je 
pomemben člen globalne mreže zavarovanih 
območij. To območje je pomembno zaradi 
geoloških, geomorfoloških in hidroloških 
značilnosti Krasa, njegove biotske raznovrstnosti 
in naravnih vrednot ter kulturne krajine na 
lokalni, državni in mednarodni ravni. Ima status 
širšega zavarovanega območja regijskega parka 
po slovenski zakonodaji, status varovanega 
območja po evropskem pravu, se pravi območje 
Natura 2000, in tri pomembne opredelitve na 
mednarodni ravni, to je svetovna dediščina 
Unesco, ramsarska lokaliteta, biosferno območje 
MAB. Program varstva in razvoja Parka 
Škocjanske jame je po svoji vsebini načrt 
upravljanja zavarovanega območja, ki je 
programski akt, s katerim se določijo razvojne 
usmeritve, način izvajanja varstva, rabe in 
upravljanja zavarovanega območja. V programu 
varstva in razvoja so določene podrobnejše 
usmeritve za varstvo naravnih vrednot na 
zavarovanem območju, ob upoštevanju potreb 
razvoja lokalnega prebivalstva. Program varstva 
in razvoja je podlaga za letne programe dela 
upravljavca Parka Škocjanske jame.  
 Jedro programa varstva in razvoja 
predstavljajo cilji varstva razvoja, ki so: 
ohranjanje Škocjanskih jam in drugega 
podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja 
naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatnih tipov, sodelovanje pri varstvu kulturne 
dediščine, razvijanje okolju prijaznega 
obiskovanja parka in širjenja zavesti o parku, 
krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri 
razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku, krepitev 
vloge upravljavca parka na vplivnem in 
prehodnem območju. Znotraj ciljev so 
zastavljene naloge in aktivnosti Parka 
Škocjanske jame, učinkovitost izvajanja 
programa varstva in razvoja pa se bo spremljala 
preko kazalnikov. Park Škocjanske jame v 
prihodnjem petletnem obdobju načrtuje cirka 19 
milijonov prihodkov, od tega 2,5 milijona iz 
proračuna Republike Slovenije, 15 milijonov iz 
nejavnega vira javne službe, to so vstopnine, in 
1,5 milijona iz projektov strukturnih skladov in 
podobno. Hvala za vašo pozornost.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predlog resolucije je obravnaval Odbor 
za infrastrukturo, okolje in prostor kot matično 
delovno telo. Za predstavitev poročila dajem 
besedo predsedniku Edvardu Pauliču.  
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Gospod Rajh, izvolite.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Za pojasnilo, 

predsedujoči, gospod Paulič je odsoten in ga 
nadomeščam kot nadomestnik, podpredsednik. 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 5. seji 16. 1. 2019 kot matično 
delovno telo obravnaval Predlog resolucije o 
Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske 
jame za obdobje 2019–2023, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. 
Dopolnilno obrazložitev k predlogu resolucije je v 
imenu predlagatelja podal državni sekretar na 
Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon. 
Poudaril je, da je Program varstva in razvoja 
Parka Škocjanske jame po svoji vsebini načrt 
upravljanja zavarovanega območja, s katerim se 
določijo razvojne usmeritve, način izvajanja 
varstva, rabe in upravljanja zavarovanega 
območja. V njem so določene podrobnejše 
usmeritve za varstvo naravnih vrednot na 
zavarovanem območju ob upoštevanju potreb 
razvoja lokalnega prebivalstva. Izpostavil je, da 
je regijski park Škocjanske jame pomemben člen 
globalne mreže zavarovanih območij. To 
območje je pomembno zaradi geoloških, 
geomorfoloških in hidroloških značilnosti Krasa, 
njegove biotske raznovrstnosti in naravnih 
vrednot ter kulturne krajine na lokalni, državni in 
mednarodni ravni. Poudaril je, da jedro 
Programa varstva in razvoja Parka Škocjanske 
jame predstavljajo naslednji cilji varstva in 
razvoja: ohranjanje Škocjanskih jam in drugega 
podzemnega sveta, ohranjanje ugodnega stanja 
naravnih vrednot, živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatnih tipov, sodelovanje pri varstvu kulturne 
dediščine, razvijanje okolju prijaznega 
obiskovanja parka in širjenje zavesti o parku, 
krepitev vključevanja lokalnega prebivalstva pri 
razvoju dejavnosti in aktivnosti v parku ter 
krepitev vloge upravljavca parka na vplivnem in 
prehodnem območju. Program varstva in razvoja 
Parka Škocjanske jame je podlaga za letne 
programe dela upravljavca parka Škocjanske 
jame.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je izpostavila, da so k predlogu resolucije 
podali določene pripombe nomotehnične narave, 
ki so ustrezno upoštevane v amandmajih 
koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik 
Komisije Državnega sveta za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj je poudaril, da 
komisija podpira predlog resolucije oziroma 
program varstva in razvoja Parka Škocjanske 
jame za obdobje naslednjih petih let in ob tem 
pozitivno ocenjuje tudi dosedanje delo javnega 
zavoda Park Škocjanske jame.  
 V nadaljevanju je odbor brez razprave 
sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih 
skupin k 2. in 5. poglavju, nato pa glasoval še o 
vseh poglavjih predloga resolucije skupaj in jih 
sprejel. Hvala lepa. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa mag. Andreju Rajhu za predstavitev 
poročila. 
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Dr. Darij Krajčič nam bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani predsedujoči. Kolegice in 
kolegi, spoštovani državni sekretar! 
 Pravna podlaga za današnjo resolucijo 
sta Zakon o regijskem parku Škocjanske jame in 
Zakon o ohranjanju narave. Resolucijo je 
pripravil upravljavec parka, to je javni zavod, 
uskladil jo je z resornim ministrstvom in tudi z 
drugimi ministrstvi, ki jih zadeva ta problematika. 
Ključni cilji parka so varovanje narave, varovanje 
kulturne dediščine in trajnostni razvoj tega 
območja. V parku je veliko različnih statusov, gre 
torej za Unesco območje, območje Natura 2000, 
območje naravnih vrednot, območje kulturne 
dediščine in tudi območje MAB, to je Man and 
Biodiversity. Sodi med tipična zavarovana 
območja ohranjanja narave in varstva kulturne 
dediščine. Uprava parka že vrsto let s svojo 
aktivnostjo kaže dobro vpetost v lokalno okolje, 
pri tem pa zagotavlja varstvo narave in kulturne 
dediščine. Analiza stanja vključujoče resolucije 
kaže, da je institucija tudi finančno stabilna in da 
odlično kombinira javne prihodke z nejavnimi, 
torej s tržno dejavnostjo. Za uspešno delovanje 
zavarovalnega območja je ključna dobra vpetost 
v lokalno okolje. Zato je poleg zakonske podlage 
ključno delovanje zaposlenih. Kolektiv javnega 
zavoda to svojo nalogo odlično opravlja, 
pričujoča resolucija pa daje razvojne podlage za 
podobno ravnanje tudi v bodoče. Kolektivu 
želimo, da se po resoluciji tudi ravna, jo posvoji 
in da postane del njenega vsakdanjega dela. 
 Delovanje javnega zavoda v parku je 
pestro, ukvarjajo se z ohranjanjem Škocjanskih 
jam in drugega podzemnega sveta, ohranjanjem 
naravnih vrednot živalskih in rastlinskih vrst ter 
habitatnih tipov. Sodelujejo tudi pri varstvu 
kulturne dediščine, razvijajo okolju prijazno 
obiskovanje parka in širijo zavest v parku. Tega 
pa ne izvajajo v praznem prostoru, ampak 
skupaj z ljudmi, kar je bistveno težje, kot če bi 
bilo območje neposeljeno. Dodatno komponento 
predstavlja tudi zasebna lastnina večine 
zemljišč. Prav tako upravljavec krepi svojo vlogo 
v vplivnem območju in tudi na celotnem območju 
in tudi na celotnem območju Man and 
Biodiversity območja, kar je v skladu z 
Unescovimi določili. Delovanje v celotnem 
območju MAB, kjer je območje parka zgolj 
osrednje območje je zelo pomembno. Zanje 
značilna popularizacija trajnostnega razvoja, 
sobivanja človeka in narave, kar poveže sam 
izraz MAB. Določila Unesco in MAB se občasno 
preverjajo, zato je potrebno za spoštovanje 
kriterijev ves čas delati. Vse naštete aktivnosti je 
najbolj optimalno zagotoviti v okviru javnega 
zavoda, ki uspešno kombinira javne prihodke s 
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prihodki iz tržne dejavnosti. Pri javnih prihodkih 
gre tako za prihodke iz našega državnega 
nacionalnega proračuna kot tudi iz proračunov 
Evropske unije. Po mnenju naše poslanske 
skupine, to je Poslanske skupine Liste Marjana 
Šarca, je ključni izziv parka določiti nosilno 
kapaciteto za obiskovanje parka, pri čemer ne 
sme biti glavno vodilo sla po prihodkih. Če bi ta 
komponenta prevladala, se postavlja pod 
vprašaj tudi smiselnost obstoja javnega zavoda, 
saj njegov cilj ni in ne sme biti največji prihodek 
oziroma dobiček. Zato upravljavcu parka in 
resornemu ministrstvu predlagamo, da so na to 
posebej pozorni. 
 V stranki Lista Marjana Šarca smo 
prepričani, da daje resolucija dobro podlago za 
razvoj parka, vplivnega območja in MAP 
območja ter upravljavca parka, zato jo bomo tudi 
podprli. Pri omejevanju vstopa oziroma pri 
določitvi nosilne kapacitete pa predlagamo, da 
preidejo tudi na internetno daljinsko prijavljanje 
obiskovalcev, kot to imajo urejeno v kakšnih 
parkih, pa ni treba, da ravno na zahodu, tudi na 
vzhodu. In ko je nosilna kapaciteta dosežena, v 
park preprosto ni mogoče iti. Podobno imajo, 
recimo, v Tatrskem parku, vhod s poljske strani 
iz Zakopanov.  
 Predlagamo tudi resornemu 
ministrstvu, da razmisli o podaljšanju veljavnosti 
resolucije, ker je po našem mnenju ta rok sedaj 
relativno kratek in ga pogosto obravnavamo v 
Državnem zboru. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavila mag. Meira Hot. 
  Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani gospod predsednik. 
Spoštovane kolegice in kolegi!  
 Slovenija je, kljub temu da je 
površinsko majhna država, bogata z izjemnimi 
naravnimi in kulturnimi spomeniki svetovnega 
slovesa in pomena. Na našem majhnem 
prostoru premoremo resnično izjemne naravne 
in kulturne bisere, ki so prepoznavni ne samo 
doma, ampak tudi širše v svetu. Eden izmed 
takih naravnih in hkrati tudi kulturnih biserov je 
nedvomno Park Škocjanske jame, ki je vpisan v 
Unescov seznam svetovne dediščine in ima 
status zavarovanega območja. Vpis Škocjanskih 
jam na Unescov seznam svetovne dediščine 
zavezuje državo in vse nas, da to naravno in 
kulturno znamenitost ohranimo in zaščitimo. Od 
leta 1999 dalje z jamami in območjem Parka 
Škocjanske jame upravlja Javni zavod Park 
Škocjanske jame, ki je bil ustanovljen s 
posebnim Zakonom o regijskem parku 
Škocjanske jame. Predlog resolucije, ki jo 
sprejemamo danes, je podlaga za letne 
programe dela upravljavca Parka Škocjanske 
jame, resolucija pa je hkrati tudi temelj za 
usmerjanje razvoja in delovanje parka in hkrati 

tudi podlaga za regionalne in lokalne dokumente 
s področja gospodarskega, družbenega, 
kulturnega, okoljskega in prostorskega razvoja.  
 V naši poslanski skupini pozdravljamo 
aktivno vključenost lokalnih skupnosti in 
lokalnega prebivalstva pri razvoju in aktivnostih v 
parku. Vsi skupaj pa se moramo zavedati, da je 
množični turizem lahko nevarnost za naš park. 
Zato v naši poslanski skupini pozdravljamo cilje, 
ki bodo težili k temu, da se bo vzpostavilo in 
vzdrževalo okolje, ki bo prijazno do parka, do 
okoliških prebivalcev in navsezadnje tudi do 
obiskovalcev parka. Letos v parku praznujejo 
200 let, odkar so bile jame odprte za javnost in 
obiskovalce. Ravno v tem letu, ko praznujemo 
tako visok in častitljiv jubilej, pa so pred nekaj 
dnevi naši jamarji odkrili nove rove in dvorane v 
mreži Škocjanskih jam. Še en dokaz, da v naši 
mali državi premoremo kulturne in naravne 
bisere svetovne vrednosti in hkrati tudi 
posameznike, ki krojijo v našem primeru 
jamarstvo na najvišjem nivoju. 
 Poslanci Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bomo Predlog resolucije o 
Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske 
jame za obdobje 2019–2023 podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Škocjanske jame so že v preteklosti 
imele izjemen pomen za ljudi, saj arheološke 
najdbe pričajo, da so že v 4. stol. pr. n. št. jame 
služile kot bivališča. Danes pa Park Škocjanske 
jame predstavlja edinstven splet naravne in 
kulturne dediščine, saj vključuje značilno in 
neponovljivo kraško pokrajino. Škocjanske jame 
so bile zaradi svoje izjemnosti leta 1986 vpisane 
v Unescov seznam svetovne dediščine, leta 
2004 pa je bil regijski park vpisan tudi na 
Unescov seznam biosfernih rezervatov MAB. 
Zaradi izjemnega pomena, ki ga ima območje na 
polju varovanja narave in okolja v odnosu do 
družbe, je potrebno tudi njegovo učinkovito in 
skrbno upravljanje. Prav na to potrebo pa 
odgovarja danes obravnavan predlog resolucije, 
ki je po njegovi vsebini oziroma svoji vsebini 
načrt upravljanja zavarovanega območja in 
določa vizijo ter poslanstvo parka. V samem 
programu je zajeta celovita ocena stanja v parku 
in na vplivnem območju parka, določeni pa so 
tudi cilji varstva in razvoja. 
 V Poslanski skupini SMC pozdravljamo 
resolucijo o Programu varstva in razvoja Parka 
Škocjanskem jame in prepričani smo, da bo ta 
dokument predstavljal ustrezen normativni okvir 
za to, da se s tem slovenskim biserom ravna 
skrbno in učinkovito. Zlasti je to pomembno ob 
vseh izzivih, s katerimi se sam park sooča. Če 
jih naštejem: prostorske ureditve v neposredni 
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okolici, podnebne spremembe in onesnaževanje 
ter ne nazadnje tudi turizem. Kljub temu da javni 
zavod velik del prihodkov pridobi od lastne 
dejavnosti oziroma od obiskovalcev, je temu 
treba posvetiti posebno pozornost, saj varstvo 
naravne in kulturne dediščine ne sme biti 
podrejeno turistični dejavnosti. Prav tako pa je 
treba poskrbeti za to, da se prepreči kakršnokoli 
onesnaževanje reke Reke. Pri tem mislim na 
izcejanje strupenih snovi iz deponije Globovnik v 
pritok reke Reke. Tudi vse študije, ki so bile 
opravljene do sedaj, kažejo na to, da je sanacija 
odlagališča Globovnik nujna. Ob vsem nas 
veseli podatek, da na Ministrstvu za okolje in 
prostor že pripravljajo sporazum med občino in 
Javnim zavodom Park Škocjanske jame glede 
skupnega pristopa k sanaciji odlagališča. 
 Glede na to, da bomo letos obeležili 
200-letnico obiskovanja Škocjanskih jam in da 
jih iz leta v leto obišče čedalje več ljudi, 
apeliramo na vodstvo zavoda, da ustrezno 
poskrbi za vse storitve, ki so nujne za prijetno, 
varno in okoljsko naravnano izkušnjo 
obiskovalcev, začenši pri gostinski ponudbi, pa 
vse do ustrezne promocije parka in njegove 
okolice širši javnosti. Hkrati pa vidimo še veliko 
neizkoriščenega potenciala v okrepljenem 
sodelovanju s Kobilarno Lipica na vseh 
področjih. Dejstvo, da sta bila ta teden odkrita 
dva nova rova v Škocjanskih jamah, priča, da 
gre za zares velik podzemski sistem, ki si zasluži 
posebno skrb. 

V poslanski skupini bomo zato Predlog 
resolucije seveda podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

Spoštovani podpredsednik, spoštovani poslanke 
in poslanci! 
 Škocjanske jame so enkraten jamski 
splet z veliko rastlinsko in živalsko pestrostjo ter 
bogato kulturno dediščino. Celotno zavarovano 
območje je tudi del omrežja Natura 2000 in 
ekološko pomembno območje. Vse naravne 
vrednote v parku pa so državnega pomena in 
mednarodno priznano območje svetovnega 
pomena, zato je odgovornost države za njihovo 
ohranjanje še večja in pomembnejša. Prav tako 
pa so naravni pojav izjemne svetovne vrednosti. 
Na seznam svetovne in kulturne naravne 
dediščine so bile v okviru Konvencije o svetovni 
dediščini vpisane leta 1986. Gre torej za izjemno 
naravno danost, na katero moramo biti Slovenci 
ponosni in naša skupna dolžnost je, da z njo 
ravnamo z veliko odgovornostjo. Ob tem pa v 
Novi Sloveniji opozarjamo, da so pri nas 
registrirana arheološka najdišča stalno ogrožena 
z novimi gradbenimi posegi, poleg tega pa na 
reki Reki v jami še vedno občasno nastajajo 

pene, katerih izvor še ni pojasnjen, Reka pa ima 
tudi močen vonj. To lahko kaže na onesnaženje 
Reke, kar lahko negativno vpliva na podzemno 
živalstvo, ne le Škocjanskih jam, ampak 
celotnega podzemnega toka Reke. Še vedno ni 
urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih vod za 
večino naselij v vplivnem obdobju parka. 

Od uveljavitve Zakona o regijskem 
parku Škocjanske jame oziroma začetka 
delovanja Javnega zavoda Park Škocjanske 
jame je viden očiten napredek na zavarovanem 
območju, za kar so v prvi vrsti zaslužni 
ustanovitelji javnega zavoda in še posebej 
zaposleni v javnem zavodu, ki uspešno 
izpolnjujejo osnovno poslanstvo regijskega 
parka. Poleg uspešnega črpanja evropskih 
sredstev in večjega števila obiskovalcev parka in 
s tem doseganja višjih prihodkov iz naslova 
lastne dejavnosti javnega zavoda, izkazuje 
potrebno skrb za delovanje parka tudi 
ustanovitelj z zagotavljanjem proračunskih 
sredstev. Javni zavod z izvajanjem trajnostih 
ukrepov prispeva k ohranjanju Škocjanskim jam 
in z uspešnim vključevanjem lokalnega 
prebivalstva v njegove aktivnosti, k razvoju 
celotne skupnosti na območju regijskega parka. 

Kljub dejstvu, da Škocjanske jame letno 
obišče med 130 tisoč in 170 tisoč obiskovalcev, 
je delež države v petih letih slaba 2 milijona in 
pol evrov. V preteklem 5-letnem obdobju je 
namreč ta park za opravljanje svojih nalog 
zagotovil kar 81 % lastnih sredstev. Tukaj bi bil 
potreben razmislek, da bi po zgledu Postojnske 
jame podarili koncesijo tudi za Park Škocjanske 
jame. 

Cilji upravljanja, ki izhajajo iz resolucije, 
ohranjajo Škocjanske jame in drugi podzemni 
svet, ohranjajo ugodno stanje naravnih vrednot, 
živalskih in rastlinskih vrst ter habitatnih tipov in 
razvijajo okolju prijaznega obiskovanja in širjenja 
zavesti o parki. 

Resolucija krepi vključevanje lokalnega 
prebivalstva pri razvoju dejavnosti in aktivnosti v 
parku in krepi vloge upravljavca parka na 
vplivnem in prehodnem območju, zato bomo v 
Novi Sloveniji Predlog resolucije oziroma 
Program varstva in razvoja Parka Škocjanske 
jame podprli. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

prisotni! 
 Regijski park Škocjanske jame so eden 
najlepših slovenskih biserov in spomenik, ki je 
vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine. 
Za park je značilna velika pestrost rastlinskih in 
živalskih vrst ter habitatnih tipov, med katerimi 
so številni zavarovani, redki ali celo ogroženi. 
Park se razprostira na območju Natura 2000, 
biosfernem območju Kras, pri čemer so v 
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Škocjanskih jamah edinstvena podzemna 
mokrišča. 
 Park inscenira naravno danost in za 
njegove naravne in estetske vrednosti se lahko v 
prvi vrsti zahvalimo naravi. Toda brez trdega 
dela, jasno postavljenih ciljev in osredotočenosti 
na doseganje le-teh bi ostalo zgolj pri tem. Zato 
da park živi in deluje dobro, je med drugim 
zaslužno tudi dobro in premišljeno načrtovanje. 
Kakovostno upravljanje parka in doseganje 
odličnih rezultatov sta plod strokovne 
podkovanosti zaposlenih in predanosti, s katero 
opravljajo svoje delo. Skrb za ohranjanje narave, 
zavzetost zaposlenih in kvalitetno delo se 
navsezadnje zrcali tudi v številu obiskovalcev, 
saj park vsako leto obišče vedno več ljudi. 
Takšni poglobljeni načrti tako niso dobrodošli le 
s kratkotrajnega vidika, temveč tudi z 
daljnosežnega. Le dobre razvojne usmeritve, 
jasna vizija in osredotočenost na doseganje 
ciljev lahko zares zajamčijo, da se bodo naravne 
vrednote in kulturne dediščine še naprej 
primerno ohranjale in bodo lahko v njih uživali 
naši zanamci.  
 Poročilo, ki smo ga lahko prebrali, je 
dobro razdelano, vsebina pa pregledno 
razvrščena po vsebinskih sklopih. Postreže nam 
s splošnejšimi lastnostmi in značilnostmi 
Škocjanskih jam, kot tudi s podrobnejšimi opisi 
in ocenami stanj. Posebej pohvalno je poglavje o 
ciljih varstva in razvoja ter načini uresničevanja 
teh ciljev.  
 V Poslanski skupini SAB bomo Predlog 
resolucije o Programu varstva in razvoja Parka 
Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 
soglasno podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, 
spoštovani kolegice in kolegi! 
 Osnovno poslanstvo regijskega parka 
Škocjanske jame je ohranjanje narave, kulturne 
krajine ter ustvarjanje razvojnih priložnosti. To 
poslanstvo se izkazuje v tem, da je park 
prepoznan kot pomemben del globalne mreže 
zavarovanih območij zaradi geoloških, 
geomorfoloških in hidroloških značilnosti krasa, 
njegove biotske raznovrstnosti in naravnih 
vrednot in kulturne krajine na lokalni, državni in 
mednarodni ravni. Tega se ne zavedamo samo 
v naši državi, temveč je neprecenljivost parka 
priznana tudi na mednarodni ravni, kajti park je 
proglašen za del svetovne dediščine Unesca, 
ima status varovanega območja, ne samo po 
slovenski zakonodaji, temveč tudi evropski, že 
pred 20 leti pa so bile Škocjanske jame vpisane 
v seznam svetovno pomembnih mokrišč 

Ramsarske konvencije kot prvo podzemno 
mokrišče na svetu sploh.  
 Prav zaradi zaščite tega izjemno 
pomembnega območja je bil pred leti sprejet 
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame, ki 
poleg Zakona o ohranjanju narave služi kot 
podlaga za pripravo Programa varstva in razvoja 
Parka Škocjanske jame. Ta program je po 
vsebini pravzaprav načrt upravljanja 
zavarovanega območja in vsebuje opis in 
celovito oceno stanja v parku, stanja na 
vplivnem območju parka in določa cilje varstva in 
razvoja ter način uresničevanja le-teh. Hkrati 
določa tudi načine za spremljanje učinkovitosti 
izvajanja tega programa. Javni park Škocjanske 
jame za uresničitev programa v obdobju 2019–
2023 načrtuje nekaj manj kot 19 milijonov 
sredstev oziroma vsako leto nekje med 3,7–3,8 
milijona evrov. Ta sredstva bo javni zavod 
pridobil iz državnega proračuna, iz sredstev, 
pridobljenih z lastno dejavnostjo, kot so na 
primer vstopnine, in drugih virov, kot so proračun 
občin ter evropska sredstva.  
 Vsi, ki smo kdaj obiskali ta park, lahko 
dosedanje delo Javnega zavoda Park 
Škocjanske jame ocenimo kot pozitivno, prav 
tako pa lahko ta petletni program označimo kot 
dobro pripravljen. Dobro delo zaposlenih v tem 
javnem zavodu se odraža v vidnem napredku na 
zavarovanem območju. Zaposleni očitno tudi 
uspešno črpajo evropska sredstva, prav tako pa 
uspešno promovirajo park, kar se odraža na 
večjem številu obiskovalcev parka in posledično 
na višjih prihodkih iz lastne dejavnosti. Javni 
zavod z izvajanjem trajnostnih ukrepov prispeva 
k ohranjanju Škocjanskih jam in z uspešnim 
vključevanjem lokalnega prebivalstva v njegove 
aktivnosti k razvoju celotne skupnosti na 
območju regijskega parka.  
 V Poslanski skupini Desus podpiramo 
Predlog resolucije o Programu varstva in razvoja 
Parka Škocjanske jame za obdobje 2019-2023. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil Zvonko 
Černač. 
  Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Spoštovani vsi 

prisotni! 
 Tako kot sta pred menoj že kolegica in 
kolega povedala, so nas ravno v teh dneh, ko 
obravnavamo resolucijo o Programu varstva in 
razvoja Parka Škocjanske jame, jamarji Jaka 
Jakovčič, Albert Ličen in moj sokrajan Luka 
Biščak razveselili z novico o odkritju novih dveh 
rovov jame, ki so ju poimenovali Skrita jama. 
Gre za pomembno odkritje, ki bo omogočalo 
nadaljnje raziskovanje v tem delu podzemnega 
sveta, ki je bilo doslej mogoče samo v nizkem 
vodostaju reke Reke, zato je prav, da tudi s tega 
mesta izrazimo zahvalo in priznanje vsem 24 
jamarjem iz petih jamarskih društev, predvsem 
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pa Luki Biščaku, ki je pred letom in pol preplezal 
steno v Martelovi dvorani in tam odkril dihalnik, 
skozi katerega je nastajal močan prepih, kar se 
je kasneje končalo z odkritjem novih delov 
Škocjanskih jam. 
 Kljub temu da gre za pomembno 
naravno vrednoto, za pomemben del naše 
naravne in kulturne dediščina, pa ni čisto jasno, 
zakaj naj o programu varstva in razvoja odloča 
Državni zbor. Zakon o ohranjanju narave, na 
katerega se v preambuli tudi sklicuje 
predlagatelj, v 60. členu namreč določa, da načrt 
upravljanja zavarovanega območja, ki ga je 
ustanovila država, sprejme Vlada z uredbo. 
Tako je na primer v primeru ostalih zavarovani 
območji, v primeru na primer Triglavskega 
narodnega parka, v primeru Kobilarne Lipica in v 
številnih ostalih primerih. Le Zakon o regijskem 
parku Škocjanske jame vsebuje določbo o tem, 
da petletni program varstva in razvoja sprejeme 
Državni zbor, kljub temu da se Zakon o 
ohranjanju narave nanaša tudi na Škocjanske 
jame. V bodoče bi torej veljalo razmisliti o 
poenotenju. Po našem mnenju ni nobene 
potrebe, da o takih aktih odloča Državni zbor. 
Prav bi tudi bilo, da je časovnica teh 
dokumentov ista, ne pa tako, kot je to urejeno 
danes; nekje se ti programi sprejmejo za štiri 
leta, v tem primeru za pet let, v primeru 
Triglavskega narodnega parka za deset let. 
 Bi pa moral Državni zbor opraviti 
razpravo in odločati o nečem drugem; o različnih 
upravljavskih pristopih pri upravljanju naše 
naravne, kulturne in zgodovinske dediščine. 
Tako kot ni argumentiranega odgovora na 
vprašanje o različni dolžini razvojnih programov, 
tudi ni jasno, zakaj država vzpostavlja različne 
pristope pri upravljanju naših naravnih vrednot, 
naše kulturne in zgodovinske dediščine. Zakaj s 
Parkom Škocjanske jame upravlja javni zavod, s 
Parkom Postojnske jame pa zasebnik? Gre za 
dve primerljivi naravni vrednoti, pri čemer je 
profitablinost druge bistveno višja in bi lahko ob 
ustrezni sistemski ureditvi zagotavljala sredstva 
za razvoj ostalih naravnih vrednot, ki nimajo tako 
močnega naravnega potenciala, ne pa tako, kot 
je danes, da se večina naravne rente preliva v 
zasebne žepe.  
 Zakonodajo s področja upravljanja in 
gospodarjenje z naravnimi vrednotami, kulturno 
in zgodovinsko dediščino bi bilo torej smiselno 
poenotiti in medsebojno uskladiti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. 
 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
Predlogu resolucije niso bili vloženi, bomo o 
odločanju o Predlogu resolucije v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 17. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
  

 Prehajamo na 17. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG 
PRIPOROČILA ZA OKREPITEV VARNOSTI V 
REPUBLIKI SLOVENIJI. 

 Predlog priporočila je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Komisija za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb. 
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
priporočila dajem besedo predsedniku komisije 
mag. Mateju Toninu.  
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage poslanke 

in poslanci, dober dan! 
 Mir je vse. Mir je temeljni pogoj za 
delovanje vseh družbenih podsistemov. Brez 
miru si ne upamo pošiljati svojih otrok v vrtce niti 
v šole, brez miru si ne upamo nakupovati niti v 
trgovinah. Brez miru se ne more razvijati prav 
nobena družba. Mir je kisik naše družbe. Žal pa 
mir postaja vse bolj redka dobrina. V letu 2018 
se je na svetu zgodilo kar tisoč 584 terorističnih 
napadov, v katerih je žal umrlo 8 tisoč 100 ljudi. 
Največ terorističnih napadov se je zgodilo na 
Bližnjem vzhodu, nato sledi Afrika. Žal pa tudi v 
Evropi ni več pravega miru, ne mine niti leto dni 
brez terorističnega napada.  
 Teroristične organizacije so spremenile 
svoj način delovanja. Žal so ga bistveno 
poenostavile. Iz kompleksnih terorističnih 
operacij so se preusmerile v mnogo bolj 
enostavne, kot so napadi z noži in vozili. Cilj je 
jasen, to je širjenje strahu in onemogočanje 
normalnega življenja. Hvala bogu, da smo v 
Sloveniji zadnja precej turbulentna leta preživeli 
brez terorističnega napada. Doslej smo vse 
tragične podobe zgolj gledali na televiziji, kar pa 
ne pomeni, da bo tako tudi v prihodnosti. Kot 
politiki smo dolžni storiti vse, kar je v naši moči, 
da zavarujemo naše državljane in da 
zagotavljamo mir. Tega se zavedamo tudi člani 
Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb, zato smo že na naši prvi seji komisije, to 
je 25. septembra, soglasno sprejeli sklep, da 
bomo pripravili Priporočilo za okrepitev varnosti 
v Republiki Sloveniji, saj želimo biti aktiven 
deležnik pri sprejemanju ukrepov za večjo 
varnost. Komisija je nato 16. oktobra 2018 
obravnavala delovni osnutek priporočila. Glede 
na razpravo članic in članov komisije smo 
dopolnjeni predlog priporočila obravnavali 13. 
novembra, dokončno pa smo priporočilo, ki je 
danes pred vami na vaših klopeh, sprejeli 11. 
decembra 2018. To je zgolj nekaj ur pred tem, 
preden se je zgodil žalosten terorističen napad v 
Strasbourgu in nas znova opozoril na naše 
ranljivosti tudi v Sloveniji.  
 Navedeno besedilo priporočila je 
nastajalo na podlagi predlogov, pobud in stališč, 
ki so bila podana na sejah komisije in tudi 
pridobljena ob posameznih nadzorih. Ne morem 
se strinjati, spoštovani predstavniki Vlade, da 
Knovs ni pristojen, da Državnemu zboru 
predlaga sprejetje predmetnega priporočila. 
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
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služb neposredno nadzira obveščevalne in 
varnostne službe. Funkcija nadzora je široka, saj 
vključuje celotno dejavnost obveščevalno-
varnostnih služb ter nadzor nad izvajanjem 
prikritih preiskovalnih ukrepov. Pri našem 
nadzoru se pokaže zelo jasna slika 
pomanjkljivosti, težav in problemov. Draga 
Vlada, ne morete pričakovati, da bomo ob 
ugotovljenih nepravilnostih in težavah mižali. 
Naša dolžnost je, da pomagamo izboljšati 
varnost v Republiki Sloveniji.  
 Naloga komisije je, da skozi nadzore 
ocenjuje in ugotavlja, ali trenutna pooblastila, pa 
tudi delovni pogoji in organizacijska struktura 
zadostujejo za učinkovito delovanje teh služb. 
Če ugotovimo, da je treba uvesti spremembe, 
smo dolžni te stvari tudi predlagati. Če tega ne 
smemo, ali kot pravi Vlada, da za to nismo 
pristojni, potem se seveda vprašam o 
smiselnosti našega delovanja. Pa da se vrnem 
nazaj na priporočilo.  
 Komisija je v sprejetem priporočilu v 2. 
točki Vladi predlagala, da obveščevalnemu in 
varnostnemu sistemu zagotovi dodatna finančna 
sredstva. Preteklih deset let je bilo obdobje 
varčevanja in stiskanja in tudi v letošnjem letu se 
še vedno nismo vrnili na tisto obdobje pred krizo, 
vsaj kar se finančnih sredstev tiče. Vladi 
priporočamo tudi, da obveščevalnemu in 
varnostnemu sistemu vzpostavimo del 
zaposlovanja, ki bo omogočil pomladitev in 
pridobitev kadrov s posebnimi znanji, ki jih terja 
upravljanje s sodobno tehnologijo. Povprečna 
starost v naših obveščevalnih in varnostnih 
službah je visoka. Te službe pa za učinkovito 
delo potrebujejo mlad, svež kader, predvsem pa 
potrebujejo posameznike, ki poznajo današnjo 
moderno tehnologijo, ki se jo teroristične, pa tudi 
druge kriminalne združbe poslužujejo.  
 Priporočamo tudi, da Vlada pripravi 
posodobitev normativne podlage za delovanje 
obveščevalnih in varnostnih služb in da 
omogočimo vsi skupaj uporabo učinkovitih orodij 
za soočanje s sedanjimi grožnjami. Že tako so 
varnostne in obveščevalne službe vedno korak 
za kriminalci in teroristi in če nimajo ustreznih 
orodij, potem niso le korak, ampak so kilometre 
za temi službami. To je vse navedeno v 2. točki 
našega priporočila. Temu sledi 3. točka 
priporočila, ki jasno pravi, da komisija pričakuje v 
primeru povečanja finančnih sredstev, 
pomladitve služb in tudi večjih pooblastil oziroma 
bolj učinkovitih orodij, da se okrepi tudi nadzor 
nad temi službami. Zato Vladi priporočamo, da 
vzpostavi sistem zavor in ravnovesij pri vodenju 
in delovanju obveščevalno-varnostnega sistema, 
in sicer tako da bi predstojnike navedenih služb 
imenovala Vlada, namestnike pa Komisija za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Vladi 
predlagamo tudi vzpostavitev učinkovitega 
sistema varnostnega preverjanja, ki bi 
onemogočili zaposlovanje oseb, ki predstavljajo 
varnostno tveganje, ter omogočil njihov umik v 
primerih, ko so že zaposlene. Najbolj takšen 
izpostavljen primer je, ko je pripadnik Slovenske 

vojske ustrelil policista in znotraj tovrstnih 
struktur bi morali imeti vzpostavljen sistem 
učinkovitega varnostnega preverjanja, da bi 
tovrstne stvari lahko preprečili. 
 Predlagamo tudi oblikovanje ministrske 
nadzorne skupine, ki bi še dodatno okrepila 
nadzor. 
 Predlagamo pa tudi okrepitev naše 
Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih 
služb, da bi nam pri našem delu pomagali tudi 
strokovnjaki; strokovnjaki, ki so nekoč delali na 
drugi strani, torej na strani tistih, ki jih mi 
nadzorujemo, morda pravnike s področja 
varovanja človekovih pravic in tudi kakšnega 
informatika, da bi lahko naše nadzore opravljali 
čim bolj učinkovito. Seveda pa je pri 
uresničevanju 2. in 3. točke našega priporočila 
nujno tudi zavedanje, kateri so domači in 
globalni trendi, ki predstavljajo varnostna 
tveganja za Republiko Slovenijo. Komisija je v 1. 
točki priporočila navedla enajst tovrstnih trendov. 
Vsekakor to niso edini, so pa tisti, ki so jih 
izpostavile članice in člani komisije v razpravi, 
seveda so lahko še kakšni drugi. Vsi se moramo 
zavedati, da Slovenija ni otok večnega miru. 
Vse, kar se dogaja okoli nas, nas lahko zelo 
hitro doseže. Kar gledamo na televizijskih 
ekranih, žal lahko postane tudi realnost na naših 
tleh. Hiter tehnološki razvoj, družbene 
spremembe na globalni in regionalni ravni, naš 
nacionalni varnostni sistem postavljajo pred 
nove izzive in zahteve, na katere se je treba 
odzvati. Seveda pa komisija ves čas poudarja, 
da pri vseh dodatnih pooblastilih, denarju in 
ljudeh, ki jih bodo te službe dobile, potrebujemo 
tudi učinkovit parlamentarni nadzor, ki se je 
večkrat pokazal kot zelo potreben in nujen in je 
imel tudi pomembne preboje. 
 Vsem nam je znan primer Kangler. 
Uporaba prikritih preiskovalnih ukrepov zoper 
njega je bila sicer zakonita, saj jih je odrejal 
preiskovalni sodnik, so pa naši nadzori, nadzori 
naše komisije pokazali: prvič, da je bila uporaba 
prisluškovanja velikokrat nesorazmeren ukrep; in 
drugič, da so bili pripisi prisluhov neustrezno 
hranjeni. Zakaj? Bil je primer, da je policija šla 
po odredbo za prisluhe, pa je preiskovalni sodnik 
to odredbo zavrnil. Ampak čez nekaj časa je šla 
policija ponovno z enako zahtevo pred drugega 
preiskovalnega sodnika in ta je prisluhe odobril. 
Obstajajo tudi primeri neustreznega hranjenja 
teh prisluhov, ko so se prisluhi o zasebnih 
pogovorih gospoda Kanglerja kar naenkrat 
znašli v medijih. To so bili tisti deli prisluhov, ki 
so nerelevantni, ki v zvezi z dejanji, ki so mu bili 
očitani, niso imeli nobene zveze. 
 V primeru prestrezanja informacij s 
strani Sove zoper slovenske državljane, ki jih je 
odobril predsednik Vrhovnega sodišča, je naša 
komisija v enem primeru tudi odkrila, da je bil ta 
prisluh odobren, torej bi lahko rekli zakonit, 
vendar pa je bil absolutno nesorazmeren in 
delan na zalogo, in sicer z namenom, da se bo 
morda le našel nek utemeljen sum pri 
posamezni osebi za pregon oziroma njegovo 
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diskreditacijo. Skratka, bili so primeri, ko se je 
nadzor telekomunikacij in drugih komunikacij 
izvajal do maksimuma, to je 24 mesecev 
oziroma 2 leti, ampak na koncu ni bilo nobenih 
utemeljenih dokazov. Tudi nerelevantni posnetki 
se niso uničevali, dokler to informacijska 
pooblaščenka ni odredila z odredbo. 
 Komisija za nadzor varnostnih in 
obveščevalnih služb je nadzorna komisija, ki ščiti 
temeljne človekove pravice vseh naših 
državljanov. Komisija si želi učinkovito delovanje 
naših obveščevalnih in varnostnih služb, ki pa 
mora biti združljivo z načeli pravne države. Da bi 
to lahko postalo dejstvo, mora biti izpolnjena tudi 
4. točka priporočila, to je, da od Vlade 
zahtevamo, da nam nemudoma pošlje vse tajne 
pravilnike in navodila, ki jih pri svojem delu 
uporabljajo nadzorne službe. Bil je primer, ko 
policija naši komisiji ni želela predati pravilnikov, 
kako deluje s tajnimi policijskimi sodelavci, ker je 
bilo to za komisijo vendarle pomembno v 
primeru Ornig. Pri zadnjem obisku na policiji je 
vendarle bil dosežen preboj in je generalna 
direktorica policije povedala, da bo naši komisiji 
vendarle dovolila vpogled v te pravilnike, kar je 
edino logično in normalno, saj v demokratični 
državi ne smejo obstajati tajni oziroma prikriti 
pravilniki. Kako narediti učinkovite obveščevalne 
in varnostne službe, ki bodo delovale po principu 
strokovnosti in zakonitosti, brez vmešavanja 
politike oziroma političnih sugestij, obenem pa 
bo država na teh ključnih funkcijah imela 
strokovne ljudi, ki ne bodo počepnili pred 
vsakokratnimi političnimi pritiski, pa je morda že 
predmet za kakšno drugo priporočilo. 
 Drage poslanke in poslanci, najbrž me 
razumete, da kot predsednik komisije 
pričakujem, da boste navedeno priporočilo 
podprli v celoti, saj je to priporočilo korektno, 
natančno in objektivno in ne nazadnje delali smo 
ga skupaj na kar štirih različnih sejah. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za obrazložitev mnenja Vlade dajem 
besedo ministru za notranje zadeve gospodu 
Boštjanu Poklukarju.  
 Izvoli. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora, za besedo. 
Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Komisija za nadzor nad obveščevalnih 
in varnostnih služb je na Vlado naslovila Predlog 
priporočila za okrepitev varnosti v Republiki 
Sloveniji ter jih predložila Državnemu zboru v 
obravnavo. Najprej bi želel predstaviti načelno 
mnenje Vlade Republike Slovenije, da Knovs v 
skladu s Poslovnikom Državnega zbora in 
Zakonom o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb ni pristojen, 
da Državnemu zboru predlaga sprejetje 
predmetnega priporočila. Pri tem priporočilu ne 
gre za nadzor dejavnosti obveščevalno-
varnostnih služb ali skladnosti njihovega 
delovanja s politiko nacionalne varnosti in 

smernicami Vlade ali za nadzor nad uporabo z 
zakonom določenih posebnih oblik, metod in 
ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-
varnostnih služb in varnostnih služb. Gre za 
predlog splošnih priporočil, ki se nanašajo na 
splošne ukrepe, ki naj jih realizira Vlada, 
predvsem na področju nacionalne varnosti. 
 Vlada Republike Slovenije se zaveda 
izrednega pomena nacionalno-varnostnega 
sistema. To je že opozorila v Poročilu o težavah 
pri odkrivanju dejavnosti, ki ogrožajo ustavno 
ureditev Republike Slovenije, dokument pa je bil 
oktobra 2018 poslan Državnemu zboru in Knovs. 
Vlada se je ne glede na načelno mnenje o 
nepristojnosti predlagatelja tega priporočila 
odzvala s pisnim mnenjem k posameznim 
priporočilom, ki ste ga tudi prejeli.  
 Menim, da je vsaka razprava o pomenu 
nacionalne varnosti koristna in dobrodošla, 
posebej zato, ker smo se od svojega prvega dne 
resno lotili prenove in krepitve celotnega 
nacionalno-varnostnega sistema. Slovenija je 
varna in urejena država, stopnja ogroženosti je 
na drugi od petih stopenj in je opredeljena kot 
nizka. Pristojni organi stalno spremljajo razmere 
znotraj države, v sosednjih državah ter širše v 
regiji in globalno. Vlada se zaveda vseh 
pomanjkljivosti in težav, s katerimi se 
obveščevalni in varnostni organi srečujejo pri 
zagotavljanju čim višje ravni varnosti v Republiki 
Sloveniji, pomanjkljivosti na področju strateško-
usmerjevalnih dokumentov, pa tudi 
neustreznosti, pomanjkljivosti ali odsotnosti 
nekaterih drugih pravnih podlag, ki bi povečale 
učinkovitost obveščevalno-varnostnega sistema. 
Zato je že identificirala nekatere rešitve in 
predloge za krepitev učinkovitosti dela na 
področju zagotavljanja varnosti. Na oblikovanju 
celostne rešitve pa zdaj delajo strokovnjaki iz 
posameznih resorjev.  
 V pripravi je nova resolucija o strategiji 
nacionalne varnosti Republike Slovenije, ki je v 
javni obravnavi. Ta bo na novo ovrednotila 
spremenjeno varnostno okolje ter upoštevajoč 
predvsem prihodnje izzive in priložnosti, ki jih 
imamo, opredelila sodobne varnostne izzive.  
 V Vladi se zavedamo, da so za 
učinkovito zagotavljanje varnosti nujne tudi 
spremembe zakonodajnega okvira, ki 
opredeljujejo pooblastila subjektov nacionalno-
varnostnega sistema. Z namenom oblikovanja 
ustreznejše, predvsem pa času in družbenim 
spremembam prilagojene opredelitve pooblastil 
varnostnih organov se intenzivno medresorsko 
usklajujeta noveli Zakona o kazenskem 
postopku ter Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije. Vlada bo v okviru tega posebno 
pozornost namenila kadrovski krepitvi 
obveščevalnih in varnostnih služb. Kljub 
opozarjanju stroke je pretirano zmanjševanje 
obsega finančnih sredstev, namenjenih za 
nacionalno varnost v preteklih letih, privedlo do 
slabšega socialnega statusa zaposlenih v 
nacionalno-varnostnem sistemu, hkrati pa 



                                                                                                                          

  283  

povzročilo velik zaostanek na področju 
opremljenosti in predvsem razvoja sistema.  
 Nadzor nad delom obveščevalnih in 
varnostnih služb vsekakor mora biti, saj so 
zlorabe nedopustne. Menim pa, da je nadzor že 
v sedanji pravni ureditvi ustrezno urejen. 
Delovanje teh služb je že zdaj podvrženo 
temeljitemu parlamentarnemu, sodnemu in 
civilnemu nadzoru. Temelj korektnega 
sodelovanja med vsemi deležniki predstavlja 
namreč delovanje vseh vpletenih strani znotraj 
pristojnosti, ki jih opredeljujejo zakoni. Ti pa 
morajo biti oblikovani tako, da so pristojnosti in 
odgovornosti jasno opredeljene. Za uresničitev 
namena parlamentarnega nadzora, ki je v pravni 
in demokratični državi še kako pomemben, 
Vlada izpostavlja in poudarja pomen 
konstruktivnega in učinkovitega sodelovanja tudi 
ob predlogih sprememb zakonodaje.  
 Spoštovane poslanke in poslanci! Ne 
dvomim, da imamo vsi pred očmi isti cilj, to je 
čim večja varnost v državi. Zato vas pozivam h 
konstruktivnim predlogom in tehtnim rešitvam, ki 
bodo kar v največji meri pripomogle k 
uresničevanju tega cilja. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. 
 Najprej Poslanska skupina Socialnih 
demokratov in Matjaž Nemec. 
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa, 

spoštovani podpredsednik. Kolegice in kolegi, 
spoštovana ministrska oziroma vladna ekipa! 
 Dokument, ki ga danes obravnavamo, 
je predstavljen kot akt, ki naj bi ga poslanci 
Državnega zbora enotno podprli in danes 
predstavili širši javnosti; seveda to ni tako. 
Dokument je pripravljen in potrjen s podporo treh 
opozicijskih strank in nagovarja vsebine, ki bi se 
jih delno lahko interpretiralo kot vsebine, ki 
terjajo razmislek o sodobnem času. Po drugi 
strani pa iz njega lahko razberemo jasno 
selekcijo med tem, kar misli opozicija, da je 
prioriteta. Torej, če sem zelo konkreten, 
dokument je nastajal v nesoglasju z večino, 
dokument nagovarja samo en del grozeče 
nevarnosti. Naj navedem samo primer. Ko smo 
naštevali varnostna tvegana v Republiki 
Sloveniji, smo se že dodobra znašli na različnih 
begovih; torej za nekoga je terorizem, ki se je 
zgodil v Belfastu pred enim tednom, nekoliko 
manj vreden kot tisti terorizem, ki se je zgodil v 
kakšni drugi evropski državi, ki ima kakršnokoli 
religijo ali pa vero. Ali pa po drugi strani, ko 
govorimo o omejitvi svobode govora, se po drugi 
strani sovraženega govora niti ne dotikamo. 
 Želim vam orisati, na kakšen način je 
dokument nastajal. Kdorkoli od nas je predlagal 
kakršnokoli dopolnilo, seveda na načelni ravni, 
je bilo to sprejeto, ko je bilo pa treba potrditi ta 
akt, tega soglasja ni bilo.  
 Seveda parlamentarni nadzor nad 
obveščevalno-varnostmi službami je ena od 

najpomembnejših oblik demokratičnega nadzora 
in nazadnje tudi usmerja dela nosilcev 
obveščevalne dejavnosti, predvsem zato, ker 
imajo varnostne in obveščevalne službe z 
zakonom določena pomembna obvestila, s 
katerimi se lahko doseže in poseže tudi v 
posameznikove človekove pravice in svoboščine 
na eni strani, čeprav so le-te zagotovljene in 
zaščitene tudi z Ustavo Republike Slovenije. 
 Dokument, ki je pred nami in ki ga 
obravnavamo, se dotika določenih tem, ampak 
ne vseh. Torej, spoštovanje institucij Republike 
Slovenije se kaže tudi v odnosu, na primer do 
sodišč, četudi za dotičnega kakšnega odločitev 
ni pravilna. Prav tako menimo, da med 
nespoštovanje državnih institucij sodi tudi 
nazivanje institucij, kot je na, denimo, krivosodje 
in seveda spodbujanje ljudi k nespoštovanju 
posameznih institucij države, še posebej, če to 
počno najvišji člani politike. Tega vprašanja se 
ne dotikamo. 
 Z negativnim demokratičnim trendom v 
Sloveniji, kar se tudi v večje delu Evrope pojavlja 
kot fenomen, se srečujemo v Sloveniji več kot 10 
let in tudi tega nagovarjamo v tem dokumentu – 
sicer prav to vprašanje po moji oceni ne sodi v 
parametre tistega, kar je lahko varnostna 
grožnja naše države. Na nek način se moramo 
lotevati teh izzivom z drugačnimi principi. 
 Spoštovani kolegice in kolegi, kot sem 
že skušal omeniti uvodu: Socialni demokrati na 
noben način takega dokumenta ne moremo 
podpreti, se nam ne zdi niti demokratičen, kaj pa 
še vreden vsebinske presoje. Temu, kot vidite, je 
tudi namenjena današnja razprava in ni 
pretirane želje po njej. Vsekakor pa so 
dokumenti, omenjani na nekaterih področjih, za 
katere bo morala država, ne le aktualna vlada, 
pripraviti razvojne usmeritve, ki bodo morali 
preseči strankarske okvire. To pa omenjam 
zaradi tega, ker v tem dokumentu tega nismo bili 
sposobni. Še posebej za tiste, ki temeljijo na 
ustrahovanju naroda pred neznanim.  
 Naloga vseh nas članov Komisije za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb pa je, 
da na podlagi pooblastil, ki nam jih daje zakon, 
naloge tudi odločno, enotno opravimo, da se 
bodo prebivalci Republike Slovenije počutili 
varne ne le z vidika zunanjih sovražnikov, 
ampak še posebej pred zlorabo pooblastil tistih, 
ki imajo pooblastila tudi za poseganje v 
človekove pravice. 
 Socialni demokrati tega predloga na 
bomo podprli.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Samo gospod Nemec, želje po razpravi 
ne more biti, ker poslovnik to onemogoča, ker ni 
bilo vloženih amandmajev, ne zaradi drugih 
razlogov. 
 Monika Gregorčič bo predstavila 
stališče Poslanske skupine Stranke modernega 
centra.  
 Izvoli. 
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MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Hvala. 

Spoštovani prisotni! 
 Komisija za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb si je za eno od svojih prioritet v 
novem mandatu zadala konstruktivno 
sodelovanje z vsemi deležniki na področju 
zagotavljanja nacionalne varnosti. Komisija je 
zato Vlado že septembra zaprosila za pisno 
poročilo o razmerah v nacionalno-varnostnem 
sistemu. Na podlagi vladnega poročila je 
komisija pristopila k oblikovanju vsebinskih 
priporočil za okrepitev varnosti v Republiki 
Sloveniji. Priporočila temeljijo na oceni 
varnostnih tveganj, ki jih predstavljajo domači in 
mednarodni trendi, kot so porast migracij, 
kibernetskih napadov in podobno. Zavedamo se 
pomanjkljivosti in težav, s katerimi se 
obveščevalni in varnostni organi srečujejo pri 
zagotavljanju čim višje ravni varnosti v Republiki 
Sloveniji, zato podpiramo sam namen in cilje 
priporočila, saj vemo, da so nastajali 
dobronamerno, v skrbi za našo skupno varno 
prihodnost. Vendar pa v Poslanski skupini 
Stranke modernega centra obžalujemo, da je 
razprava o nacionalnovarnostnih vidikih in 
tveganjih po nepotrebnem dobila ideološke 
predznake takoj, ko so bili kot potencialno 
varnostno tvegani opredeljeni tako široko pojmi, 
kot so na primer migracije, svoboda govora ali 
širjenje sovražnega govora, ali celo negativni 
demografski trendi. 
 Menimo, da je varnostna problematika 
izjemno pomembna strokovna in državotvorna 
tema, v okviru katere ni prostora za politizacijo in 
ideologijo nobene vrste, zato priporočila ne 
moremo podpreti. Opozarjamo pa, da je 
strokovnih javnih razprav na temo varnosti 
premalo, saj večinoma potekajo za zaprtimi vrati. 
Tako je današnja seja po dolgem času nova 
priložnost za več kot koristno izmenjavo mnenj 
na parlamentarni ravni, seveda, če bo ostala 
znotraj vsebinskih okvirov. 
 Naj poudarim, nacionalna varnost je 
širok pojem, zato ni mogoče reči, da je komisija 
pri pripravi svojih priporočil formalno prekoračila 
svoje pristojnosti. Dejstvo je, da Republika 
Slovenija sodi med najbolj varne države na 
svetu. Podatki kažejo nizko stopnjo ogroženosti 
prebivalstva in pričakujemo seveda, da tako tudi 
ostane. Vsi subjekti nacionalnovarnostnega 
sistema v državi torej delujejo dobro in 
zagotavljajo visoko stopnjo varnosti, vendar pa 
vedno obstajajo možnosti za izboljšave. Že 
prejšnja vlada je pomenu nacionalne varnosti 
namenila veliko pozornosti, tudi na zakonski 
ravni. Tako je bil na primer ustrezno noveliran 
Zakon o policiji, sprejeta pa sta bila tudi nova 
zakona o kritični infrastrukturi in o informacijski 
varnosti. Prav tako je bil v okviru projekta vladne 
projektne pisarne vzpostavljen sistem kriznega 
upravljanja in vodenja. K odpravi nadaljnjih 
sistemskih pomanjkljivosti pa je že pristopila tudi 
aktualna vlada. Tako je že v pripravi nova 
resolucija o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije. Sistem nacionalne varnosti 

je namreč treba nenehno prilagajati varnostnim 
izzivom okolja in časa. V predlogu prenovljene 
resolucije je razbrati, da bi Sova v prihodnje 
lahko dobila okrepljena pooblastila, usmerjena v 
zgodnje odkrivanje nasilnega ekstremizma s 
ciljem pomoči policiji pri preiskovanju tovrstnih 
zadev, in bi lahko zbirala podatke tudi o 
slovenskih državljanih. 

V Poslanski skupini SMC pri tem 
opozarjamo, da gre za zelo občutljivo tematiko, 
ki terja zelo premišljen in nujno tudi uravnotežen 
pristop. Ob povečevanju pooblastil 
obveščevalnim službam je treba vzporedno in 
nemudoma zagotoviti enakovredne 
nadzorstvene ukrepe tako na politično-
parlamentarni kot tudi na strokovni ravni. Morda 
po vzoru Nemčije, ki ima za to na primer 
stalnega neodvisnega varnostnega 
pooblaščenca. 

Zavedati se je treba, da več pooblastil 
obveščevalcem nujno pomeni hkrati tudi več 
nadzora nad njimi, še pred tem pa je treba 
opraviti več strokovne razprave, kako učinkovito 
na novo urediti to področje, saj je svoboda 
posameznika dragocena civilizacijska in z 
ustavo varovana pravica. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Primož Siter bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Levica.  
 Izvoli. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa in lep 

dober dan! 
 Funkcija parlamentarne komisije za 
nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je 
pomembna oblika demokratičnega nadzora. 
Knovs, kot mu po navadi rečemo, naj bi 
nadzoroval obveščevalne in varnostne službe, 
vršil naj bi nadzor nad uporabo prikritih 
preiskovalnih ukrepov, metod in ukrepov 
pridobivanja podatkov ter nad drugimi 
represivnimi in invazivnimi ukrepi, ki jih te službe 
izvajajo. To je Knovs v teoriji, v praksi pa je 
Knovs v zadnjih dveh mandatih postal tak 
izključen podaljšek propagandnega aparata 
desnice; najprej pod taktirko gospoda Grimsa, 
zdaj pa tudi pod vodstvom gospoda Tonina bo 
očitno šel v isto smer. Zaradi nedopustne 
zlorabe Knovsa za lastno propagando SDS je 
član Levice, če se spomnite, v prejšnjem 
mandatu iz komisije celo izstopil. 
 V času ko se slovenske obveščevalne 
službe soočajo z resničnimi težavami, z aferami, 
z nepravilnostmi, s sumi nekaznivega delovanja 
in tako naprej, se je Knovs v zadnjih petih letih 
na primer ukvarjal z varnostmi vidiki prepovedi 
nekega koncerta nekega tretjerazrednega 
ustaškega pevca, z obračunavanjem s komunisti 
preko tajnih depojev Udbe in seveda zimzeleno 
temo – napovedovanjem apokalipse, ki da bo 
prišla zaradi prosilcev za azil. Če ste prebrali 
današnja priporočila, lahko ugotovite, da se 
Knovs zdaj zlorablja še naprej, le da tokrat v 
malce bolj krščanskem duhu. Poglejmo 
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praktično: s priporočili Knovs ugotavlja, da 
nacionalno varnost strateško najbolj ogroža 
negativni demografski trend, ki povzroča 
kadrovski manko predvsem pri Slovenski vojski, 
pri policiji in drugi službah, ki skrbijo za 
nacionalno varnost, a sočasno jo ogrožajo tudi 
migranti. Vmes najdemo še očitno in namerno 
laž, da se lahko pričakujejo še dodatni 
rekrutacijski problemi, ki izvirajo iz dejstva, da 17 
odstotkov v Sloveniji živečega prebivalstva ni 
rojenega v Sloveniji. 
 Zdaj pa si nalijemo čistega vina. Prvič, 
v Sloveniji po zadnjih podatkih Statističnega 
urada živi 6,1 odstotka tujcev. Drugič, pojavlja se 
vprašanje, ali res med vrsticami sporočate, da 
lahko poklic policista opravlja samo nekdo, ki je 
rojen v Sloveniji in so v Sloveniji rojeni tudi 
njegovi starši. Knovs se torej z drugimi 
besedami zavzema za diskriminacijo pri 
zaposlovanju na temelju rase, na temelju 
narodnosti, na temelju rojstva. Med vrsticami pa 
lahko zaznamo še ta vseskozi prisoten poziv k 
dvigu natalitete, ki bi ga bržkone najbolj plodno 
dosegli s prepovedjo splava in plačljivo 
kontracepcijo. V priporočilih se med grožnjami 
nacionalni varnosti znajdejo tudi resne težave pri 
vzpostavljanju vladavine prava in omejevanje 
svobode govora in seveda odgovornosti – 
kakopak – komunistov za oboje. 
 Delovanje Knovsa in akti, kot so ta 
priporočila, so sramota. Niso nič drugega kot 
očitna zloraba komisije in njenih pooblastil, 
komisijo pa, ki naj bi predstavljala enega ključnih 
demokratičnih nadzorov nad izvajanjem 
najhujših posegov v zasebnost posameznikov, je 
desnica ugrabila za dosego svojih lastnih 
političnih interesov in koristi.  

Varnostnega sistema v prvi vrsti ne 
ogrožata niti demografska slika niti begunci. V 
prvi vrsti varnost v Sloveniji ogroža ravno 
hujskaški propagandni aparat desnice, ki si je 
zdaj za dosego svojih lastnih interesov prisvojil 
še Knovs. Varnostne in obveščevalne službe so 
zadnjih pet let praktično brez nadzora, srečujejo 
se z resničnimi težavami. Knovs se namesto z 
njihovim nadzorom ukvarja z organizacijo 
samopromocijskih akcij. Priporočila, ki jih 
obravnavamo danes, niso nič drugega kot to, 
zato jih v Levici ne bomo podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Blaž Pavlin bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski 
demokrati.  
 Izvoli. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo. 

Spoštovani! 
 Predlog priporočil, ki jih danes 
obravnavamo, je komisija obravnavala na svojih 
štirih sejah. Na prvih treh sejah koalicijski 
poslanci, člani omenjene komisije, niso imeli 
nikakršnih pripomb na predlog besedila, težave 
pa so imeli na zadnji seji, ko je komisija 
sprejemala končno besedilo priporočil. Kljub 

temu da so imeli pomisleke glede besedila, pa 
niso vložili nikakršnih amandmajev na predlog in 
tudi danes, ko sprejemamo na seji Državnega 
zbora predlog priporočil, koalicijske poslanske 
skupine niste vložile nikakršnih amandmajev, ki 
bi lahko spremenili sam predlog besedila 
priporočil.  
 Drugače se pa v Novi Sloveniji 
zavzemamo za takšno politiko do notranje 
varnosti, ki bo državljanom zagotovila visok nivo 
varnosti in s tem ustrezno kvaliteto življenja. 
Slovenija je del širšega evropskega prostora in 
del Evropske unije in zveze Nato. Notranja 
varnost je zato odvisna tudi od zunanjih 
dejavnikov, ti pa so se v zadnjih letih precej 
spremenili. V Evropi smo priča močno 
povečanim ilegalnim migracijam in številnim 
terorističnim napadom. Pri nas terorističnih 
napadov še ni bilo in z ustreznimi varnostnimi 
ukrepi moramo poskrbeti, da tako tudi ostane. 
 Ob današnji podhranjenosti Slovenske 
vojske in policije in ob dejstvu, da se migrantska 
kriza lahko v trenutku spet razvije v neobvladljive 
razsežnosti, se moramo zavedati, da se razmere 
kljub trenutnemu zatišju lahko čez noč 
spremenijo. Dolžnost naše države ni le 
preprečevati teroristična dejanja na svojem 
ozemlju, temveč je njena dolžnost kot 
šengenske države tudi preprečevanje prehajanja 
teroristov in potencialnih teroristov ter orožja v 
Evropsko unijo. Obveščevalno-varnostni sistemi 
je v celotnem varnostnem sistemu v največji 
krizi; številne afere, prepletene s politiko, in na 
koncu še stavka kažejo na velike težave tega 
sistema. Moral bi predstavljati oči in ušesa 
varnostnega sistema oziroma zagotavljati 
preventivno varnostno, obveščevalno in 
protiobveščevalno delovanje. Da je s sistemom 
nekaj narobe, se je izkazalo že v primeru 
italijanske ovadbe zoper slovenskega tujega 
borca, ki je bil kasneje v Italiji za sodelovanje s 
teroristi tudi obsojen. Protiobveščevalni aparat je 
zatajil v arbitražni aferi, saj še vedno ni jasno, 
kdo je prisluškoval našim diplomatom. 
Spremenjene varnostne razmere zahtevajo 
učinkovit obveščevalno-varnostni sistem. 
Migracije milijonov migrantov iz Afrike in 
Bližnjega vzhoda se bodo nadaljevanje, 
teroristične aktivnosti ne upadajo, ruski vpliv in 
vojaška prisotnost v neposredni soseščini EU in 
Nata se krepita in na koncu koncev imamo 
nerešeno mejno vprašanje, ki občasno pripelje 
na mejo omejenega konflikta. 
 Vsi navedeni varnostni izzivi narekujejo 
prenovitev in ustrezno organiziranost 
obveščevalno-varnostnega sistema. Ta je bil 
postavljen v 90. letih za povsem drugačno 
varnostno okolje. V tem času se je varnostno 
okolje dodobra spremenilo, sistem pa ostaja 
rigiden. Potrebna je vzpostavitev celovitega 
obveščevalnega delovanja na strateškem nivoju, 
vzpostavitev ustrezne in enotne 
protiobveščevalne zaščite in poenotenje 
delovanja na varnostnem področju. Te 
spremembe zahtevajo primeren družbeni 
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konsenz in spremembo zakonodaje. Posledično 
je treba dodobra reorganizirati obveščevalno-
varnostne službe, jih depolitizirati, strokovno 
nadgraditi in pomladiti. Zagotoviti je treba 
ustrezna sredstva, da bo obveščevalno-
varnostni sistem tudi v tehničnem smislu 
moderniziran in učinkovit. 
 V Novi Sloveniji pozdravljamo, da je 
komisija pripravila Predlog priporočila za 
okrepitev varnosti v Republiki Sloveniji, ki lahko 
predstavlja začetek krepitve obveščevalno-
varnostnega sistema. Predlog priporočila bomo 
v Poslanski skupini Nove Slovenije podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Branko Simonovič bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Izvoli. 
 
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala lepa 

za besedo, podpredsednik. Spoštovane 
poslanke in poslanci! 
 Pred nami je obravnava Predloga 
priporočila za okrepitev varnosti v Republiki 
Sloveniji, ki ga je pripravila Komisija Državnega 
zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb. Pri tem je treba povedati, da ima v 
Knovsu večino članov opozicija, zato bi bilo 
presenečenje, da na seji Knovsa priporočilo ne 
bi bilo sprejeto. Nekatera priporočila so v 
gradivu, ki obravnava krepitev varnosti v 
Republiki Sloveniji, korektno povzeta in z njimi 
soglašamo, nikakor pa ne moremo soglašati s 
tem, da negativni demografski trendi Slovenijo 
dolgoročno ogrožajo. Po naši oceni je že izbira 
pojma ogrožati neustrezna. Pripravljavec 
namreč staranje prebivalstva in odstotek 
rojenega prebivalstva v Sloveniji povezuje s 
kadrovskimi problemi v vojski, policiji in drugih 
službah, ki skrbijo za nacionalno varnost. Po 
naši oceni se te službe s kadrovskimi problemi 
ne srečujejo izključno zaradi staranja 
prebivalstva, temveč nanje prav gotovo vpliva 
tudi sistem plač v javnem sektorju, kamor spada 
večina teh služb, saj onemogoča primerno 
nagrajevanje.  
 Med priporočili Knovsa lahko 
soglašamo s tistim, ki navaja, naj Vlada zagotovi 
dodatna finančna sredstva in za obveščevalno-
varnostni sistem vzpostavi model zaposlovanja, 
ki bo omogočal zaposlovanje strokovnjakov za 
vsa področja varnosti in poskrbi za učinkovito in 
sodobno tehnologijo, ki se v te namene 
uporablja. V koalicijskem sporazumu o 
sodelovanju za mandatno obdobje 2018–2022 
so se koalicijski partnerji zavezali k ohranitvi 
Republike Slovenije kot varne države in primerni 
ureditvi sistemov nacionalne varnosti, s tem da 
se bo izvedel skupni strateški pregled sistema 
nacionalne varnosti, ki bo zajemal vse 
podsisteme in bo podlaga za pripravo ter 
sprejetje nove, modernejše in ustreznejše 
resolucije nacionalne varnosti Republike 
Slovenije.  

 Iz mnenja Vlade z dne 24. januarja 
2019 o Predlogu priporočila za krepitev varnosti 
v Republiki Sloveniji je razvidno, da Knovs v 
skladu s Poslovnikom Državnega zbora in 
Zakonom o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb ni pristojna, 
da Državnemu zboru predlaga sprejetje 
predmetnega priporočila. Pri priporočilu Knovsu 
namreč ne gre za nadzor dejavnosti 
obveščevalno-varnostnih služb, ampak gre za 
predlog splošnih priporočil, ki se nanašajo na 
splošne ukrepe, predvsem na področju 
nacionalne varnosti. 
 Vlada je opredelila pomanjkljivosti in 
težave, s katerimi se obveščevalni in varnostnih 
organi srečujejo pri zagotavljanju čim višje ravni 
varnosti v Republiki Sloveniji. Izpostavljene so 
bile pomanjkljivosti na področju strateško 
usmerjevalnih dokumentov, pa tudi 
neustreznost, pomanjkljivost in odsotnost 
nekaterih drugih pravnih podlag, ki bi povečale 
učinkovitost obveščevalno-varnostnega sistema.  
 Poslanci Poslanske skupine Desus 
predloga priporočila za krepitev varnosti v 
Sloveniji ne bomo podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Žan Mahnič bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke.  
 Izvoli. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Kolegice in kolegi! 
 Sklep, da gre to priporočilo naprej, je bil 
sprejet s strani petih poslancev. Poslanka 
Monika Gregorčič iz SMC je bila takrat vzdržana, 
danes bo zaradi navodila stranke verjetno 
glasovala proti; proti pa so že takrat glasovali 
poslanci SD, LMŠ in Desusa. Da boste danes to 
priporočili zavrnili, sem jaz že takrat vedel, ker 
se enostavno ne strinjate s tem, kar je napisano. 
Poglejmo.  
 Negativni demografski trendi; to vas 
očitno ne moti v smislu, da to dejansko obstaja. 
V zadnjih desetih letih se je povprečna starost 
dvignila za dve leti. Verjetno to v desetih, 
dvajsetih letih, tridesetih, če bo šlo tako naprej, 
ne bo nek eklatanten problem, dlje od lastnega 
nosu pa tako ali tako ne vidite. Verjetno pa 
računate, da bodo potem avtohtona ljudstva v 
Evropi tako ali tako nadomestili Arabci. 
 Ne strinjate se tudi z drugo točko, to je 
povečanje nezakonitih migracij. Zakaj? Ker jih 
ravno vi povečujete in zato je logično, da tega 
ne morete sprejeti. Potem točke neuspešna 
integracija pri zakonitih migracijah, ravno tako ne 
morete podpreti, ker veste, da asimilirati si ne 
želijo, integracija je neuspešna, zagovarjate pa 
nek multikultularizem, kar pa z integracijo nima 
nič skupnega. 
 Potem se ne strinjate tudi s terorizmom 
v povezavi s širjenjem radikalnega islama, ker 
če bi to podprli, bi si pljunili v lastno skledo. S 
tem bi pač priznali, da ste sokrivi za teroristične 



                                                                                                                          

  287  

napade po Evropi, ko ste 500 tisoč ilegalnih 
migrantov spustili čez mejo in tudi med njimi so 
bili ti, ki so izvajali teroristične napade. 
 Prav tako se ne strinjate s pogostejšimi 
kibernetskimi napadi, ker s tem bi priznali, da je 
Slovenija gola in bosa na tem področju, ampak 
to bomo tako ali tako videli v poročilu, ki ga 
bomo dobili. 
 Prav tako se ne strinjate, da imamo 
resne težave pri vzpostavljanju vladavine prava, 
ker ravno zaradi tega ste vi lahko na oblasti. Če 
ne bi imeli resnih težav pri vzpostavljanju 
vladavine prava, vi ne bi že leta in leta vladali. 
 Prav tako se ne strinjate, da imamo 
prisotno omejevanje svobode govora, kar je 
logično, ker ste vi tisti, ki to svobodo govora 
omejujete, jo želite omejevati in, kakor kaže, jo 
tudi boste. 
 Nespoštljiv odnos do institucij in 
simbolov Republike Slovenije. Tudi za to ne 
morete glasovati, ker ravno vi to počnete, s tem 
ko se zbirate pod simboli bivšega totalitarnega 
režima in rajate z zastavami, ki so samostojno 
Slovenijo leta 1991 napadle. 
 Prav tako se vam ne zdi problematično, 
da imamo širjenje delovanja organiziranih 
kriminalnih skupin in njihove naveze na 
posameznike ter skupine znotraj državnih 
institucij in nevladnih organizacij, ker ravno ta 
pomoč vam, današnjim koalicijskim strankam 
zoper pride prav in vam omogoča, da sploh ste 
lahko sestavili vlado in ste na oblasti. 
 Edina stvar, ki bi jo pa mogoče, imam 
vsaj tak občutek, podprli, je pa stopnjevanje 
konfliktov na Zahodnem Balkanu, ker tukaj si pa 
res ne morete zatiskati oči, da tega ni. 
 Skratka, zaradi vsega tega pod 
nobenim pogojem ne bi podprli, nobene 
dobronamernosti ni bilo, ker sicer bi za vse to, 
kar vas je motilo, vložili amandmaje in to 
priporočilo amandmirali. 
 Želite pa nekaj drugega; želite pa dati 
pooblastila Sovi, da vas bo branila ne pred 
zunanjimi, ampak pred notranjimi sovražniki, 
pred tistimi, ki ne obkrožijo vaših strank na 
parlamentarnih lokalnih evropskih volitvah. 
Poglejte, komu bi vi radi dali pooblastila, da 
bodo vohunili za lastnimi državljani, jim vdirali v 
stanovanja, jim nameščali kamere in tako naprej. 
Pokazal bom slike, ki niso lažne. Pojdite na 
Google, vpišite Sova na pikniku, verjetno se 
spomnite tiste afere iz leta 2011. Takole sta 
oblečena pripadnika Sove na pikniku, takole ena 
od uslužbenk mrtvo pijana leži na tleh; druga, 
zopet dve, ena mrtvo pijana leži na tleh, druga 
vsaj skuša ostati. Skratka, vpišite Sova na 
pikniku in videli boste, kaj je takrat tam bilo! Tem 
ljudem vi želite pooblastila, da bodo vohunili za 
lastnimi državljani – norcem in pijanduram. 
Očitno želite novo zakonodajo sprejemati pod 
tistim starim geslom Bilu kuda, Udba svuda.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Jerca Korče bo predstavila stališče 
Poslanske skupine LMŠ.  

 Izvoli.  
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Hvala, predsedujoči.  

 Koncept varnosti se je v zadnjih letih 
močno spremenil in kljub temu da mogoče 
varnostna tveganja vse prevečkrat povezujemo 
z vojaškimi grožnjami, je pojem varnosti zelo 
širok in naloga vsake odgovorne politike je; 
prvič, da prepozna varnostna tveganja, drugič, 
da jih jasno opredeli in da se z njimi ukvarja na 
ravni multidisciplinarnega povezovanja vseh 
deležnikov, ki so odgovorni za preventivo, ter ne 
nazadnje, da varnostna tveganja aktivno in tudi 
smotrno prepoznava in se na njih odziva. Je pa 
res, da velik problem lahko nastane, če se 
država varnostnih tveganj ne zaveda ali jih celo 
napačno detektira. Slednje je prvi korak k temu, 
da se na tveganja ne bo znala pravilno ali pa se 
sploh ne bo odzivala. 
 V Listi Marjana Šarca bomo Predlog 
priporočila za okrepitev varnosti v Republiki 
Sloveniji zavrnili iz več razlogov.  
 Prvič. Ocenjujemo, da je Knovs v 
skladu s Poslovnikom Državnega zbora in 
Zakonom o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb prekoračil 
svoja pooblastila in pristojnosti.  
 Drugič. Menimo, da priporočila ne 
vsebujejo in ne prepoznavajo vseh varnostnih 
tveganj ter izpostavljajo nekatera področja, ki 
niso v skladu s strokovnimi podlagami. Nadalje 
menimo, da so v priporočilih izpostavljena 
področja, ki ne sodijo v resen tovrsten dokument 
in mestoma odražajo politično agendo določene 
politične stranke in željo po vsiljevanju 
prepoznave varnostnih tvegaj tam, kjer za to ni 
nobene resne osnove. Dokler bodo ti dokumenti 
oziroma tovrstni dokumenti kot grožnjo varnosti 
v Republiki Sloveniji prepoznavali ljudi, ki niso 
rojeni v Sloveniji, terorizem posplošeno 
povezovali z islamsko veroizpovedjo ter kot 
grožnjo opisovali celo simbole nekdanje države, 
jih bomo v Listi Marjana Šarca z vso 
odgovornostjo zavračali. 
 Še tretji razlog. Vlada prepoznava 
pomen varnosti in že aktivno izvaja vse potrebno 
za prepoznavo pomanjkljivosti. V ta namen je 
bila že pred časom imenovana medresorska 
delovna skupina za pripravo resolucije o 
nacionalni varnosti ter medresorska delovna 
skupina za pripravo izhodišč za prenovo sistema 
nacionalne varnosti na področju varstva ustavne 
ureditve. Obe medresorski skupini sta svoje delo 
zaključili v tem mesecu. Delovni predlog 
Resolucije o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije je bil dan v javno 
obravnavo.  
 Pri vsakem dokumentu, vezanem na 
varnost države, je po našem mnenju 
pomembno, da se zavedamo, da v 
globaliziranem svetu ne moremo uživati razvoja 
brez varnosti in varnosti brez razvoja. Ne enega 
niti drugega pa brez spoštovanja človekovih 
pravic; in varnost je ena izmed temeljnih 
človekovih pravic. Cilj mora biti zagotavljati 
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varnost z minimalnim poseganjem na polje 
človekovih pravic. S trajnostnim razvojem države 
se zmanjšuje tudi verjetnost za ogrožanje 
varnosti človeka. Območja z višjo kvaliteto 
življenja, dobrim šolstvom, višjim standardom in 
boljšim zdravstvenim sistemom so na splošno 
prepoznana kot bolj varna. 
 Kaj želim s slednjim poudariti? 
Poudariti želim široko polje, ki ga zavzema 
termin varnosti države in državljanov. 
Razumevanje, da varnost ni več vezana samo 
na tradicionalno poimenovanje oboroženih 
spopadov ter da je širok pogled pri obravnavanju 
varnosti nujen, če si želimo smiselno in celostno 
umestiti razumevanje varnosti in tudi varnostnih 
groženj v naši državi. Nadalje in ne nazadnje si v 
LMŠ želimo, da Knovs tvorno in smiselno najde 
svojo vlogo znotraj svojih pristojnosti in resno ter 
odgovorno pristopi k izzivom, ki nas čakajo v 
prihodnje. 
 Vem in verjamem, da želja predsednika 
komisije je točno taka in pri tem bo imel popolno 
mojo podporo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. 
 Amandmaji k predlogu priporočila niso 
bili vloženi. Odločanje o predlogu priporočila 
bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora 
opravili čez pol ure v okviru glasovanj.  
 
 Prekinjam 17. točko dnevnega reda in 
4. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z 
glasovanjem nadaljevali ob 14. uri in 30 minut.  
 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 14.uri in se 
je nadaljevala ob 14.30.) 
  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi 
poslanci, spoštovane gospe in gospodje, 
spoštovane županje! Nadaljujemo prekinjeno 
sejo Državnega zbora. 
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: 3., 2., 4., 5., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 16., 
6., 7., 8., 9. in 10. točka dnevnega reda.  
 Prehajamo na glasovanje o predlogih 
odločitev. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prosim, da preverite delovanje 
glasovalnih naprav.  
 
 S tem pričenjamo prekinjeno 3. 
točko dnevnega reda, to je obravnava 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti, skrajšani postopek. 
 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. 

 Ker k predlogu zakona matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker 
amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili 
vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu 
zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 74, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na prekinjeno 2. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga 
zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, 
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 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 49, proti 35. 
 (Za je glasovalo 49.) (Proti 35.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko 
dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu v 
okviru rednega postopka. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.  
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, proti 11.  
 (Za je glasovalo 43.) (Proti 11.) 
 S tem ugotavljam, da je zakon sprejet. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na prekinjeno 5. točko 
dnevnega reda, to je na tretjo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem 
prenehanju bank v okviru rednega postopka. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 51, proti 1.  
 (Za je glasovalo 51.) (Proti 1.) 
 S tem ugotavljam, da je zakon sprejet 
in zaključujem to točko dnevnega reda.  
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 Prehajamo na prekinjeno 11. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo Predlog 
odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi samostojnega visokošolskega 
zavoda Fakultete za informacijske študije v 
Novem mestu. 

 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu odloka niso bili vloženi, prehajamo na 
odločanje o predlogu odloka v celoti. 
 Hkrati vas obveščam, da me 
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista 
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih 
na matičnem delovnem telesu, predlog odloka 
neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 75, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 75.) (Nihče.)  
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o 
preoblikovanju Univerze v Mariboru. 

 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu odloka niso bili vloženi, prehajamo na 
odločanje o predlogu odloka v celoti. 
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 76, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 76.) (Nihče.)  
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 13. 
točko dnevnega reda, to je z obravnavo 
Predloga odloka o spremembah in dopolnitvi 
Odloka o ustanovitvi Univerze na 
Primorskem. 

 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu odloka niso bili vloženi, prehajamo na 
odločanje o predlogu odloka v celoti. 
 Tudi tukaj vas obveščam, da me 
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista 
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih 
na matičnem delovnem telesu, predlog odloka 
neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 75, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 75.) (Nihče.)  
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na prekinjeno 14. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga 
odloka o spremembah Odloka o 
preoblikovanju Univerze v Ljubljani. 

 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu odloka niso bili vloženi, prehajamo na 
odločanje o predlogu odloka v celoti. 
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 

bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 70, proti 11. 
 (Za je glasovalo 70.) (Proti 11.)  
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
resolucije o Programu varstva in razvoja 
Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–
2023. 

 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu resolucije niso bili vloženi, prehajamo 
na odločanje o predlogu resolucije v celoti. 
 Tudi tokrat velja, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog resolucije neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 64, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 64.) (Nihče.)  
 Ugotavljam, da je resolucija sprejeta. S 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
  
 Nadaljujemo s prekinjeno 17. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
priporočila za okrepitev varnosti v Republiki 
Sloveniji. 

 Ker k predlogu priporočila ni bilo 
vloženih amandmajev, prehajamo na odločanje 
o predlogu priporočila v celoti. 
 Spregovoriti želi mag. Matej Tonin v 
imenu poslanske skupine. Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke, 

poslanci, dober dan! 
 Poslanska skupina Nove Slovenije bo 
priporočila, seveda soglasno podprla. Priporočilo 
je sestavljeno iz štirih točk. Zadnja, četrta točka 
govori o tem, da so varnostne in obveščevalne 
službe naši komisiji dolžne predložiti vse 
pravilnike in akte in da v demokratičnih državah, 
ki imajo parlamentarno demokracijo, ne morejo 
obstajati tajni pravilniki in tajni akti, ki bi nam 
onemogočali nadzor, ki bi onemogočali civilni 
nadzor. To je četrta točka priporočila.  
 2. in 3. točka priporočila govorita o tem, 
da po 10 letih različnega varčevanja naše 
obveščevalne in varnostne službe potrebujejo 
več sredstev, potrebujejo pomladitev ekipe in 
potrebujejo tudi orodja, pooblastila in pristojnosti, 
ki bodo sledila razvoju modernih tehnologij. V 3. 
točki priporočila komisija jasno poudarja, da z 
večjimi pooblastili, večjim finančnim kolačem 
mora priti tudi boljši in kvalitetnejši nadzor. Zato 
v 3. točki priporočila navedemo celo serijo 
izboljšav zato, da okrepimo nadzor nad 
varnostnimi in obveščevalnimi službami.  
 1. točka pa je namenjena trendom, 
globalnim in tudi nacionalnim, ki lahko ogrožajo 
varnost Republike Slovenije. Seveda so ti trendi 
lahko subjektivna ocena. Komisija, večina v 
komisiji jih je opredelila 11 takih trendov, lahko bi 
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zagotovo še kakšnega, v tem ni nobena težava. 
Bistveno pri vsej stvari pa je, da če bo danes to 
priporočilo oziroma ta akt Komisija za nadzor 
varnostnih in obveščevalnih služb padel, bo po 
moji oceni to prvič v zgodovini, da je nek akt, ki 
ga je sprejela ta komisija, na plenarni seji 
Državnega zbora tudi padel. To se bo zgodilo 
prvič. Zdi se mi pa nedopustno zaradi tega, ker 
ima parlament in tudi večina v parlamentu vedno 
priložnost, da z amandmajem umakne tiste 
točke priporočila, s katerimi se ne strinja. Danes 
sem razumel koalicijo, da ima težave s 1. točko 
priporočila od štirih. Zelo enostavno in elegantno 
bi vložili amandma, s katerim bi to prvo točko 
lahko črtali. Bistveno pa je, da bi šlo od te hiše 
ven politično sporočilo, da bo parlament 
zagotovil podlago za to, da bodo naše varnostne 
in obveščevalne službe lahko normalno in 
učinkovito delale. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Prehajamo na glasovanje. En trenutek 
še, se opravičujem. 
 V imenu poslanske skupine gospod 
Jani Möderndorfer. Izvolite. / oglašanje iz 
dvorane/ V lastnem imenu. 
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Seveda bom sam glasoval proti, pa mi 
pravzaprav čisto nič ni žal za to, kar je zdaj 
povedal kolega Tonin, še posebej zato, ker v 
resnici bi Knovs moralo biti sram, da je sploh 
sprejel taka priporočila. Ne želim, da takšno 
sporočilo iz tega Državnega zbora pride, kot ste 
zapisali, da je nevaren element, varnostno 
tveganje predstavlja tudi velik delež prebivalcev 
nerojenih v Sloveniji. Oprostite, tega ne morem 
sprejeti kot surovo dejstvo in da to tudi 
deklariramo na način, kot ste si to predstavljali. 
 Spoštujem vaše delo, kolega mag. 
Tonin, vaša prizadevanja, da ste želeli popraviti 
in v bistvu posodobiti ta priporočila v smislu tudi 
izboljšanja in spremenjenih pogojev, ki obstajajo, 
vendar ne rasističnih. To je za mene čisti 
rasizem. Zato enostavno ne pristajam na logiko, 
da moj sosed, moji poslanski kolegi, ki niso 
rojeni v tej državi, ali znanci, ki bi jih morali 
spraševati po tem, kje živijo; ali so primerni za 
določene poklice, za določena dela, in jih na ta 
način tudi po ustavi razlikujemo, česar nam 
ustava ne dovoljuje. Ne nazadnje sem 
Möderndorfer in moja družina je že več kot 100 
let V Sloveniji in prihajam od drugod. Danes na 
»-ić« niso dobri, jutri pa mogoče že tisti, ki 
imamo kakšno drugo podlago. 
 Oprostite, kolega Tonin, ta ideja vem, 
da je nastala kot gnili kompromis, ker večino v 
Knovsu ima desnica, ki svoje rasistične ideje 
razsaja že nekaj časa – ne bo uspelo. Upam, da 
še dolgo časa ne! / znak za konec razprave/. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 

imam eno vprašanje. Vidim javljeno gospo Jerco 
Korže, ali se še kdo želi javiti, da sprožimo 
postopek sestave liste? / Oglašanje iz dvorane/ 
Prosim, da tisti, ki se želite prijaviti k razpravi, da 
se prijavite k obrazložitvi glasu – v vsakem 
primeru. 
 Pričenjamo postopek sestave liste. 
Hvala, smo zaključili. Imamo v tem trenutku štiri 
prijave. 
 Kot prvi ste mag. Matej Tonin, 
pripravite pa se gospa Jerca Korče. 
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Priporočila bom 

podprl, ker je notri veliko stvari, ki nas vse 
skupaj napeljujejo k temu, da smo dolžni 
vzpostaviti boljše pogoje za to, da bodo naše 
varnostne in obveščevalne službe lahko delale 
normalno, nemoteno, da bodo imele ustrezne 
finance, kadre in tudi orodja oziroma pristojnosti, 
da bodo lahko svoje naloge opravljale. 
 Glede nekaterih motečih stvari naj 
povem, da tistega, kar je bilo danes 
izpostavljeno, ni v priporočilu. To je v neki 
obrazložitvi, ki je bila za nekatere moteča in zato 
sva si s poslanko SMC, gospo Gregorčič, na seji 
komisije prizadevala, da bi si z amandmajem ta 
del obrazložitve, ne priporočila, tudi umaknil s 
tega priporočila. Zanimivo je, da tega najinega 
amandmaja niso podprli preostali koalicijski 
poslanci. 
 Ni to bistveno, po moje je ključno 
sporočilo tukaj samo to, da je koalicija imela eno 
in zelo enostavno orodje, ki se ji reče amandma. 
Z enim amandmajem bi lahko predlagala črtanje 
prve točke, ki govori o teh trendih in grožnjah. S 
tem bi najverjetneje odpadel tisti del, ki vas moti. 
Imate tudi ustrezno večino, da bi to z 
amandmajem najlažje naredili in tudi vas ne 
obsojam, tudi lahko razmišljate tako, da vam ta 
del priporočila ne odgovarja. Me pa skrbi, ker 
tega niste naredili, ker potem lahko upravičeno 
razmišljam, da imate tudi probleme in težave s 
tem, da bi službam zagotovili več denarja in jih 
pomladili. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate gospa Jerca Korče, 
pripravite se dr. Franc Trček. 
 Izvolite. 
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Glasovala bom 

proti. Pa še enkrat na tem mestu – gospod Toni 
pozna tudi moje mnenje, da varnost je treba 
krepiti in da namen teh priporočil je bil res dober. 
Na koncu koncev smo pa dobili dokument, ki ni 
podoben res ničemur in zaradi tega ga moram 
zavrniti. Amandmaji bi pa pomenili to, da bi 
odstranili prvo točko, pustili ostale tri, štiri točke, 
ki so, reciva temu, v redu, ampak s tem bi dobili 
neko napol celoto, mi si želimo pa, da dobimo 
neko celoto, ki prepoznava tudi varnostna 
tveganja. Temu bo namenjena resolucija, ki jo je 
Vlada že dala v javno obravnavo. 
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 Bi pa samo nekaj povedala, vsaj pet 
poslancev v tem državnem zboru je v tem 
dokumentu opredeljenih kot varnostna grožnja in 
to je tista huda napaka tega dokumenta. Kolega 
Baković, če niste vedeli, ste varnostna grožnja 
Republiki Sloveniji, kolegica Tomić prav tako, ne 
nazadnje, da ne omenjam svojega kolega 
poslanca Golubovića. Če so to varnostne 
grožnje naše države, potem smo zašli dovolj 
daleč, da bomo po vsem utemeljeno taka 
priporočila zavračali in si prizadevali, kolega 
Tonin, da dobimo celosten dokument, ki bo 
prepoznal, kaj so prave grožnje naše države, 
zato ker smo dolžni našim državljanom 
zagotavljati primeren razvoj, primerno varnost in 
– še enkrat to, kar sem že v svojem stališču 
povedala – ob predpostavki spoštovanja 
človekovih pravic. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Dr. Franc Trček, pripravite se gospod 
Matjaž Nemec. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo. 
 Po osnovni izobrazbi sem 
naravoslovno-matematični tehnik in imam nek 
velik logičen problem. Velika večina nas je 
starejših od 27 let in smo rojeni v neki drugi 
državi. To, kar ste počeli včeraj pa del dneva 
pred tem – ja, mi smo res največja varnostna 
grožnja tej državi. Zamislimo se nad tem! 
 Drugič, dva dni nazaj ste na veliko tulili, 
kako nekaj ne sme biti protiustavno. Zadnje, kar 
je lahko protiustavno, je lahko neko priporočilo, o 
katerem je kolega Jani govoril. Ni nobena 
skrivnost, da sva danes s Toninom imela nek 
urgentni sestanek, ki se je ukvarjal z resno 
varnostno grožnjo v Republiki Sloveniji, na kateri 
bomo verjetno morali v prihodnosti na kaki zaprti 
seji se pogovarjati. Ko je prišla arbitraža ven – 
navsezadnje mi pol familije živi na hrvaški strani, 
mama mi je Hrvatica, ampak sem slovenski 
poslanec –, sem šel hitro pogledat, koliko dobijo 
hrvaške tajne službe iz proračuna, koliko dobi 
naša. Tudi ne smem na odprti seji povedati, 
koliko »veliko« za izobraževanje letno dobi 
Sova. In sem si rekel: »Dobro jutro!« 
V tem delu se definitivno strinjam s Toninom. 
Vidim, da je Knovs še malo zašel. Nisem v njem, 
škoda, odkrito priznam, sem tudi malo jezen na 
svoje – takrat sem bil na dopustu, pa so to 
prehitro spustili. Ampak, na ta način, kot gre to, 
kar ste hoteli malo »smestiti«, če uporabim jezik 
svoje matere, v to priporočilo in kot gre debata 
na tej seji, mi se ne bomo rešili varnostnih 
groženj in tudi na evropskih volitvah ne in bo 
Evropa sama sebi še bolj varnostna grožnja, če 
bo volila take poslanke in poslance. Zlasti pa, če 
bo volila v Evropski parlament lenuhe, ker od 
osmih jih sedem dobesedno skoraj nič ni delalo, 
ki so zdaj tam v Bruslju. 

Hvala za besedo. Glasoval bom proti. 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Matjaž Nemec, izvolite. 
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa, gospod 

predsednik. 
 Seveda smo že naveličani teh razprav, 
ampak sem se čutil dolžan oglasiti se ob tej 
priložnosti. Namreč, kolegica Jerca Korče je 
jasno nakazala, kakšno grožnjo bi to pomenilo 
vsaj za pet poslancev. Zdaj si pa lahko 
predstavljate v državi, kjer se poveličuje rdečo 
zvezdo, kako se počuti poslanec, ki se piše 
Nemec. / smeh v dvorani/  
 Ti akti ne kažejo kaj enotnosti države. 
Gotovo. Predsednik Komisije za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb govori in si je 
prizadeval, to priznavam, je eden od tistih 
opozicijskih poslancev, ki je dejansko tukaj iskal 
neko soglasje, ampak smo bili dejansko 
povoženi. Veste, pogovarjati se o 2., 3., 4. točki 
je praktično brezsmiselno, ko je okvir postavljen 
na napačnih osnovah. Govorim o islamskem 
terorizmu, ostali terorizem ne obstaja; govorimo 
o državljanih, kot je, da se ne bom ponavljal, 
Jani lepo obrazložil – drugorazredni, 
prvorazredni. Govorim nek jezik, ki ga mi ne 
uporabljamo, ga nekdo drug. 

Po tretji strani govorimo o tem, da 
poveličujemo svobodo govora, medtem ko 
sovražni govor pa niti ni omenjen v nobenem 
aktu. Torej, sam koncept je zastavljen na način, 
da samo izpostavlja določene elemente, ki se 
pojavljajo v naši družbi kot grozeči, in za nas je 
to nesprejemljivo. 

Amandma bi pomenil, da ponavljamo 
napake v osnovi tistega akta, ki bi moral biti 
formiran bistveno bolj na človeški način. Torej, 
absolutno bomo zavrnili to pobudo. Hvala lepa, 
predsednik. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Lahko preidemo na glasovanje. 
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci 
glasujemo o predlogu priporočila. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 52. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 52.) 
 Ugotavljam, da priporočilo ni sprejeto. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
za razpis posvetovalnega referenduma 
obravnavi migracij. 

Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: 
Razpiše se posvetovalni referendum o obravnavi 
migracij. 
 Glasujemo. Navzočih je 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 25, proti 54. 
 (Za je glasovalo 25.) (Proti 54.) 

Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejet. S tem zaključujem to točko 
dnevnega reda. 
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Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA 
REDA TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMEMBE 124. 
ČLENA RIMSKEGA STATUTA.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog 
zakona je obravnaval Odbor za zunanjo politiko, 
ki je Državnemu zboru pisno poročal. 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 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 83, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 83.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMENJENIH 
PRILOG I IN II K POGODBI O USTANOVITVI 
EVROPSKEGA MEHANIZMA ZA 
STABILNOST MED KRALJEVINO BELGIJO, 
ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO, REPUBLIKO 
ESTONIJO, IRSKO, HELENSKO REPUBLIKO, 
KRALJEVINO ŠPANIJO, FRANCOSKO 
REPUBLIKO, ITALIJANSKO REPUBLIKO, 
REPUBLIKO CIPER, REPUBLIKO LATVIJO, 
REPUBLIKO LITVO, VELIKIM 
VOJVODSTVOM LUKSEMBURG, MALTO, 
KRALJEVINO NIZOZEMSKO, REPUBLIKO 
AVSTRIJO, PORTUGALSKO REPUBLIKO, 
REPUBLIKO SLOVENIJO, SLOVAŠKO 
REPUBLIKO IN REPUBLIKO FINSKO.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Ta zakon je 
obravnaval tudi pristojni odbor, to je Odbor za 
zunanjo politiko, 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 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 75, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SODELOVANJU V EVROPSKIH SATELITSKIH 
NAVIGACIJSKIH PROGRAMIH MED 
EVROPSKO UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI 
ČLANICAMI NA ENI STRANI TER 
ŠVICARSKO KONFEDERACIJO NA DRUGI 
STRANI.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Matični 
delovni odbor, to je Odbor za zunanjo politiko, je 
poročal pisno, 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 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 84, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 84.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO ZAKONA O 
RATIFIKACIJI POGODBE O ANTARKTIKI.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Odbor za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo je 
poročal pisno. 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 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 84, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 84.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na 10. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPREMENJENIH IN DOPOLNJENIH AKTOV 
SVETOVNE POŠTNE ZVEZE IN SKLEPNEGA 
PROTOKOLA K SPORAZUMU O 
POŠTNOPLAČILNIH STORITVAH. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada, pisno je 
poročal Odbor za zunanjo politiko kot matično 
delovno telo. 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 84 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 83, proti eden. 
 (Za je glasovalo 83.) (Proti eden.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet.  
  
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda in 4. redno sejo Državnega zbora. 
 Želim vam prijeten dan. Na svidenje!  
 
Seja se je končala 31. januarja 2019 ob 15.uri. 
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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 
 


