


 

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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Državni zbor 

VIII. mandat 
 
5. seja 
 4., 5., 6., 7. in 8. marec 2019 
_______________________________________________________________ 
 
Predsedujoči:  mag. Dejan Židan…………….……………………predsednik Državnega zbora 
                          Tina Heferle…………...……….…………….podpredsednica Državnega zbora 
                          Branko Simonovič…………………………...podpredsednik Državnega zbora 
                          Jože Tanko…………………………….………podpredsednik Državnega zbora 
 
 
Seja se je začela 4. marca 2019 ob 12. uri. 

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, 
spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci! 
 Začenjam 5. sejo Državnega zbora, ki 
je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Obveščam vas, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
Jurij Lep, dr. Franc Trček, Jožef Horvat, Igor 
Zorčič od 16. ure dalje, Iva Dimic, mag. Andrej 
Šircelj od 13. ure dalje, Alenka Jeraj, Tomaž 
Lisec in Franc Kramar. 
 Na sejo sem vabil predsednika Vlade, 
ministrice in ministre ter generalnega sekretarja 
Vlade k 1. točki dnevnega reda, predsednika 
Vlade in kandidata za ministra za kulturo mag. 
Zorana Pozniča k predvideni širitvi dnevnega 
reda, predstavnika Urada predsednika 
Republike Slovenije k 16.c in 16.č točki 
dnevnega reda, predstavnike Sodnega sveta k 
16.d in 16.e točki dnevnega reda, ministrico za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Ksenijo Klampfer k 15. točki 
dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem 
točkam dnevnega reda.  
 Vse prisotne še enkrat lepo 
pozdravljam! 
 
 S tem spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na določitev dnevnega 
reda 5. seje Državnega zbora. Predlog 

dnevnega reda ste prejeli v petek, 22. februarja 
2019, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda 
bomo odločali v skladu z drugim odstavkom 64. 
člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov 
za umik točke dnevnega reda seje nisem prejel.  
 Prehajamo na obravnavo in odločanje 
o predlogu za širitev dnevnega reda seje. 
Državnemu zboru predlagam, da dnevni red 5. 
seje razširi s 15.a točko, to je s predlogom 
kandidata za ministra za kulturo. Predlog za 
širitev ste prejeli v sredo, 27. februarja 2019.  
 Želite besedo predsednik Vlade, 
gospod Marjan Šarec, za širitev? Ne. Hvala. 
Želite besedo predstavniki poslanskih skupin? 

Ne. Hvala. S tem zaključujem ta del in 
prehajamo na odločanje.  
 Poslanke in poslance prosim, da 
preverite delovanje glasovalnih naprav. 
Odločamo o predlogu za širitev dnevnega reda. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 79. 
 (Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je predlog za širitev 
sprejet. 
 
 V skladu s časovnim potekom seje bo 
zbor to točko obravnaval v petek, 8. marca 
2019. 
 Spoštovani poslanke in poslanci, 
prehajamo na določitev dnevnega reda v celoti. 
Zboru predlagam, da za današnjo sejo določi 
dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem ter s 
sprejeto dopolnitvijo.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 79. 
 (Za je glasovalo 79.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je dnevni red 5. seje 
Državnega zbora določen. 
 
 Prehajamo na 16. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA MANDATNO-
VOLILNE ZADEVE.  
 Predlog sklepa o imenovanju člana 
izbirne komisije za izbiro primernih 
kandidatov za imenovanje namestnice 
oziroma namestnika predsednika Komisije za 
preprečevanje korupcije. 

 Predlog sklepa je v obravnavo zboru 
predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih 
k razpravi ni. 
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se za člana izbirne komisije za 
izbiro primernik kandidatov za imenovanje 
namestnice oziroma namestnika predsednika 
Komisije za preprečevanje korupcije imenuje 
gospod Ivan Hršak. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 43, proti 4. 
 (Za je glasovalo 43.) (Proti 4.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
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S tem prehajamo, spoštovani poslanke 
in poslanci, na obravnavo Ugotovitve 
prenehanja mandata poslancu Državnega 
zbora dr. Dariju Krajčiču. 

 V skladu z drugim odstavkom 202. 
člena Poslovnika Državnega zbora vas 
obveščam, da me je poslanec dr. Darij Krajčič 
13. februarja 2019 pisno obvestil, da odstopa s 
funkcije poslanca Državnega zbora. 
 Besedo dajem dr. Dariju Krajčiču za 
obrazložitev odstopa. 
 Izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik, za besedo. Spoštovani 
kolegice in kolegi, predsednik Vlade, ministri! 
 Tistega dne smo na Odboru za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega 
zbora razpravljali o aferi v zvezi s pokvarjenim 
mesom, ki je izhajalo iz neke poljske klavnice. V 
okviru razprave je tekla beseda tudi o nadzoru 
neoporečnosti v mesni prehranjevalni verigi.  
 Med sejo sem šel v eno od bližnjih 
trgovin po sendvič, ker sem bil preprosto lačen 
in ves čas v glavi pripravljal razpravo za sejo. Po 
spletu nesrečnih okoliščin v trgovini sem se v 
navezavi na vsebino razprave na odboru 
nespametno odločil – na seji smo namreč 
razpravljali o nadzoru – da odidem in s tem 
preverim popolnost ozirom nepopolnost nadzora 
kupcev v trgovini. Prav počasi sem s sendvičem 
trgovino zapustil, ne da bi ga plačal. Odšel sem 
na sejo in tam med drugim razpravljal tudi o tem, 
da noben nadzor ni popoln, kar sem ponazoril z 
dogodkom v trgovini.  
 Takoj po razpravi sem se vrnil v 
trgovino in sendvič tudi plačal, za kar imam 
seveda račun z datumom in uro. Zatem sem se 
vrnil v Državni zbor in ponovno razpravljal v 
smislu pomena poštenosti kot vrednote za 
funkcioniranje družbe. Vsi drugi mehanizmi so 
zgolj dopolnilo. Tudi nazor. In ker sem pošten, 
sem sendvič seveda tudi plačal.  
 Dejanje je bilo neprimerno, zaradi česar 
se opravičujem. Dejanje obžalujem, kljub temu 
da nisem nikoli imel namena odtujiti sendviča, 
ampak je šlo zgolj za plastično ponazoritev 
razprave na odboru. Kdor krade, stori to 
namenoma, dejanje taji, skriva in ne poravna 
računa, sam pa ob prihodu v trgovino zagotovo 
nisem imel tega niti v mislih, niti nič od tega v 
tem primeru ni bilo. Šlo je dejansko za nek sicer 
neprimeren družbeni eksperiment, tesno 
povezan z razpravo v Državnem zboru.  
 Naslednjega dne sem na podlagi 
pričakovanj Stranke LMŠ podal odstopno izjavo 
kot poslanec Državnega zbora. Ocenjujem, da je 
bilo pričakovanje stranke prestrogo, preveč 
drakonsko. Zaradi družbenega eksperimenta, 
čeprav neprimernega se ne odstopa. Odstopa 
tudi ne more od poslanca nihče zahtevati, 
poslanec je pri tem povsem samostojen, vendar 
si sebe ne znam predstavljati, da bi v Državnem 
zboru deloval še naprej kot nepovezani 
poslanec, saj v Državni zbor nisem prišel 

samostojno, ampak na listi LMŠ. Iz istega razlogi 
si ne znam predstavljati, da bi v tem trenutni 
prestopil v kakšno drugo poslansko skupino, to 
bi bilo preprosti proti mojim vrednotam. Ne 
skrivam, da sem dobil veliko tehtnih pozivov, da 
naj vztrajam v Državnem zboru, vendar tega 
preprosto iz prej naštetih razlogov ne morem. 
 Opravičujem se svojim volivcem in 
podpornikom zlasti v meni dragi Zgornji Savinjski 
dolini, da mandata zaradi napake, ki sem jo 
storil in zelo strogih pričakovanj stranke, nisem 
mogel dokončati.  
 V tej zgodbi o sendviču je pač nekdo 
moral popustiti. Tokrat sem popustil jaz in 
mislim, da je to pametno. Že preveč je bilo 
sendvičev v tej naši državi, tako da je bolje, da 
damo na mizo še kakšne druge vsebine. Zgodba 
o sendviču je v naši družbi po mojem mnenju 
povedala zelo veliko. Bistveno lažje so zdrknile 
milijarde v bančna brezna kot pa v moj želodec 
ta sendvič. To je res nenavadna zgodba, ampak 
je ogledalo naše družbe.  
 Jaz upam, da bo družba odslej od tega 
dogodka naprej bolj pravična, bolj poštena, da 
bo prijaznejša, da bo več spoštovanja do drugih 
ljudi, da bo več ponižnosti, da bo manj 
narcizma,da bo bolj tolerantna.  
 Eden od volivcev me je prosil, da naj 
omenim eno pismo, ki je bilo poslano tudi 
predsedniku Vlade s strani ljudi iz Bele krajine, 
ko sem pomagal v neki zgodbi lansko pomlad, 
ko je bila tam tista huda toča. No to uslugo sem 
v tem trenutku izpolnil.  
 Dovolite mi na koncu, da izrazim 
spoštovanje, spoštovani kolegice in kolegi 
poslanci, za odlične razprave, ki smo jih imeli v 
tem mojem kratkem obdobju v Državnem zboru. 
Iz njih sem se veliko naučil. Moram reči, da sem 
užival, ne glede na to, ali so prihajale iz 
pozicijskih ali opozicijskih vrst. Izražam tudi 
spoštovanje do ljudi, ki so osebje v Državnem 
zboru, začenši s tistimi, ki so v recepciji, pa v 
varnostnih službah, pa v vseh drugih službah 
tega državnega zbora. In želim vam eno dobro 
delo skupaj tudi v bodoče. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo predstavitev dejanja. 
 S tem ugotavljam, da dr. Dariju Krajčiču 
v skladu s šesto alinejo prvega odstavka in 
drugim odstavkom 9. člena Zakona o poslancih 
ter tretjim odstavkom 202. člena Poslovnika 
Državnega zbora preneha mandat poslanca s 4. 
marcem 2019. O tem bom takoj obvestil 
Državno volilno komisijo in jo zaprosil, da zboru 
sporoči, kateri kandidat oziroma kandidatka bo v 
skladu s 17. členom Zakona o volitvah v Državni 
zbor postal poslanec oziroma postala poslanka 
za preostanek mandatne dobe namesto 
poslanca, ki mu je prenehal mandat. Na podlagi 
obvestila Državne volilne komisije bo Mandatno-
volilna komisija pripravila poročilo in predlagala 
potrditev mandata ter o svoji ugotovitvi poročala 
zboru.  
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 Na podlagi 33. in 200. člena Poslovnika 
se Državni zbor seznani še z naslednjim 
sklepom: Ugotovi se, da je dr. Dariju Krajčiču, ki 
mu je prenehala poslanska funkcija, prenehala 
tudi funkcija predsednika Odbora za zadeve 
Evropske unije.  
 Dovolite, da se v imenu nas vseh 
spoštovanemu kolegu zahvalim za dosedanje 
delo in vam zaželim vse dobro pri nadaljnjem 
delu. 
 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO SO VPRAŠANJA POSLANK IN 
POSLANCEV. 

 V zvezi s to točko dnevnega reda sem 
v poslovniškem roku prejel pisne prijave 47 
poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja 
poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. 
členom, drugim odstavkom 245. člena, 247. 
členom Poslovnika Državnega zbora ter 
dogovorom vodij poslanskih skupin z dne 13. 
novembra 2018. Na prva tri vprašanja poslank in 
poslanca opozicije, na vprašanja poslanca 
Poslanske skupine Levica ter na vprašanje 
poslanke vladajoče koalicije bo odgovoril 
predsednik Vlade. Vsak poslanec oziroma 
poslanka ima za postavitev vprašanja na voljo tri 
minute. Predsednik Vlade, ministrice in ministri 
odgovorijo na vprašanje v največ petih minutah. 
Če je vprašanje postavljeno več ministrom, 
imajo vsi skupaj na voljo pet minut za odgovor. 
Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, 
lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa 
postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in 
poslance prosim, da ste na to pozorni. 
Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora 
poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnitev 
odgovora pa sme trajati največ tri minute. 
Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko 
zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava 
o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali 
ministra. O tem odloči Državni zbor brez 
razprave in obrazložitve glasu. V primeru, da 
poslanec na postavljeno vprašanje 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: mag. Alenka Bratušek, ministrica za 
infrastrukturo, dr. Jernej Pikalo, minister za 
izobraževanje, znanost in šport ter v funkciji 
ministra za kulturo, gospod Samo Fakin, minister 
za zdravje, ter gospod Jure Leben, minister za 
okolje in prostor. Na e-klopi je objavljen pregled 
poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem 
roku ni bilo odgovorjeno.  

 S tem prehajamo na predstavitev 
poslanskih vprašanj. Na prvih pet vprašanj bo 
odgovarjal predsednik Vlade gospod Marjan 
Šarec. 
 Poslansko vprašanje bo postavila 
gospa Suzana Lep Šimenko.  
 Izvolite.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade!  
 Prebivalci Slovenije zaradi vaše 
neprimerne ekonomske politike že čutijo 
posledice. V samem začetku vašega mandata 
ste dvignili minimalno plačo in da ste ohranili 
socialni mir ste sklenili tudi dogovor s sindikati o 
dvigu plač javnim uslužbencem. Ob tem pa niste 
zagotovili dodatnih finančnih sredstev za 
povišanje stroškov, ki bodo s tem nastali. 
Posledično so javni zavodi zaradi višjih izdatkov 
za plače dvignili cene javnih storitev. Tukaj 
govorimo zlasti o dvigu cen v vrtcih in o dvigu 
cen v domovih za ostarele. S tem ste tako zelo 
elegantno vso breme dviga plač prenesli na 
uporabnike storitev. In naj vas spomnim, tukaj 
gre zlasti za starejše, njihove svojce in tukaj gre 
predvsem za mlade družine, torej tiste socialno 
najšibkejše, ki jih zelo radi tudi sami 
izpostavljate. Dnevno lahko zasledimo, kako se 
dvigujejo cene vrtcev. Povprečno gre za dvige 
med petimi in desetimi odstotki. Kaj to pomeni 
za starše? To pomeni tudi do 30 evrov višje 
stroške za položnice za plačilo vrtca na mesec, 
da o tem, da ste dejansko povečali breme tudi 
občinam, niti ne govorim. Na eni strani vrtci, na 
drugi strani domovi za ostarele, tukaj se v 
povprečju cene dvigujejo za 2 %, prav tako v 
breme oskrbovancev, njihovih svojcev, če ti niso 
sposobni tega plačevati, pa spet v breme 
občinam.  Spoštovani predsednik Vlade, 
bili ste župan in veste, kaj to pomeni zlasti za 
manjše občine in kaj to pomeni zlasti za tiste 
občine, ki so na območjih, ki so že tako ali tako 
podpovprečno razvite.  
 Seveda se razume, da so plače v 
javnem sektorju na marsikaterem delovnem 
mestu izjemno nizke. Lahko bi pa obrali 
popolnoma drugačno ekonomsko politiko, tako, 
od katere bi dejansko imeli nekaj koristi vsi 
državljanke in državljani, in ne take, ki bi breme 
prenesla na uporabnike storitev. Zato me na tem 
mestu zanima:  
 Kaj konkretno boste naredili, da boste 
preprečili prenos bremena zaradi dviga plač na 
uporabnike storitev – tukaj mislim zlasti storitev 
uporabe vrtca in pa domov za ostarele?  
 Prosim za konkreten odgovor. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Za spremembo cen s 1. januarjem se je 
odločilo 60 % domov za starejše, gre za za dvig 
cen, ki v povprečju ne presega 2 %. To ste tudi 
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že vi ugotovili. Podatkov o spremembi cen 
oskrbe, veljavnih od 1. marca 2019 dalje, v tem 
trenutku še nimamo. V zadnjem tednu februarja 
so namreč potekale seje svetov zavodov, na 
katerih bodo predlagane spremembe cen 
potrjene. Obvestila o spremembi cen pa bodo 
ministrstvu posredovana v prihodnjih dneh.  
 Ker je zaslediti očitek, da je Vlada 
brezbrižna, naj povem, kako je resorno 
ministrstvo ravnalo. V zvezi z uskladitvijo cen je 
vse izvajalce pozvalo naj pri določitvi novih 
zneskov ravnajo odgovorno, pri tem pa 
upoštevajo izkazane prihodke in odhodke v 
poslovnem poročilu za leto 2018, načrtovane 
odhodke v finančnem načrtu za letu 2019 in tudi 
plačilno sposobnost uporabnikov. Izvajalce, ki so 
v začetku leta 2019 cene storitev že uskladili, pa 
je tudi pozvalo, naj se za dodatno spremembo 
cen odločijo le, če veljavne cene ne omogočajo 
kritja načrtovanih stroškov oziroma naj uskladijo 
elemente cene, splošni dogovor za pogodbeno 
leto 2019, ki je zahteval zagotovitev dodatnih 
sredstev za zdravstveno nego v 
socialnovarstvenih zavodih. Prejšnje vlade so 
namreč zaradi tedaj nujnih varčevalnih ukrepov 
linearno znižale cene zdravstvenih storitev. To je 
tudi nadpovprečno prizadelo socialnovarstvene 
zavode, saj v odhodkovni strukturi 80 % 
odhodkov zdravstvenih storitev predstavljajo 
stroški dela. Zavodi že od druge polovice leta 
2017 ne dobijo zadostnih sredstev za kritje 
stroškov dela, kaj šele za materialne stroške in 
amortizacijo. Prej omenjeni splošni dogovor, ki 
ga je Vlada potrdila nedavno, zvišanje plač, 
dogovorjeno s sindikati, to upošteva. Govorim o 
zadnjem dogovoru oziroma zvišanjih, 
predvidenih za letos. Ne zagotavlja pa kritja 
celotnega zvišanja stroškov dela, ki so posledica 
vseh sklenjenih aneksov h kolektivnim 
pogodbam preteklih let. Zato Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
soglasja k splošnemu dogovoru za leto 2019 ni 
dalo in je predlagalo, da se dodatna sredstva 
zagotovijo z aneksom številka 1.  
 Vlada je zato na svoji 20. redni seji 21. 
februarja sprejela sklep o spornih vprašanjih v 
zvezi s splošnim dogovorom za pogodbeno leto 
2019. Ob tem je bilo dogovorjeno, da se bo 
morebitni dvig cen storitev za program 
zdravstvene nege v socialnovarstvenih zavodih 
obravnaval v okviru aneksa številka 1 k 
splošnemu dogovoru za leto 2019, če bo glede 
na razpoložljiva sredstva to mogoče. Glede 
zvišanja plač zdravstvenih delavcev pa naj jasno 
povem, da ti dvigi starejših v domovih ne 
bremenijo, saj so sredstva za njihove plače 
namenjena iz zdravstvene blagajne.  
 Če se dotaknem še zvišanja plač. Kot 
je bilo že večkrat pojasnjeno, so vlado pričakale 
stavkovne zahteve več kot polovice sindikatov 
javnega sektorja. Po skoraj desetih letih 
varčevalnih ukrepov in razumevanja, da v času 
krize drugače ne gre, zaradi česar so bili 
odhodki države za vsaj milijardo in pol nižji, so 
sindikati za zaposlene pričakovano zahtevali 

zvišanje plač. Opozarjali so, da konca krize 
zaposlenih pač ne čutijo. Tako so povedali. V 
pogajanjih o razrešitvi njihovih zelo različnih 
stavkovnih zahtev je bilo za vlado pomembno 
preprečiti splošno stavko javnega sektorja. Ta bi 
namreč pomenila delno paraliziranje javnih 
storitev, pomembnih tako za državljane in 
državljane kot tudi za gospodarstvo. Na drugi 
strani pa je enako pomembno še dvoje. Da je 
doseženi dogovor v okviru javnofinančnih 
zmožnosti oziroma dopustnega fiskalnega okvira 
in da javnim uslužbencem priznava vendarle 
neko vrednost, v nasprotju s krivičnimi oznakami 
o parazitih na državnih jaslih.  
 Kar se pa občin tiče pa naj povem, da 
smo ravno zato dosegli tudi zvišanje 
povprečnine, ker smo imeli to v mislih. Seveda 
bodo občine še vedno nezadovoljne, ampak s 
558 na 573,5 je vendarle … /izklop mikrofona/  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

poslanka, želite besedo? 
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala.  
 Najprej na prvi del vašega odgovora. 
Če gre resnično večina bremena iz zdravstvene 
blagajne, se tukaj sprašujemo, zakaj pa potem 
je prišlo do dviga cen storitev. Sami ste rekli, da 
je 2 % v povprečju dviga. Ne nazadnje to vedo 
tudi na Ministrstvu za delo, ki te cene dejansko 
tudi potrjujejo. Če bi bilo denarja dovolj, verjetno 
tudi ti dvigi ne bi bili potrebni.  
 Ko pogledamo same vrtce, vemo, bili 
ste župan, verjetno poznate, približno 80 % v 
ekonomski ceni vrtca je strošek plač. In ko se 
dvignejo plače javnemu sektorju, je to bistveno 
bistveno večji strošek in enostavno večini občin 
ni preostalo drugega, kot da svetniki … Ne vem, 
vsak dan, vsakih nekaj dni zasledimo v medijih, 
kje vse so se dvignile cene v vrtcih. Če – tako 
kot vi na drugi strani govorite, saj vemo, da en 
velik delež se prenese na starše, drugi delež se 
prenese na občine – bi bile povprečnine dovolj, 
bi občine brez težav zagotavljale ta sredstva. 
Ampak naj vas spomnim, vi ste res dvignili 
povprečnino, ki je še bistveno pod zakonsko 
določeno, to je bilo 7. novembra, vsi ostali 
dogovori so pa prišli za tem. In enostavno 
župani v letošnjem letu eden za drugim 
ugotavljajo, da imajo sredstev iz povprečnine za 
pokrivanje zakonsko določenih nalog premalo. 
In ne nazadnje je ravno zaradi tega Državni svet 
tudi napovedal morebitni veto na sprejetje 
proračuna, ker ste več kot očitno to zanemarili. V 
koalicijski pogodbi na strani 34 pišete celo o 
tem, da boste zastavili program brezplačnega 
vrtca, cene vrtcev se pa dejansko dvigujejo.  
 Zanima me:  
 Kaj konkretno boste naredili, da ne bo 
to breme na račun staršev in občin? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za dopolnitev.  
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 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Naj omenim še nekaj, da se 

tudi plače v gospodarstvu zvišujejo za 5 %, prav 
tako pokojnine za 5 % pa tudi višji so socialni 
transferji in minimalna plača. To pomeni, da se 
tudi na drugi strani nekaj zvišuje. So pa v 
mnogih primerih te podražitve tudi 
neupravičene, saj se je v nekaterih primerih 
podražilo tudi za 15 %. To je pa daleč višje kot 2 
% in se ne morem znebiti tudi občutka, da je 
zdaj to zvišanje plač v javnem sektorju 
pričakovano seveda, kot sem že večkrat 
povedal, to ni kar nekaj, da smo si izmislili, češ, 
bomo pa dvignili plače. Vemo, kakšna je 
predzgodba, in je to zdaj izgovor za zviševanje 
cen, od zavarovalnic pa še do česa drugega. 
Kljub tem zvišanjem so plače in obremenitve ter 
pogoji dela v domovih za starejše, recimo, pa še 
kje, še vedno zelo mizerni in zato tudi ni interesa 
za opravljanje tega dela in potreb po kadru je 
čedalje več. Je pa res, da sem že takrat pozval 
občine, da ustanovijo delovno skupino, kjer 
bomo natančno sistemsko pregledali, katere so 
naloge občin in kako bi se te naloge drugače 
razporedile oziroma celotna problematika. To bi 
bil pa nek sistemski ukrep, ki ga tudi 
pričakujemo v sodelovanju z občinami, da 
pregledamo obseg nalog, ki ga občine imajo in 
tako naprej. To smo že vse povedali tudi 
novembra, ko smo sprejeli ta dogovor. Zato ni 
vse enoznačno, nas pa čaka precej dela, to je 
pa res.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Hvala še 

enkrat za besedo.  
 Z odgovorom predsednika Vlade nisem 
zadovoljna, zato predlagam, da na prihodnji seji 
opravimo razširjeno razpravo na to tematiko. 
Skupnost občin Slovenije mislim, da je to svojo 
nalogo, o kateri je govoril predsednik Vlade, 
opravila. Konkretno nismo izvedeli kaj bo Vlada 
naredila. Omenjeno je bilo, da so se dvignili 
socialni transferi. Drži, nekateri so se res, so pa 
številni ljudje tudi zapadli v višje razrede, tako 
zdaj dejansko za vrtec plačujejo več in so še 
nekako na slabšem, kot so bili pred tem vašim 
dvigom plač. Vaša ekonomska politika na tem 
področju je napačna, vi bi se lahko stvari lotili na 
način, da bi dejansko dvignili spodbude vsem 
zaposlenim, da bi razbremenili plače konkretno 
in bi vsi nekaj imeli od tega. Zdaj pa na eni strani 
ste dodatno dvignili plače in vso to breme ste 
prenesli na račun mladih družin, na račun 
starostnikov in pa tudi na račun občin.  
 Jaz predlagam, da na eni izmed 
prihodnjih sej opravimo razširjeno razpravo na to 
temo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal v sredo v okviru glasovanj.  
 S tem predajam besedo gospe Ljudmili 
Novak.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik. Spoštovani ministri, predsednik 
Vlade, kolegice in kolegi lepo pozdravljeni! 
 Pred nekaj dnevi je odstopil minister za 
okolje Jure Leben. Vemo, da so se okoli tega 
odvijale različne zgodbe, različna ugibanja, od 
makete pa tudi še druge različne zgodbe.  
 Mene zanima:  
 Glede na to da ste dejali, da je Jure 
Leben dober okoljski minister, ali je po vašem 
mnenju resničen vzrok za to afero maketa 
oziroma ali je minister Leben tisti, ki je pri tem 
nosil največjo odgovornost, ali pa gre morda za 
zgodbo, s pomočjo katere se je odstavilo 
aktivnega ministra, ministra, ki je začel reševati 
probleme na področju okoljske problematike, ali 
so imeli tukaj odločilno vlogo lobiji, smetarski 
lobiji in podobni, ki jim je želel stopiti na prste 
oziroma narediti red, kot se ugiba?  
 Mene zanima:  
 Ali boste tudi prihodnjemu ministru, 
kdorkoli že bo, stali ob strani, da bo lahko to 
zgodbo urejanja problematike nadaljeval, ali pa 
bo ob morebitnem nadaljnjem sendviču ali 
paštetah tudi prihodnji minister moral odstopiti, 
ko se bodo pojavile nove afere?  
 Vemo, da je to področje izjemno 
pomembno in problemi so se nakopičili, da je 
zadaj tudi veliko denarja, da loviti v kalnem je 
najbolje. In ker je minister napovedal 
spremembe, morda je tudi zato moral oditi. 
Zanima me vaše mnenje in kako boste v 
prihodnosti ravnali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala za besedo, gospod 

predsednik.  
 Ja, vaše vprašanje je bilo pričakovano. 
Če ste gledali mojo izjavo za javnost, ste lahko 
videli kakšne razloge sem navedel. Veliko se 
špekulira okoli lobijev, saj minister Leben je tudi 
v občini, kjer prebivate, napovedal, da bo morala 
presojo plačati. Mogoče so ga pa od tam zrušili, 
kaj pa vem, glede na tiste zadeve. Jaz se z lobiji 
ne bi tukaj preveč ukvarjal ali so ali niso. Seveda 
to, kar je delal na ministrstvu minister Leben, 
zagotovo ljudem ni bilo všeč. Saj vemo, bil je 
fracking, je bilo celo neko javno lobiranje, za 
moje pojme precej nespodobno, celo na nekem 
obisku. Potem so tukaj smetarske zgodbe pa še 
kakšne zgodbe, ki ste jih vse pravilno navedli. 
Sam pričakujem, kot sem povedal, da se bo delo 
nadaljevalo točno tako, kot je to izvajal gospod 
Leben. Maketa je pač dejstvo in gospod Leben 
je ponudil odstop ravno, zaradi tega, ker je želel 
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razbremeniti to situacijo. Maketa nima nobene 
zveze z njegovim delom.  
 Kar se pa tiče teh nalog, ki so, tukaj ste 
pravilno navedli ravnanje z odpadki, degradirana 
območja in stečaji, podnebne spremembe, 
gradbena zakonodaja, stanovanjska 
zakonodaja. To so vse naloge, ki jih je minister 
Leben začel in pričakujem, da jih bo tudi 
naslednji minister nadaljeval. Verjamem, da je 
tudi splošni konsenz, da je to prava pot, da 
začnemo reševati tako odpadke kot druge 
zadeve, zato je odgovor na vaše vprašanje pač 
pritrdilen. Pričakujem, da se točno tako 
nadaljuje. Lobiji, če pa boste za kakšnega 
izvedeli, ga pa kar prijavite z veseljem na vse 
ustrezne organe. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. Gospa poslanka želite še 
besedo?  
 Izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Danes smo tukaj 

začeli sejo z odstopom. Zanima me, ali boste 
tudi v drugih primerih tako striktni. V tem našem 
primeru je šlo pač za sendvič. In nekdo, ki prizna 
resnico, iskreno pove – bila je neumnost po 
mojem mnenju – mora odstopiti. Vemo pa, koliko 
primerov je v Sloveniji, ko vemo, kdo je dobil 
kredite, kdo jih ni vrnil, kdo je bil odgovoren na 
kakšnem delovnem mestu, o bankah, o državnih 
podjetjih govorim.  
 Zanima me:  
 Ali boste tudi v takšnih primerih tako 
striktni, ko bo šlo za imenovanje nadzornikov, 
direktorjev, državnih podjetij? 
 Omenili ste občino Moravče, kjer 
imamo probleme z odpadki. Menim, da ni občina 
tista, ki je spodbujala odstop ministra Lebna, 
ampak prav v občini Moravče smo pričakovali, 
da bo gospod Leben pomagal rešiti naše 
probleme. S smetmi so žal povezani resnično 
lobiji, veliko denarja se tukaj okoli vrti, in ne 
njegova napoved o analizah, ker analize so žal 
zelo slabe. 
 To, kar ste rekli, da boste stali ob strani 
tudi prihodnjemu ministru, pričakujem, kajti prav 
v primeru ministra Lebna, on ni bil obtožen, pa 
vendarle ste sprejeli njegov odstop. Jaz sem 
pričakovala, če menite, da je tako dober, če 
resnične probleme rešuje, bi ga jaz podprla. In 
ne vem, kakšne kriterije boste uporabljali v 
prihodnje in me zanima, ali boste pri vseh ravnali 
enako, ali pa vam bo na koncu zmanjkalo celo 
kadrov, ker vsak od nas je naredil že kdaj 
kakšno napako. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka! 
 Gospod predsednik, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Ja, hvala. 

 Tukaj primerjate neke stvari, ki mogoče 
niso vedno primerljive. Pravite, gre za sendvič, 
mogoče ne gre samo za sendvič, mogoče gre 

pa za to, da predstavnik ljudstva, ker je moral 
nekoliko predolgo čakati, je zato odnesel nekaj 
iz trgovine. In se že na družbenih omrežjih 
pojavljajo primeri, ko so državljani – sem ravno 
včeraj enega zasledil – šli ven in so rekli: 
»Nismo nič plačali, pa saj zakaj pa bi.« Skratka, 
zgledi vlečejo in če si nek funkcionar, pač plačaš 
tisto, kar odneseš iz trgovine. Tukaj mislim, da je 
poslanec vseeno pravilno ravnal, to pa ne 
pomeni, da je zanj zgodba zaključena in da ne 
bo dobil nikoli druge priložnosti, zagotovo. Vsi 
delamo napake, vsi delamo takšne in drugačne, 
in se strinjam z vami. 
 Kar se pa tiče zgodb, ki ste jih omenjali, 
so pa to zgodbe predvsem tudi preteklih 
mandatov in kar se tiče nadzornih svetov in tega 
je bilo že veliko povedanega. Zagotovo, upam, 
da se bo enkrat tudi tam začelo odvijati drugače 
in da bomo raziskali vse tiste stvari za nazaj. 
DUTB verjamem, da boste začeli hitro z delom 
in da boste tudi učinkoviti, saj ne nazadnje smo 
vam vsi dali pri tem podporo. 
 Kar se pa drugih ocenjevanj tiče, je pa 
to bolj tako – ocena od daleč s kavča mogoče. 
Ko si enkrat na neki poziciji, se odločaš, kot se 
odločaš, včasih prav, včasih malo manj prav, 
včasih tudi narobe, ampak ne gre pa primerjati 
neprimerljivih stvari. Še enkrat ponavljam, delo 
na Ministrstvu za okolje in prostor se mora 
nadaljevati tako, kot se je začelo. Po petnajstih 
ali pa celo več letih si upam trditi, da je minister 
delal tako, kot je treba, vendar nekatere stvari 
med seboj niso primerljive. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospa poslanka, želite besedo? Ne. 
 S tem prehajamo na poslansko 
vprašanje gospoda Janija Ivanuše. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospod 

predsedujoči, ministrski zbor, poslanke in 
poslanci, vsi prisotni, lep dober dan! 
 Svet se pospešeno pripravlja na novo 
finančno in gospodarsko krizo, ki je našo 
Slovenijo kar prizadela. Ta ekonomska kriza je 
neizbežna, vsaj tako pravijo strokovni ekonomisti 
po celem svetu. Zadnja kriza je bila v Sloveniji 
zelo boleča, zato moramo tudi pri nas biti na 
krizo pripravljeni. Upam, da se slovenska vlada 
zaveda resnosti trenutnih gospodarskih 
svetovnih situacij in razmer in da ima 
pripravljene odgovore. 
 Zanima me:  
 Kdaj se po oceni slovenske vlade obeta 
nova svetovna finančna kriza in ali ima 
slovenska vlada pripravljen krizni načrt?  
 Slovensko gospodarstvo je toliko bolj 
občutljivo, ker je vezano zgolj na določene trge, 
predvsem na evropske.  
 Zanima me:  
 Kako bo slovenska vlada pomagala 
širiti se na tuje trge, da bi potem v primeru krize 
s tem zmanjšala krizo in jo ublažila v Sloveniji?  
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 Ne desni, svetovni ekonomisti 
napovedujejo slabšanje valute evra, celo njen 
zlom.  
 Zanima me:  
 Ali imamo v rezervi tudi novo valuto? 
 Dolg državnega proračuna Republike 
Slovenije na dan 31. 12. 2018 znaša 29,181 
milijonov evrov ali 63,8 % BDP.  
 Zanima me, če imate seveda oceno, 
kakšen bo dolg na dan 31. 12. 2020. 
 Hvala za odgovor.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Ja, pravilno ste ugotovili. Za nami je 
ena huda kriza. Praktično 10-letno obdobje je za 
nami, ki je blokiralo praktično vse. Bili so tudi 
varčevalni ukrepi in vse drugo. Jutri bomo kaj 
več rekli o rebalansu in smo slišali tudi, da ne 
pripravlja države na krizo. Spomnim se enega 
citata, da zakaj bi zdravili z antibiotikom, če še 
nimamo angine, iz leta 2008. Se pravi tista vlada 
takrat nas tudi ni ravno pripravila na kakšno 
krizo.  
 Moram pa povedati, da so razmere 
danes drugačne. Danes imamo razdolžena 
podjetja. Podjetja so tudi bistveno bolj zdrava, 
kot so bila takrat v času pregrevanja, ko se je 
vse delalo na nekih kreditih na lepe oči, kot se 
reče. In ko so nekateri v lakomnosti po 
prevzemu podjetij, kako bi imeli še več, kupovali 
delnice zelo drago, potem so cene delnic 
strmoglavile in jasno je, da je šlo vse v franže. 
To so bili raznorazni veliki sistemi, ki so propadli 
in tako naprej. Danes imamo v podjetjih 
drugačno sliko. Naš trenutni celotni javni dolg je 
32 milijard evrov, naš cilj je priti v tem letu na 66 
% BDP. Pri zniževanju dolga smo med prvimi v 
Evropi, zato je bila tudi zadnja zadolžitev, ne za 
tekočo porabo, kot so nekateri že uspeli 
natolcevati, ampak je bila ta zadolžitev narejena 
za upravljanje z dolgom oziroma po domače 
povedano za reprogramiranje tega dolga. Za 
nas je zelo pomembno, da ne bi prišli v kakšne 
slabše razmere zelo zadolženi. Imamo pač 
obratno sliko. Takrat je bila država manj 
zadolžena pa podjetja bolj, danes je drugače. 
 Kar se pa tiče teh napovedi, kdaj bo 
kriza, tudi ko usedete v avto, se verjetno ne 
pogovarjate celo pot, kako se boste zaleteli, 
ampak se pogovarjate, kako boste prišli na cilj in 
vozili po zdravi pameti. Res je, gospodarska 
raste se nekoliko ohlaja, ampak to ne pomeni, 
da smo že v recesiji in da smo že celo v minusu, 
kot smo imeli včasih tudi celo do minus 8 % 
padec gospodarske rasti. Mi vse te stvari 
spremljamo in se jih dobro zavedamo. O padcu 
evra oziroma zlomu evra, to so pa špekulacije. 
Nihče v Evropi ni omenil še nič takega, da bi se 
to lahko zgodilo. Tudi Evropska komisija in te 
inštitucije so danes bolje pripravljene na 
morebitno novo dogajanje, tako da Vlada 

Republike Slovenije zelo dobro spremlja 
situacijo in se bo tudi temu primerno odzivala na 
morebitno ohlajanje gospodarstva. Je pa to res 
ciklična zadeva in je normalno, da ne morejo 
vedno odstotki samo rasti, ampak začnejo tudi 
kdaj padati.  
 Ampak ta hip smo še tam, da ne 
rabimo govoriti kakšnih katastrofičnih scenarijev. 
Zelo dobro pa opazujemo situacijo, zagotovo, 
ker smo odvisni tako od dogajanja v svetu, 
dogajanja v Evropi, raznih carinskih vojn, vemo, 
kakšne so poteze nekaterih v svetu, tako da nas 
lahko pa marsikaj tudi skrbi. S tem se pa zelo 
strinjam.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospod predsednik 

Vlade, vi ste tako na splošno vse odgovorili, da v 
bistvu niste nič odgovorili, samo ste govorili o 
neki prometni nesreči. Mene zanima, kam nas 
bo ta nesreča odbila, če pride do nje. To je 
zanimivo vprašanje. Niste povedali niti kdaj, 
recimo o kriznem načrtu, niti o novih trgih, ki 
sem jih omenjal, ali imamo prihodnost na 
kakšnem drugem trgu, niti v končni fazi kakšen 
bo recimo naš dolg leta 2020. Matematični 
izračun sem hotel slišati.  
 Hvala lepa. Če mi lahko poveste še kaj. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 No nisem govoril o nesreči, govoril sem 
nekaj drugega, čeprav za nekatere sem že jaz 
nesreča sam po sebi. Kakorkoli, povedal sem, 
da zadnja zadolžitev, ki je bila, je bila za aktivno 
upravljanje dolga, se pravi prihodnje leto bi se 
znižal na 66 % BDP, potem v naslednjih letih bi 
pa radi prišli na maastrichtski kriterij 60 %. To je 
naš cilj.  
 Ko omenjate tuje trge, seveda delamo 
aktivno tudi na diverzifikaciji izvoza, to je 
bistveno, ne samo na evropsko tržišče, ampak 
tudi na tržišče tako imenovanih tretjih držav. 
Tudi na tem se dela. Pa kombinacija tudi z 
ohranjanjem tudi domače potrošnje. Vse to je 
pomembno, vendar nas domača potrošnja ne 
more rešiti, ker smo majhen trg, in to je lahko 
samo tako malo za dodatek. Vlada in tudi 
Ministrstvo za gospodarstvo aktivno dela na tujih 
tržiščih. Kot sem pa rekel, ni vse odvisno od nas. 
Saj veste, tudi naša krivulja gospodarske rasti je 
zelo podobna tistim državam, v katere največ 
izvažamo. Je pa tukaj še ena seveda velika 
neznanka, ki se ji reče brexit. Tudi tam so 
praktično v nekem čudnem položaju, kjer se ne 
ve čisto dobro, kako se bo vse skupaj izšlo.  
 Vlada Republike Slovenije vam 
zagotavljam, da aktivno spremlja vse dogajanje 
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in tudi izvaja tovrstno dejavnost, da bi naslednje 
ohlajanje gospodarstva pričakali pripravljeni. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, zadnja je vaša. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Ja, še enkrat. 

Gospod predsednik Vlade, vseeno nisem 
zadovoljen, kaj ste povedali. Lepo je slišati, da 
spremljate, vendar niste dali odgovore na moja 
konkretna vprašanja. Zato bi po 276. členu želel 
razpravo na naslednji seji in uveljavljam to 
pravico. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal v sredo v okviru glasovanj. 
 S tem prehajamo na naslednje 
vprašanje.  
 Gospod Luka Mesec, beseda je vaša. 
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav. 
 Gospod premier, prejšnji teden je vaš 
finančni minister Andrej Bertoncelj predstavil 
davčno reformo. Ta na prvi pogled zgleda dobro. 
Nekoliko bolj obremenjuje kapital, kar je prav, 
ker je ta v Sloveniji med najmanj obremenjenimi 
med primerljivimi evropskimi državami, in na 
drugi strani razbremenjuje plače. A tukaj je 
problem. Minister za finance pravi, da naj bi 
razbremenili najbolj produktivne, a izračuni 
pokažejo naslednjo sliko. Kdo so najbolj 
produktivni po tej definiciji? Recimo Renata, 
mojstrica v proizvodnji, ki zasluži 850 evrov neto 
mesečno, bo po davčni reformi dobila 2,6 evra 
na mesec več, torej jo težko uvrstimo med 
najbolj produktivne. Enako velja za recimo 
Igorja, administratorja, ki zasluži tisoč evrov neto 
na mesec. Ta bo prejel slabih 9 evrov več. 
Janez, razvojni inženir, ki zasluži tisoč 460 
evrov, bo prejel pičlih 13 evrov več. Maruša, 
programerka s tisoč 977 evri plače, pa bo 
prejela slabih 19 evrov več. Najbolj produktivni 
po tej davčni reformi pa so naslednji. Recimo 
poslanec Državnega zbora z 2 tisoč 791 evri 
neto mesečno bo zaslužil slabih 60 evrov več. A 
moramo iti navzgor po lestvici? Kakšen dobro 
plačan zdravnik s 6 tisoč evri neto plače bo 
zaslužil 100 evrov več, recimo Blaž Brodnjak, 
predsednik uprave NLB, ki si je po privatizaciji 
plačo povečal na pol milijona letno oziroma 41 
tisoč evrov mesečno, pa bo dobil 70-krat več, 
kot dobi tista mojstrica Renata v proizvodnji, se 
pravi 186 evrov neto mesečno več.  
 Osnutek davčne reforme torej ne 
razbremenjuje nižjega sloja, ti dobijo drobiž, 
nekih 2, 3 evre na mesec. Ne razbremenjuje 
srednjega sloja, se pravi med tisoč in 2 tisoč evri 
plače, ti dobijo med 9 in 19 evri, razbremenjuje 
izključno tiste, ki so bili že dvakrat razbremenjeni 

v prejšnjem mandatu, se pravi nekaj odstotkov 
najbolje plačanih, kjer so predvsem menedžerji, 
najbolje plačani zdravniki, funkcionarji in 
podobno.  
 Zato se obračam na vas, gospod 
premier, z vprašanjem:  
 Ali se s tako davčno reformo strinjate?  
 Glede na to da ste si ugled v prejšnjih 
mesecih pridobili kot nekdo, ki je pripomogel k 
izboljšanju položaja ali pa blaginje v Sloveniji s 
tem, da smo skupaj izpeljali minimalno plačo, pa 
socialno pomoč, se dogovorili s sindikati v 
javnem sektorju in podobno, zakaj si ne bi raje 
postavili recimo cilja, da večina plač v tej državi 
čim prej preseže mejo tisoč evrov, kajti trenutno 
sta kar dve tretjini plač pod tisoč 70 evri 
mesečno v tej državi?  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Treba je povedati, da smo ob tej 
spremembi pristopili tudi v tem razredu, kjer so 
ljudje z minimalno plačo, kajti ob uvedbi zvišanja 
minimalne plače so padli v neugodno razmerje. 
In tudi to popravljamo s to reformo. Tako da 
minimalna plača je povzročila nekaj težav in ni 
vsega rešila in tudi to rešujemo s to reformo. Cilj 
teh popravkov, ki smo jih naredili, je pa 
predvsem razbremenitev srednjega razreda. 
Srednji razred je tisti, ki ga želimo razbremeniti 
in zato se težko strinjam s tem, da zdaj samo 
bogatim zvišujemo. Saj koliko pa je v Sloveniji 
tistih, ki so res bogati?! Omenili ste poslance. To 
se da, ne vem, se lahko tudi ne zviša, saj ne bo 
nič narobe potem po taki logiki. Ampak vi ste 
zdaj našteli nekaj tistih mogoče izoliranih 
primerov. Najvišja stopnja je pa tistih, ki 
pripadajo tako imenovanemu srednjemu 
razredu, in temu želimo pomagati. Popravki 
gredo v to smer, da če bodo delodajalci ohranjali 
enako stopnjo izplačila, potem bo tudi 
delojemalec dobil več.  
 Kar se pa tiče nizkih plač, pa tega 
vsega ne more reševati država. Višje plače bodo 
predvsem tudi takrat, ko bomo imeli višjo 
dodano vrednost, zato moramo tudi na drugih 
področjih spodbujati predvsem proizvodnjo, ki to 
višjo dodano vrednost omogoča. Tako da je 
tukaj problem nekoliko širši. Cilj vsega pa 
sigurno ni, da bomo zdaj, ne vem, kot sem nekje 
zasledil, ustvarjali razred bogatih in ne vem kaj, 
ampak je zagotovo ta srednji razred. Zavezanec 
dohodkom, ki ima višino povprečne plače, bo 
imel na leto za 144 evrov večji dohodek. Je pa 
tudi tukaj v teh popravkih predvsem 
razbremenitev regresa, kjer bo tako, da kolikor 
bo delodajalec regresa namenil, toliko ga bo tudi 
zaposleni dobil. Mislim, da je tudi to eden izmed 
ukrepov, ki bo pozitivno vplival na zaposlene. Še 
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enkrat pa ponavljam, da smo tudi zaradi 
minimalne plače, ker so nekateri padli v 
neustrezen dohodkovni razred, morali popraviti 
tudi na tem področju. Tako da mogoče tudi tam 
ni bilo čisto brez težav. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  Gospod poslanec, 
izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Na žalost, gospod 

premier, se ne morem strinjati z vašo tezo, da ta 
reforma razbremenjuje srednji razred. Prej sem 
vam ilustriral na primerih, naj vam sedaj 
pokažem še grafično. Po večini definicij je 
srednji razred med 75 % povprečne plače, se 
pravi pri nas slabih 800 evrov, in dvokratnikom 
povprečne plače, se pravi pri nas tam 2 tisoč 
100 evrov. Tukaj vidite, da se plače tem ljudem 
praktično ne povečujejo. Do resničnega skoka 
pride šele nad dvokratnikom povprečne plače, to 
pa ni več srednji razred, to je višji srednji razred. 
Ponavljam, ti ljudje so že dvakrat dobili odpustek 
v prejšnjem mandatu in ne razumem, zakaj bi 
270 milijonov težek paket davčnih razbremenitev 
v prvi vrsti usmerili tja. Zakaj ga ne usmerimo k 
ljudem, ki imajo 800, 900, 1000 evrov, 1100 ali 
1200 tudi 1400 plače, če hočete. Njim je treba 
pomagati. Jaz se strinjam z vašo postavko, delo 
se mora izplačati, se strinjam, se mora izplačati, 
ampak ljudem, ki zaslužijo že sedaj 3 tisoč, 4 
tisoč, 5 tisoč evrov na mesec, se delo že izplača. 
Mi pa moramo poskrbeti, da se bo delo izplačalo 
vsem. Ko govorimo o inženirjih, tudi njim se 
mora splačati, ampak oni niso v tem razredu nad 
2 tisoč 500 ali 3 tisoč evrov – tukaj vam bom 
prebral – po podatkih iz Financ z 10 let delovne 
dobe v gradbeništvu zaslužijo 1200 do 1500 
evrov. Njih ta reforma zgreši. Dobili bodo cirka 
10 evrov povišice k plači.  
 Sprašujem vas:  
 Zakaj si ne bi postavili drugačnega cilja 
v tej reformi, zakaj ne bi res razbremenili nižjih in 
srednjih plač, ker te so najbolj potrebne dodatne 
pozornosti države?  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Razbremenitev je taka, kot si 

jo tudi ta država lahko ta hip javnofinančno 
privošči. Ko pa govorite tudi o višini plač, seveda 
delo, ki ima višjo dodano vrednost, je zagotovo 
tudi višje plačano. Se pa strinjamo, da če 
nekateri ne bodo tudi v podjetjih svojih delavcev 
plačevali tako, kot je to treba, potem tudi država 
pri tem ne more kaj veliko narediti. Ponavljam pa 
še enkrat, ker sem povedal, da je ta davčna 
optimizacija namenjena srednjemu razredu, 
nastavljena je pa tako, da še omogoča 
javnofinančno vzdržnost, ker na eni strani 
moramo gledati na javne finance, na drugi strani 
pa moramo gledati tudi na to, da bodo zaposleni 
nekaj imeli od tega in da se bo tudi delo 

splačalo. Seveda pa se o kakšnih detajlih 
pogovarjamo še naprej, zagotovo, vendar pa ne 
bi operiral s tistim, koliko da je bogatih, ker v 
Sloveniji je malo takih, ki so v najvišjem razredu.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Se strinjam s tem, 

gospod premier. Res je malo višjega razreda in 
tudi vaša reforma v bistvu zadane predvsem 10 
% najbolje plačanih v tej državi. Zato govorim, 
pravite, ciljamo na srednji razred, ampak 
streljate tja namesto tja.  
 Želim podati zahtevo za splošno 
razpravo, ker se moramo pogovoriti o tem, koga 
v tej državi razbremeniti, komu se delo sedaj ne 
splača, pa bi se moralo splačati. Tudi o teh 
mantrah, ki jih večkrat slišimo, da če bomo 
nagradili tiste, ki ustvarjajo višjo dodano 
vrednost, bodo potem ljudje, ki zaslužijo manj, 
prišli na bolje iz takšnih in drugačnih razlogov. 
Temu so v Ameriki rekli trickle-down efekt. 
Izgleda pa približno tako, na internetu je bila 
neka grafika, kjer so postavili kozarce v 
piramido. In logika tega trickle-down efekta je, 
da če nalivamo v najvišji kozarec, bo iz tega ko 
se ta enkrat napolni, začelo vino teči v ostale 
kozarce. Ampak kar se dejansko zgodi, pa je, da 
se ta kozarec povečuje in nič ne pride v ostale. 
Pa to ni šala. Če si pogledate, kaj se je dogajalo 
z bogastvom zadnjih 20, 30 let, ko so na ta 
način pristopali k davčnim reformam, boste 
videli, da se je zgornji procent prebivalstva 
premoženjsko samo napihoval, srednji razred pa 
je propadal.  
 Zato se obračam s tem pozivom najprej 
na premierja, sedaj na Državni zbor, opravimo 
razpravo o tem, koga mora davčna reforma pri 
nas razbremeniti, komu se delo mora splačati, 
pa se mu ne splača. In če podam še en 
argument, zakaj je treba ciljati na ljudi z nižjimi 
plačami. Poglejte, če boste dali dodaten denar 
človeku, ki zasluži 800 evrov ali pa tisoč 200 
evrov, obstaja velika verjetnost, da bo on ta 
denar tudi potrošil v domačem gospodarstvu. Se 
pravi, šel bo denar do lokalnih trgovcev, 
gostincev, v plače, nekaj se ga bo vrnilo skozi 
davke. Če pa daste povišico Blažu Brodnjaku, 
dvomim, da bo ob 41 tisoč evrih bruto plače 
sploh opazil še tistih dodatnih 200 evrov na 
računu. Še bolj pa dvomim, da bo ta denar 
porabljen na način, da bo produktiven za 
domače gospodarstvo. Šel bo ali v luksuzno 
potrošnjo ali, kar sedaj počnejo menedžerji, 
kupoval bo stanovanja po Ljubljani, jih dajal v 
najem ali pa v Airbnb in s tem še zaostroval 
stanovanjski problem za generacije, ki do 
stanovanj trenutno ne morejo. Tukaj se 
pogovarjamo o tem, kako voditi socialno politiko 
te države, o tem, koliko bo Slovenija socialna 
država čez dve, tri, štiri leta. Želim, da o tem 
opravimo temeljito razpravo, preden je reforma 
sprejeta. Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 O vašem predlogu bomo glasovali v 
sredo.  
 Besedo predajam gospe Maši Kociper.  
 Izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem 
imenu! 
 Spoštovani predsednik Vlade! Vaša 
vlada, naša skupna vlada, v kateri je tudi naša 
stranka SAB, je po dolgih letih krize in potem 
neke vrste finančne konsolidacije končno lahko 
sprejela tudi nekatere ukrepe, ki jih čutijo tudi 
posamezniki. Danes so bili že večkrat omenjeni: 
dvig minimalne plače, dvig socialnih prispevkov, 
povprečnina občin in tudi višje plače javnih 
uslužbencev. Tudi za upokojence smo naredili 
nekaj stvari, in sicer smo ponovno uvedli redno 
in izredno usklajevanje pokojnin in izplačali letni 
dodatek v petih višinah. Ne glede na vse to, pa 
je še vedno preveč upokojencev, ki kljub temu 
ne morejo živeti varno in dostojno jesen svoje 
starosti. Mnogi nimajo niti za osnovne 
potrebščine, kaj šele, da bi si lahko plačali 
oskrbnino v domu za ostarele ali pa doma. In to 
enostavno ni prav. Gre za to, da je to naloga 
pokojninskega sistema, kot se je uvedel v 
zadnjih desetletjih v vseh demokratičnih 
državah, in je tudi izkaz delovanja socialne 
države. To so naši starši, dedki, babice, tete, 
strici, ki so za to družbo že žrtvovali svoje delo, 
sedaj pa moči, da bi delali, enostavno nimajo 
več in jim je treba zagotoviti to, kar so si 
zaslužili.  
 V Stranki Alenke Bratušek prejšnji 
mandat nismo bili član vladne koalicije, zato smo 
pa toliko več energije vložili v to, da smo se 
pogovarjali z ljudmi. Dve stvari sta ste kar naprej 
ponavljali pri teh pogovorih. Eno so težave, ki jih 
ljudje občutijo z zdravstvenim sistemom, zlasti 
predolge čakalne vrste, in pa težave 
upokojencev, bodočih tudi in pa zlasti sedanjih, 
ki težjo preživijo. Zato smo ti dve stvari tudi 
izpostavili kot svoji prioriteti v predvolilnem 
obdobju. To je bil razlog. Ne to, da si kdorkoli 
med nami šteje, da ima neko prioriteto nad 
upokojenci. Ko smo sestavljali koalicijsko 
pogodbo – mislim, da ste bili ves čas prisotni – 
smo vztrajali, gotovo se spomnite, da se tri stvari 
vnesejo in da se tudi časovno opredelijo v tej 
koalicijski pogodbi. Prvič, da se dovoli 
upokojencem, ki si to želijo in ki so zmožni, da 
lahko še dodatno delajo in si tako izboljšajo svoj 
socialni položaj. Drugič, da se letni dodatek vrne 
na raven, kot je bil pred krizo, in se izplača v 
dveh višinah. In tretjič, da se bodočim 
upokojencem zviša odmerni odstotek.  
 Lepo prosim za odgovor, predsednik 
Vlade:  
 Kdaj lahko pričakujemo, da bi se te 
zaveze, ki smo jih skupaj zapisali v koalicijsko 
pogodbo, uresničile?  

 Ali imate morda še kaj več podatkov o 
načinu njihovega uresničevanja? 
 Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod predsednik izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala za vprašanje. 

 Čeprav zadnje projekcije kažejo, da 
imamo v državi pokojninski sistem, ki bo še kar 
nekaj let vzdržen, pa se moramo že danes 
pripraviti na izzive starajoče se družbe. Treba je 
že takrat razmišljati, ko, bom rekel, si v naših 
letih, ko mislimo, da bomo še dolgo, pa v bistvu 
nam ura že tudi, kar se pokojnin tiče in te 
starosti, kar bije in tega se včasih tudi premalo 
zavedamo. Ključen izziv pa ostaja, kako javne 
finance prilagoditi stroškom staranja 
prebivalstva.  
 Po projekcijah naj bi število 
upokojencev do leta 2070 naraslo za približno 
20 odstotkov, s 616 tisoč, kolikor jih je bilo leta 
2016, na 736 tisoč, kolikor jih bo po ocenah leta 
2070. To so ocene, vprašanje je, kaj bo takrat. 
Mene ne bo več, zagotovo. Za mene ne bodo 
potrebovali takrat pokojnine.  
 Nove projekcije za obdobje od leta 
2016 do leta 2070 kažejo, da bi se izdatki za 
staranje zvišali z 22 na 28 odstotkov BDP. In to 
so trendi, ki niso samo težave v Sloveniji, ampak 
predstavljajo resno grožnjo tudi po celi Evropi, v 
vseh evropskih državah. 
 Že danes država intervenira s svojim 
transferjem v pokojninsko blagajno. Na leto 
namenja približno milijardo evrov za kritje razlike 
med vplačanimi prispevki in izplačili pokojnin. 
Pokojninska blagajna se bo letos okrepila na 5,5 
milijarde evrov, kar je zvišanje za okoli 4 
odstotke na prihodkovni in odhodkovni strani. 
Razmerje med delovno aktivnim in preostalim 
delom prebivalstva se ob visoki gospodarski 
rasti trenutno izboljšuje, a ne v zadostni meri. 
Tako da se strinjam z vami, da vsi upokojenci ne 
dobijo tistega, kar bi si zaslužili za preteklo delo. 
 Dostojne pokojnine so zagotovo 
prioriteta te vlade, ne samo ene stranke, celotne 
vlade, vsaj upam, da je tako. Dolgoročno 
stabilnost pokojninskega sistema bodo zagotovili 
samo ukrepi, ki bodo izboljšali ta položaj. 
Vendar tukaj moramo vedno gledati na 
javnofinančno vzdržnost. Seveda je lepo 
upokojencem reči, tole in tole boste dobili, 
ampak moramo to nekje tudi zagotoviti. 
Uskladitev pokojnin za 2,7 % , ki velja od 1. 
januarja, državo stane skoraj 137 milijonov 
evrov. In to ni zadnje zvišanje, zgodilo se bo še 
eno zvišanje. Potem bodo pokojnine višje za 
okoli 4 %. Pri 500 evrih to pomeni za 21 evrov 
višjo pokojnino konec leta, pri 800 evrih pa za 34 
evrov višjo, kar za povprečnega upokojenca 
seveda ni ravno veliko. V denarnici se mu to 
pozna zelo malo, proračun je pa zelo 
obremenjen, ker, kot sem prej navedel, imamo 
616 tisoč upokojencev. Zato je letni dodatke za 
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upokojence že vrsto let predmet usklajevanj, 
vezanih na vsakokratno seveda proračunsko 
kondicijo tako države kot tudi pokojninske 
blagajne. Letos bo letni dodatek v primerjavi z 
minulim letom višji za vse upokojence. Obseg 
sredstev pa je po dolgih letih enak tistemu pred 
sprejetjem Zujfa. Če gledam, akutno seveda, 
smo nekaj teh problemov rešili. Večji problem pa 
bo, kot sem rekel, dolgoročno vzdržen sistem. 
To pomeni tudi premikanje upokojitvene starosti 
in da bodo mladi prej vstopili na trg dela in ga 
kasneje zapustili. To je naš bistveni problem, da 
prepozno vstopamo na trg dela in ga prepozno 
zapustimo. Ko sem pa govoril z danskim 
premierjem, je pa celo rekel, da bodo zvišali do 
75. leta, da imajo projekcije, tako da ne vem, 
kako bodo to ljudje preživeli, ampak cela Evropa 
ima te probleme. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospa poslanka, beseda je vaša, 
izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa za 

odgovor, gospod predsednik Vlade.  
 Z mnogim, kar ste povedali, se 
strinjam. Gre za izjemno kompleksen problem, 
izzive starajoče se družbe. Tako kot ste rekli, 
tudi pri nas število upokojencev narašča. 620 
tisoč ljudi je znaten del prebivalstva naše države 
in stvari je treba premisliti. Ampak govorim tukaj 
o nekem dogovoru, ki smo ga sklenile vse 
stranke vladajoče koalicije, ki smo ga zapisale in 
podpisale. Vendarle je v naši državi veliko ljudi, 
16 % upokojencev, ki niti nimajo pokojnine do 
praga revščine, in kar 60 % upokojencev je 
takih, katerih pokojnina je do 600 evrov. Se 
pravi, govorimo o res velikem številu ljudi, ki 
težko živijo, tej družbi so pa že prispevali. In kot 
vemo vsi skupaj, pokojnine niso socialni transfer, 
so plačilo za minulo delo. Spor, ki smo ga imeli, 
gotovo se ga spomnite, ob koncu leta, je bil 
samo v tem, ker smo v naši stranki imeli majhno 
število zahtev – tri tozadevno, vztrajali, da se jih 
zapiše v koalicijsko pogodbo, tudi bili edini, ki 
smo prosili za datume, tako da bi se te 
spremembe uvedle že s 1. 1. 2019. To se žal ni 
zgodilo, je pa bilo nekaj narejenega, to pa 
priznam.  
 Zato od vas kot predsednika Vlade in 
vodje te ekipe, lepo prosim, neko besedo, 
zagotovilo, kdaj v kakšnih časovnih rokih lahko 
pričakujemo, da bi se te tri zaveze, ki smo jih 
vse koalicijske stranke podpisale, tudi izpolnile. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod predsednik. 
 
MARJAN ŠAREC: Ja, hvala. 

 Resorno ministrstvo seveda pripravlja 
nabor teh ukrepov oziroma pripravlja izhodišča 
za popravke Zakona ZPIZ. Seveda gre predlog 

sprememb v smeri dviganja odmernega 
odstotka, to je ena zadeva, tako za moške kot 
za ženske, upošteva tudi to zavezo iz 
sporazuma, da se bo odmerni odstotek za 40 let 
določil v višini najmanj 63 %, obenem pa se bo 
priznal višji odmerni odstotek in skrb za otroke. 
Bodo pa ta zvišanja razpotegnjena čez več let, 
ker moramo, spet bom opozoril na 
javnofinančno vzdržnost, stabilnost. Če ne bomo 
imeli javnih financ stabilnih, potem bo vse 
zaman. Zvišanje odmernih odstotkov pa bo 
seveda posledično pomenilo višjo socialno 
varnost tudi za prejemnike invalidskih, vdovskih 
in družinskih pokojnin ter nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja. 
 Izhodišča, ki jih pripravljajo na 
ministrstvu pa seveda vključujejo tudi eno zelo 
pomembno zadevo, to pa je tako imenovani 
dvojni status. Se pravi, da upokojenci lahko tudi 
delajo in hkrati seveda plačujejo vse prispevke. 
Ministrstvo to pripravlja in ko bo zadeva zrela za 
javno razpravo, jo bomo tudi opravili. Tako da se 
dela tudi na tem oziroma zlasti na tem. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane 
odgovore in s tem, spoštovani poslanke in 
poslanci, v skladu z 247. členom Poslovnika 
Državnega zbora prehajamo na poslanska 
vprašanja, postavljena na 2. in 4. seji Državnega 
zbora. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandra Pivec bo odgovorila na 
vprašanje gospoda Franca Breznika v zvezi z 
urejanjem položaja turističnih kmetij. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci, 
spoštovani kolegi ministri, lep pozdrav tudi iz 
moje strani!  
 Dovolite, da odgovorim še na vprašanje 
z 2. seje. Torej na vprašanje, ki ga zastavlja 
gospod Franc Breznik, podajam naslednji 
odgovor.  
Res je, da je sprememba Zakona o kmetijstvu v 
letu 2017 prinesla določilo, da besede kmetija v 
svojem nazivu ne smejo uporabljati tista 
kmetijska gospodarstva, ki po svoji statusni 
obliki delujejo v obliki espeja ali deooja. Tako 
morajo kmetijska gospodarstva, ki so 
registrirana kot s. p. ali d. o. o., turistično 
dejavnost opravljati v tej obliki in ne kot kmetije v 
obliki dopolnilne dejavnosti. Dopolnilna 
dejavnost na kmetijah je res dejavnost, ki 
omogoča kmetijam boljšo izrabo proizvodnih 
možnosti, delovnih moči kmetije in pridobivanje 
dopolnilnega dodatnega dohodka na kmetijah. 
Ključno je poudariti, da so te kmetije omejene v 
obsegu poslovanja in imajo za to posebne 
zahteve, zato to tudi izražajo v svojem nazivu. 
Letni dohodek teh kmetij iz dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji namreč ne sme presegati treh 
povprečnih letnih plač na zaposlenega v 
Republiki Sloveniji v preteklem letu, na območjih 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost 
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pa ne smejo presegati petih povprečnih letnih 
plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji v 
preteklem letu. Zraven tega obstajajo za njih še 
druge omejitve.  
 V poslanskem vprašanju gospod 
Breznik ugotavlja težave kmetije na Štajerskem, 
ki uporablja turizem na kmetiji in po njegovih 
informacijah razmišlja o popolni opustitvi 
dejavnosti. Torej težave na tovrstnih kmetijah, ki 
opravljajo svojo dejavnost v obliki espeja ali 
deooja se pojavijo takrat, ko te kmetije presežejo 
omejitve kapacitete in so se zato preoblikovale v 
espe, obdržale pa so v nazivu še ime kmetija, 
kar, kot že omenjeno, sprememba Zakona o 
kmetijstvu iz leta 2017 ne dovoljuje. Torej kdor je 
espe nima omejitve glede števila sob in števila 
sedežev za izletniški turizem oziroma goste, 
četudi se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo in ima 
pri tem pretežno svoje pridelke, kar seveda za 
kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, velja 
in jih pri tem omejujejo določene številke, ki 
predstavljajo za njih omejitev. Skratka ime 
kmetija lahko uporabljajo v turistični dejavnosti in 
drugih dopolnilnih dejavnostih le tisti, ki so 
dejansko fizične osebe, kmetije in niso espeji ali 
deooji. Kaj je kmetija, Zakon o kmetijstvu 
natančno opredeljuje in to zagotovo ni espe. V 
primeru, ki ga navaja gospod poslanec, ima 
kmetijsko gospodarstvo 60 ležišč, kar presega 
zgornjo dovoljeno število v okviru opravljanja 
dopolnilne dejavnosti in mora biti torej zaradi 
tega v obliki espeja ali deooja. Namen tovrstne 
ureditve v zakonu je, da se loči, kdo dejavnost 
opravlja kot kmetija, in to so običajno relativno 
majhne kmetije, se pravi, določa, kdaj ta kmetija 
to opravlja kot dopolnilno dejavnost in kdaj gre 
za sicer enako dejavnost, vendar v drugačnem 
pravnem statusu in seveda v drugačnih pogojih, 
ki niso vezani na prej omenjene omejitve. S 
stališča potrošnika pa je ta informacija 
pomembna, zato seveda mi na tem področju 
spremembe zakonodaje ne načrtujemo. V 
Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih o 
obsegu storitev za opravljanje gostinske 
dejavnosti je določeno, da se opravlja gostinska 
dejavnost na kmetijah, ki so turistične kmetije, v 
skladu z Uredbo o dopolnilni dejavnosti na 
kmetiji. Novela Zakona o kmetijstvu iz leta 2017 
je v 66. členu določila prepoved zavajanja. 
Podobno določa tudi sprememba 686. člena 
Zakona o gospodarski družbi, ki je uvedel 
prekršek družbe, če ima v firmi dodatne 
sestavine, ki družbo označujejo tako, da 
spravljajo ali utegnejo spraviti v zmoto. Določeno 
je bilo prehodno obdobje, v katerem so se espeji 
in deooji lahko preoblikovali v kmetije in tudi 
registrirali svojo dopolnilno dejavnost, zato iz 
tega stališča menimo, da ni razloga, da bi 
razmišljali o spremembi zakonodaje. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica, za podan odgovor. 
 Ugotavljam, da zaradi odsotnosti 
ministra gospoda Jureta Lebna ne bo odgovora 
na poslanski vprašanji gospodov Tomaža Lisca 

in Sama Bevka. S tem prehajamo na vprašanja 
poslank in poslancev v prvem krogu. Besedo 
imate gospa Eva Irgl.  
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci!  
 Žal ministra za zdravje danes ni z nami, 
ampak pred približno mesecem dni sem mu 
zastavila pisno poslansko vprašanje in ker do 
sedaj še nisem dobila odgovora, sem se 
odločila, da ga zastavim tudi ustno. V zadnjem 
času smo se namreč glede na javno 
izpostavljene primere začeli ponovno bolj 
intenzivno soočati s problematiko pomanjkanja 
specialistov družinske medicine. Zdravniki sami 
opozarjajo, verjetno tudi poslanci, ministri, ko 
greste na pregled, vidite, koliko so ti zdravniki 
obremenjeni, in zaradi tega opozarjajo, da je 
pod vprašajem tudi kakovost opravljanja njihovih 
storitev. Razpisi za specializacijo družinskih 
zdravnikov kažejo na upadanje interesa. Starejši 
zdravniki se upokojujejo, mladi pa vse 
prevečkrat zaradi takšnih razmer, o katerih 
govorimo v zdravstvu, tudi niso kaj preveč 
motivirani. Prihaja do odpovedi delovnega 
razmerja zaradi preobremenjenosti, novih 
zdravnikov na področju družinske medicine pa 
ni. Jaz prihajam iz Občine Vipava in tudi v Vipavi 
se soočamo s podobnimi težavami. Zdaj se na 
nek način premošča to pomanjkanje družinskih 
zdravnikov, pa vendarle so tukaj še vedno 
prisotne težave.  
 Zato vas, spoštovani minister, 
sprašujem: 
 Kako boste rešili problematiko 
pomanjkanja zdravnikov družinske medicine?  
 Tukaj bi vas prosila, da konkretno 
navedete ukrepe.  
 Ali ste razmišljali o povečanju razpisnih 
mest za specializacijo družinske medicine? 
 Kako nameravate reševati problematiko 
v manjših krajih, kot je na primer Vipava?  
 In prosila bi, glede na to, da ministra 
danes ni z nami, da mi na prihodnji seji ali pa na 
eni od prihodnjih sej, ker nikoli ne vemo, ali bo 
prisoten ali ne, odgovori ustno. Seveda pa bom 
vmes pričakovala tudi že kakšen pisni odgovor, 
ker že po zakonu oziroma po pravilniku bi moral 
to storiti. Najlepša hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Pričakovali bomo odgovor gospoda 
ministra na naslednji seji. 
 In s tem prehajamo na 10. poslansko 
vprašanje gospoda Aleksandra Reberška. 
 Gospod poslanec, beseda je vaša. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovana ministra! 
 V Poslanski skupini Nove Slovenije 
smo bili obveščeni, da že vso zimo leta 
2018/2019 ponovno intenzivno potekajo 
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nezakoniti prehodi državne meje med Republiko 
Hrvaško in Republiko Slovenijo na širšem 
območju, ki je omejeno z Ilirsko Bistrico na 
zahodu in severu, Kočevjem na vzhodu. Ilegalni 
migranti zaradi mile zime in s pomočjo lokalnih 
tihotapcev zopet množično vstopajo v Republiko 
Slovenijo in nato nadaljujejo pot naprej proti 
zahodnim državam. Ob tem za seboj puščajo in 
odlagajo ogromne količine oblek, spalnih vreč, 
nahrbtnikov, raznovrstnih baterij in drugih 
odpadkov. Te smeti kazijo naravno okolje 
snežniških in kočevskih gozdov, obenem pa 
nevarni odpadki pomenijo tudi tveganje za 
onesnaževanje okolja. Trenutno se različne 
občine lotevajo čiščenja in pospravljanja na 
različne načine. Ponekod to izvaja lokalna 
komunala, ponekod se tega lotijo kar policisti. V 
vsakem primeru pa odstranjevanje teh odpadkov 
postaja nevzdržno finančno breme tamkajšnjih 
občin. Seznanjeni smo s konkretnim primerom, 
ko so delavci na eni lokaciji z enim čiščenjem 
nabrali preko tono in pol takšnih odpadkov.  
 Sprašujem vas: 
 Ali ste seznanjeni z navedenim 
pojavom?  
 Ali se vam zdi prav, da finančno breme 
za odstranjevanje teh odpadkov pade na lokalne 
skupnosti, ki niti niso povzročitelji tega 
onesnaženja niti nimajo sredstev, ki bi jih lahko 
za to namenile? 
 Katero od vaših ministrstev je pristojno 
za rešitev opisanega problema in kako ga boste 
rešili?  
 Prosim za časovno opredelitev in vaše 
konkretne zaveze. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod ali gospa ministrica?  
 Izvolite, gospa ministrica. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Spoštovani 

poslanec, dovolite odgovor, kolikor je v 
pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano.  
 Mi smo seveda o danem vprašanju 
povprašali našo gozdarsko inšpekcijo in pa tudi 
naše revirne gozdarje. In dovolite nekaj 
podatkov, ki smo jih dobili od njih. Gozdarska 
inšpekcija je ob nadzoru gozdnega prostora 
zaznala, da se resnično ob posameznih poteh v 
gozdnem prostoru meje z Republiko Hrvaško 
občasno pojavljajo komunalni odpadki. To so 
predvsem odvržena oblačila in pa obutev. Po 
določbi 157.a člena Zakona o varstvu okolja, ki 
ureja ukrepanje v primeru nezakonito odloženih 
odpadkov, odredi ostranitev komunalnih 
odpadkov občinska inšpekcija. Če so nezakonito 
odloženi komunalni odpadki na zemljišču v lasti 
države ali občine, odredi občinska inšpekcija 
izvajalcev javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki njihovo odstranitev, ta pa jih mora 
odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z 
odpadki. V primeru, ko so komunalni odpadki 
nezakonito odloženi na zemljišču v lasti osebe 

zasebnega prava, odredi odstranitev teh 
odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali 
drugemu posestniku zemljišča. Naši gozdarski 
inšpektorji so za odpadke v gozdovih naredili 
odstop na pristojno občinsko inšpekcijo, ker gre 
vendar za komunalne odpadke, pretežno celo 
takšne odpadke, ki jih ne pripisujejo migrantom. 
Kar se tiče revirnih gozdarjev, zaznavajo 
povečanje teh odpadkov na območnih enotah 
Postojna, ki meji na Republiko Hrvaško, in v 
zadnjem letu tudi povečanje odlaganja 
odpadkov, ki jih odlagajo ilegalni migranti ob 
prehodu meje, predvsem na območjih občin 
Ilirska Bistrica, nekoliko manj Loška dolina. Del 
teh odpadkov odstranjujejo tudi revirni gozdarji 
in del je zaznano, da jih odstranijo tudi policisti 
na terenu. Toliko iz moje strani.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, gospod 

predsednik.  
 Spoštovani gospod poslanec, res je, 
mila zima pravzaprav povečuje migrantski tok iz 
regije in pritiska na slovensko schengensko 
mejo, na južno mejo. Tihotapljenje ilegalnih 
migrantov preko državne meje vodijo posamezni 
tihotapci in pa kriminalne združbe in policija 
uspešno preprečuje to tihotapljenje. Moram tudi 
povedati, da je v letošnjem letu prišlo do 
razpršenosti vstopih točk v Republiko Slovenijo. 
Če smo še lani govorili, da je bilo 90 % ilegalnih 
migracij na področju Policijske uprave Novo 
mesto in Koper, se nam v letošnjem letu 
odpirata Policijska uprava Ljubljana in pa 
Maribor. To pomeni, da tihotapci in pa ilegalni 
migranti iščejo prehode preko državne meje tudi 
vzdolž celotne državne meje.  
 Moram tudi povedati, da problem 
odpadkov policija zaznava in ga tudi evidentira 
ter o tem poroča pristojnim službam. Posebej v 
kočevskih in pa snežniških gozdovih je 
zabeleženo nekaj teh odvrženih oblek in pa 
odpadkov. Ne morem govoriti o neki večji 
količini, kajti policija o tem nima podatkov. Je 
bila pa policija seznanjena s primerom najdbe 
manjšega števila oblek na področju Policijske 
postaje Cerknica, kjer je za odvoz poskrbela 
pristojna služba, na Kočevskem pa sta poznana 
dva primera teh najdenih odpadkov. Res je, 
policija je pravzaprav obveščena o teh odpadkih, 
ki ležijo po gozdovih, tudi poslal sem poročilo na 
Vlado, ko sem obiskal občino Črnomelj, in 
verjamem, da bomo v prihodnjih mesecih 
oziroma dneh našli ustrezno rešitev. Je pa res, 
da policija in Ministrstvo za notranje zadeve 
nista pristojna za odvoz in za čiščenje teh 
odpadkov, o njih pa pravzaprav poročata 
pristojnim službam. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
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ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa.  
 Večino časa sta sicer namenila za opis 
stanja ne pa, kako ga boste rešili in pa »v nekaj 
mesecih«. Jaz od vas pričakujem konkretne 
rešitve. Dejstvo je, da do teh stvari, do teh 
odlagališč prihaja. In ne moremo si dovoliti, da 
to prevalimo na občine.  
 Zato bi vaju še enkrat prosil:  
 Kdo bo plačnik tega? 
 Kdo bo to dejansko odstranil?  
 Predvsem pa, kdo bo nosil finančne 
posledice vsega tega?  
 Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Jaz bi predvsem 

želela pojasniti, da sem povedala, da je to 
opredeljeno v Zakonu o varstvu okolja. To ni ne 
pristojnost Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in verjetno ne tudi ne notranjega. 
Kar pa je v naši pristojnosti, pa kot povedano, 
opravljamo. Se pravi, zaznavamo te odpadke, jih 
sporočamo na pristojne občinske službe in 
potem seveda je njihovo ravnanje naprej 
opredeljeno v zakonu, ki sem ga omenila. Je pa 
res, kot že povedano, da v kar nekaj primerih to 
čiščenje opravijo kar policisti in pa tudi naši 
revirni gozdarji na terenu, v bistvu brez kakšne 
prijave.  
      
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod poslanec? Najlepša hvala. 
 S tem prehajamo na 11 vprašanje, to je 
vprašanje gospoda Željka Ciglerja. 
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. 

Spoštovani! 
 Govorim o otrocih s posebnimi 
potrebami, ki imajo v odločbi o usmeritvi in v teh 
odločbah zapisano pravico do spremljevalca, ki 
so jim jo določile komisije za usmerjanje. 
Odločbe o usmeritvi za 408 otrok v Sloveniji se 
še vedno ne izvršujejo in tudi individualizirani 
načrti, ki so na podlagi teh odločb pripravljeni na 
šolah, se ne izvršujejo. Ministra dr. Jerneja 
Pikola za izobraževanja sem na njegovem 
zaslišanju 4. 9., se pravi pred pol leta, preden je 
bil imenovan za ministra, na ta problem opozoril. 
In minister je pred Odborom za izobraževanje 
zagotovil, da se bodo pod njegovim 
ministrovanjem odločbe uresničevale v celoti. To 
se še vedno ne dogaja in to je popolnoma v 
nasprotju s tem, kar piše beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju, ki je bila sprejeta leta 2011, med 
stranmi 275–329, kar piše v nacionalnem 
programu duševnega zdravja, ki ga je ta državni 
zbor sprejel lansko leto. In tudi glede tega, kar je 
v tem problemu napisala varuhinja človekov 
pravic, zahteve do ministrstva. 
 Zato, minister, sprašujem:  

 Spoštovani gospod minister, na podlagi 
vaših zavez pričakujem, da boste na pravni 
podlagi, na osnovi katere že zdaj uresničujete 
Odločbe o usmeritvi in na temelju Odločbe o 
usmeritvi in individualiziranih načrtov začeli 
otrokom takoj financira nujno potrebne 
spremljevalce.  
 In drugič, prosim za pisni podatek: 
 Koliko otrokom z odločbami o usmeritvi, 
ki imajo pravico do začasnega spremljevalca za 
izvajanje fizične pomoči, Ministrstvo za 
izobraževanje tega financira in v kolikšnih 
deležih?  
 Ker gre za kumulativne številčne 
podatke, brez imen, se lahko podajo, gre za 408 
otrok in varstvo osebnih podatkov tu ne bo 
prizadeto, ker ne bodo omenjena imena. 
Skratka, prosim za ta pisni odgovor poleg 
prvega vprašanja, na katerega mi bo minister 
verjetno dal odgovor ustno. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod poslanec. 
 Prehajamo na dvanajsto. 
 Gospod Edvard Paulič, izvolite.  
 
EDVARD PAULIČ: Hvala lepa za besedo. 

Spoštovani gospod Počivalšek! 
 Po podatkih Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije malo gospodarstvo 
predstavlja preko 98 % celotnega slovenske 
gospodarstva. V letu 2017 je ta segment ustvaril 
68 % prihodkov, dobrih 43 % izvoza in 
zaposloval skoraj tri četrtine oseb ter tako 
predstavlja pomemben segment slovenskega 
gospodarstva. Člani Odbora za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo, so pred 
kratkim obravnavali koalicijski predlog o 
imenovanju več državnih sekretarjev, v katerem 
je bilo predvidno tudi imenovanje državnega 
sekretarja za malo gospodarstvo. Slednji 
predlog je bil s strani opozicij zavrnjen, in sicer iz 
razloga, ker se je glasovalo o vseh državnih 
sekretarjih hkrati, opozicija pa se z vsemi 
imenovani ni strinjala. Na te isti seji pa so poleg 
koalicijskih članov odbora tudi nekateri 
opozicijski člani izrazili podporo imenovanju 
državnega sekretarja za malo gospodarstvo.  
 Glede na navedeno, vas, spoštovani 
gospod minister, sprašujem:  
 Kakšno je vaše stališče do imenovanja 
državnega sekretarja za malo gospodarstvo?  
 Na kakšen način nameravate znotraj 
resornega ministrstva pomagati temu segmentu 
gospodarstva?  
 Hvala lepa. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Cenjeni zbor, 

spoštovani gospod predsednik Državnega 
zbora! 
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 Spoštovani poslanec, gospod Edvard 
Paulič, najlepša hvala za vprašanje. Imenovanje 
državnega sekretarja za malo gospodarstvo bi 
vsekakor pozdravil, saj bi imenovanje dalo temu 
področju dosti večji dodaten simbolni pomen. 
Predlog za imenovanje sem vedno podpiral in 
na Ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo se zavedamo izzivov tega dela na 
gospodarstvu in s številnimi ukrepi podpiramo 
tudi razvoj malega gospodarstva. 
 Kljub zavrnitvi predloga zakona se pa 
vsebinsko s tem nič ne spreminja, saj že sedaj 
temu področju, torej malim, srednjim podjetjem 
posvečamo ustrezno pozornost in ukrepe 
podpore. Na skoraj vseh javnih razpisih in javnih 
pozivih ministrstva so mala in srednja podjetja 
glavna ciljna skupina, ki ima možnost kandidirati 
za razpisana sredstva. Od leta 2016 do danes je 
bilo tako razpisanih skoraj 845 milijonov evrov 
kohezijskih in integralnih sredstev, za katera so 
lahko kandidirala mala in srednja podjetja. Vse 
to predstavlja večino vseh razpisanih sredstev 
ministrstva. V okviru sredstev Evropske 
kohezijske politike pa obstaja tudi posebna 
prednostna os, ki je namenjena izključno malim 
in srednjim podjetjem. Z vzpostavitvijo delovanja 
skladov za finančne instrumente bo izključno za 
mala in srednja podjetja do leta 2023 na voljo 
kar 135 milijonov evrov dodatnih sredstev, 
povratnih, in pa sredstev za lastniško 
financiranje. Velja omeniti, da imamo za 
podporno okolje in načine dodeljevanja spodbud 
malim in srednjim podjetjem poseben zakon, to 
je Zakon o podpornem okolju za podjetništvo. Z 
zadnjo spremembo tega zakona smo izboljšali 
možnosti za podporo malim in srednjim 
podjetjem. Do leta 2018 so bile malim in 
srednjim podjetjem na voljo številne finančne 
spodbude, s katerimi smo podprli preko tisoč 
malih in srednjih podjetij na leto, ustvarili 
približno 2 tisoč novih delovnih mest, ohranili 
približno 20 tisoč delovnih mest in pa povečali 
dodano vrednost odprtih podjetij v povprečju za 
4 % na leto. Spodbudili smo približno 200 
milijonov evrov investicij v malih in srednjih 
podjetjih. Malim in srednjim podjetjem so na 
voljo tudi brezplačne storitve podpornega okolja 
in različni programi za spodbujanje podjetij in 
podjetništva, kot je na primer štirinivojski sistem 
slovenskih poslovnih točk – SPOT in pa 
brezplačne storitve izbranih subjektov 
inovativnega okolja. Z namenom državne 
spodbude kar najbolj poenostaviti in jih tudi 
približati tudi najmanjšim, z letošnjim letom 
uvajamo tudi spodbude malih vrednosti za mala 
in srednja podjetja, tako imenovane vavčerje, 
kajti ponovili bomo razpis za mikrokreditiranje ter 
garancije za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere. Najlepša hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod minister. 
 Prehajamo na štirinajsto poslansko 
vprašanje. 
 Gospod Dušan šiško, izvolite. 

DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala. Spoštovani! 

 22. januarja letos se je v Zagrebu 
ministrica udeležila 12. zasedanja meddržavne 
komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med 
vladama Slovenije in Hrvaške o ureditvi 
statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško. Po 
sestanku je za medije izjavila, da Nuklearna 
elektrarna Krško izjemno uspešno obratuje in da 
je glede razgradnje in odlaganja radioaktivnih 
odpadkov na seji s Hrvati ugotovila napredek. 
Kot ilustracijo uspeha je napovedala ponovni 
sestanek meddržavne komisije za mesec 
september. Iz izjave je slovenska javnost lahko 
razumela, da v zvezi s problematiko Nuklearne 
elektrarne Krško in še posebej glede odlaganja 
nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov 
sodelovanje s Hrvati teče brez problemov, 
vendar temu ni tako.  
 Res je, da elektrarna uspešno in za 
zdaj varno obratuje, vendar v Slovenski 
nacionalni stranki menimo, da njenega 
delovanja ne moremo in ne smemo ločevati od 
vprašanja radioaktivnih odpadkov in od 
dejanskega ali potencialnega vpliva elektrarne 
na okolje. Kakor je razvidno iz zapisnika 
koordinacijskega odbora, ki ga je omenjena 
komisija imenovala novembra leta 2017, so 
pogledi na reševanje vprašanja odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško med hrvaškimi in slovenskimi člani zelo 
različni. Še več, iz skupnih stališč je razvidno, da 
so naši strokovnjaki glede odlagališča za 
radioaktivne odpadke na lokaciji v Vrbini pristali 
na rešitve, ki za Slovenijo in še posebno za 
Krško nikakor niso spremenljive.  
Zato sprašujem: 
Zakaj je ministrica zavajala slovensko javnost s 
svojimi pozitivnimi ocenami odnosov s Hrvaško 
glede problematike Nuklearne elektrarne Krško 
in odlaganja radioaktivnih odpadkov?  
Želim dobiti ustni odgovor na eni izmed naslednji 
sej, ker danes, žal, kot vidimo tudi stole, je ni. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Bomo ministrico obvestili.  
 Naslednje poslansko vprašanje je 
vprašanje gospoda Predraga Bakovića. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik. Spoštovana ministrica, spoštovani 
minister!  
 Zasebne varnostne službe se že dalj 
časa srečujejo z veliko kadrovsko problematiko, 
saj so se subjekti, ki izvajajo naloge s področja 
varovanja, ki ga ne zagotavlja država, kadrovsko 
podhranjene. To zagotovo nima dobrega učinka 
na kvaliteto opravljenega dela, zlasti pa se to 
odraža tudi pri splošnem stanju varnosti v državi. 
Ti subjekti imajo namreč vse večji neposreden 
vpliv tudi na stanje splošne varnosti, kar še 
posebej krepi njihovo vlogo in položaj na tem 
področju.  
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 Zato na pristojna ministra, torej za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
za notranje zadeve, naslavljam poslansko 
vprašanje, ki se glasi:  
 Ali ima 27.a člen Zakona o urejanju trga 
dela elemente delovnega razmerja, kot jih 
določa zakon, ki ureja delovna razmerja? 
 Ali je mogoče, da bi upokojenci lahko 
izvajali delo po pogodbi o začasnem in 
občasnem delu tudi na področju varovanja? 
 Pravzaprav me zanima: 
 Če veljavna zakonodaja na področju 
zasebnega varovanja upokojencev, seveda 
tistim, ki imajo za to ustrezne kompetence, 
onemogoča opravljanje začasnega ali 
občasnega dela, ali nameravate to problematiko 
urediti na zakonski ravni ali na kakšen drug 
način ter kdaj?  
 Hvala za odgovor.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Gospod 

predsednik, hvala za besedo. 
 Z uveljavitvijo novele zakona o urejanju 
trga dela je bilo vsem upokojencem, razen 
seveda tistim, ki prejemajo delno starostno ali 
predčasno pokojnino, delno pa so še delovno 
aktivni, omogočeno opravljanje začasnih in pa 
občasnih del. Začasno ali občasno delo se 
opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju 
začasnega ali občasnega dela kot posebnega 
civilnopravnega pogodbenega razmerja med 
delodajalcem in upravičencem, ki ima lahko tudi 
nekatere elemente delovnega razmerja, kot jih 
določa Zakon o delovnih razmerjih. Upokojenec 
tako lahko v dogovoru z delodajalcem sklene 
pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega 
dela, v kateri je med drugim navedeno obdobje 
opravljanja dela in število ur, določena je tudi 
urna postavka za opravljeno delo ter predviden 
skupni znesek dohodka.  
 Ne glede na navedeno pa želim 
poudariti, da ministrstvo ni naklonjeno širjenju 
tovrstnih izjem v posebnih predpisih, saj je z 
vidika varnosti delavcev in preglednosti 
pravnega reda pomembno, da je uveljavljeno 
splošno pravilo, da gre v obstoju vseh 
elementov delovnega razmerja za delovno 
razmerje z vsemi pravicami in pa obveznostmi, 
ki iz njega izhajajo in ki se opravljajo na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi. Z vidika dela upokojencev 
še dodajamo, da izhodišča, ki jih pripravljamo na 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, 
prav tako vključujejo rešitve za nadgradnjo 
sočasnega prejemanja pokojnine in dohodka iz 
dela, s katerimi naj bi upokojencem po izpolnitvi 
določenih pogojev, torej starosti in pokojninske 
dobe, omogočili prejemanje pokojnine ob pogoju 
plačevanja vseh prispevkov za socialna 
zavarovanja. Omenjene spremembe bodo v 
prihodnjih dveh tednih predstavljene 
koalicijskem poslancem in nato posredovane v 

obravnavo socialnim partnerjem v okviru 
Ekonomsko-socialnega sveta. Predviden rok za 
posredovanje predpisa, ki bo urejal naštete 
vsebine v Državni zbor, je prva polovica leta 
2019.  
 Dejstvo je, da gre pri začasnem in pa 
občasnem delu upokojencev za delo, kjer je na 
podlagi zakona dopustno, da obstojijo nekateri 
elementi delovnega razmerja. Je pa treba 
dodati, da se lahko glede razlogov za določitev 
pravnih podlag, na podlagi katerih je možno 
opravljati regulirano dejavnost, in glede 
morebitnih sprememb ureditve opredelijo le tiste 
institucije, ki to dejavnost urejajo, v primeru 
Zakona o zasebnem varovanju je to Ministrstvo 
za notranje zadeve. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Prehajamo na naslednje poslansko 
vprašanje. Beseda je vaša gospa Anja Bah 
Žibert.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Danes smo v nekaterih poslanskih 
vprašanjih in pa potem odgovorih tudi že 
poslušali o temi upokojenci. Bilo je rečeno, kaj 
vse se bo še naredilo za upokojence. Naj za 
izhodišče povem, da so mi takšna vprašanja kar 
nekoliko smešna pa tudi hkrati žalostna, glede 
na to, da potem, ko pa je možnost, da karkoli 
naredimo, se pa glasuje drugače. Pa bom tudi 
pojasnila. Gre namreč za tako imenovan dvig 
oskrbe v domovih za upokojence. O tej temi 
seveda ne govorimo mi politiki, ampak so na to 
opozorili upokojenci sami. Kot veste, je nekako 
začela krožiti v okviru domov upokojencev in tudi 
njihovih sorodnikov peticija za dostojanstveno 
starost, ki jo sedaj podpisujejo tako tisti, ki so 
oskrbovanci, kot tudi njihove družine. V njej pa 
so jasno izpostavili vas, ministrica, oziroma vaše 
ministrstvo, da se odzovete odgovorno 
predvsem do te skupine državljank in 
državljanov, ki so najbolj ogroženi. Jasno so 
povedali, mi seveda ne moremo iti na ulice, mi 
ne moremo protestirati, ker nam zdravje in naša 
starost tega ne omogočata. Zato sem še toliko 
bolj žalostna, ko sem prej poslušala predsednika 
Vlade, ki je rekel: »Seveda smo morali dvigniti 
plače, drugače bi pa imeli proteste.« Jaz se s 
takšnim načinom ne strinjam. Dvignejo se plače, 
zato ker se morajo, ker nekdo slabo živi, in ne 
zato, da se izogneš protestom. No in to je 
generacija, ki protestirati ne more.  
 V Slovenski demokratski stranki smo 
pri rebalansu proračuna predlagali, da se 
prenese del zneska, okvirno 5 milijonov evrov, 
ravno zato, da ne bi prišlo do dviga teh oskrbnin, 
pa so vse koalicijske stranke z nadkoalicijsko 
Levico glasovale proti. Se pravi, mi smo hoteli 
tudi ministrstvu pomagati, da bi tudi na ta način 
prebrodili to težavo, zato je še toliko bolj 
žalostno, da poslušam danes vprašanje s strani 
Stranke Alenke Bratušek, kaj se bo naredilo za 
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upokojence, če so 2 dni nazaj glasovali proti 
ukrepu, ki bi dejansko pomagal.  
 In zdaj me res zanima, ministrica: 
 Glede na rebalans proračuna in 
zneske, ki so v okviru, kaj lahko res naredite za 
to? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo. 

 V zvezi z vašim vprašanjem želim 
uvodoma izpostaviti, da so se v zadnjem 
obdobju temeljni mehanizmi socialne države 
okrepili, odpravljeni so bili po šestih letih vsi 
varčevalni ukrepi na področju socialne in pa 
družinske politike, zvišali so se socialno-
varstveni prejemki, denarna socialna pomoč in 
varstveni dodatek, ki je namenjen starejšim od 
63 let za ženske in pa 65 let za moške. Zvišale 
so se tudi pokojnine in drugi prejemki, nazadnje 
z 28. februarjem za 2,7 % z veljavnostjo od 1. 
januarja. Prav tako so se v februarju po dolgih 
letih uskladili tudi zneski za dodatek za pomoč in 
postrežbo ter invalidnine za telesno okvaro. Ta 
uskladitev se je opravila skladno s sistemskim 
zakonom, hkrati pa smo se pri sprejemu Zakona 
o izvrševanju proračuna že dogovorili, da bomo 
v letu 2019 opravili še eno izredno uskladitev, in 
sicer predvidoma v decembru 2019.  
 V letošnjem letu se bo upokojencem v 
primerjavi s preteklim letom izplačal tudi letni 
dodatek, višji znesek, do njega bodo upravičeni 
vsi upokojenci. Sredstva za plačilo letnega 
dodatka se bodo povečala za 17 milijonov evrov. 
Obseg sredstev, namenjenih za izplačilo letnega 
dodatka upokojencem, je po dolgih letih enak 
tistemu pred sprejemom Zakonu o 
uravnoteženju javnih financ. Za Slovenijo tako 
kot za večino drugih držav pa velja, da 
postajamo starajoča se in pa dolgoživa družba. 
Podaljševanje življenjske dobe prinaša tudi 
pomembne spremembe v starostni strukturi 
prebivalstva. Za spopadanje z izzivi dolgožive 
družbe je Slovenija sprejela Strategijo dolgožive 
družbe. Namen strategije je spodbuditi najširši 
krog deležnikov s potrebo po odzivanju na 
izzive, ki jih pred nas postavlja staranje 
prebivalstva. S to strategijo se želi prispevati k 
temu, da spremenjena razmerja med 
prebivalstvom ne bi bila vzrok za konflikte med 
generacijami ali motnja v delovanju socialne 
države. Na podlagi sprejete strategije je že bil 
ustanovljen Svet za aktivno staranje in 
medgeneracijsko solidarnost, kjer bodo tudi 
pripravljeni konkretni ukrepi, ki prispevajo k 
zagotavljanju dostojne starosti.  
 Kako je poskrbljeno tudi za starejše? 
Po izkušnjah organizacij, ki izvajajo programe za 
starejše, le-te kot največjo težavo izpostavljajo 
osamljenost. Največja težava nastane takrat, ko 
starejši nima svoje socialne mreže, hkrati pa ne 
želijo pomoči pristojnih institucij. Ministrstvo tako 
sofinancira socialno varstvene programe, za 

katere namenimo cirka 14,7 milijonov evrov. V 
vse programe se lahko vključijo starejši, ki se 
znajdejo v stiski. V zadnjih letih se je močno 
razširila mreža teh programov, namenjenih 
medgeneracijskemu sodelovanju in socialnemu 
vključevanju starejših. Med programi za starejše, 
ki jih sofinanciramo, želimo posebej izpostaviti 
program Za starejše, program Staranje brez 
nasilja, 15 večgeneracijskih centrov in pa 
Slovensko združenje za pomoč pri demenci – 
Spominčica in še nekatere druge.  
 V zvezi z zvišanjem cen v domovih za 
starejše. V obstoječem sistemu institucionalnega 
varstva osnovne socialne storitve v domovih za 
starejše, to je bivanje, prehrana in socialna 
oskrba, seveda vplačujejo upravičenci oziroma 
zavezanci, zdravstvena oskrba v domovih se pa 
financira iz zdravstvene blagajne. Za 
spremembo s 1. 1. 2019 se je odločilo 60 % 
vseh domov za starejše, pri čemer so upoštevali 
priporočilo ministrstva, naj posebej poudarim, da 
sem že v mesecu decembra dala dopis na vse 
socialnovarstvene zavode in jih pozvala k temu, 
da se naj odločijo za dvig cen, ki v povprečju ne 
presega 2 %. Podatkov o spremembi cen, 
veljavnih s 1. 3. v tem trenutku še nimamo, ker 
so v zadnjem tednu v mesecu februarju potekale 
seje sveta zavodov, na katerih bodo potrjene 
predlagane spremembe cen, obvestila o 
spremembi cen bodo posredovana na 
ministrstvo, računamo nekje v začetku tega 
meseca. 
Ministrstvo je v zvezi z uskladitvijo cen v marcu 
pozvalo vse izvajalce, da odgovorno pristopijo k 
določitvi cene in pri tem upoštevajo izkazane 
prihodke in odhodke v poslovnem poročilu za 
leto 2018, načrtovane dohodke v finančnem 
načrtu za leto 2019 in tudi plačilno sposobnost 
uporabnikov. Izvajalce, ki so v začetku leta 2019 
že uskladili cene storitve, je tudi pozvalo, da k 
dodatni ceni spremembe pristopijo le, če 
veljavne cene ne omogočajo kritja načrtovanih 
stroškov storitve oziroma ustrezno uskladijo tiste 
elemente cene, ki v začetku leta niso bili 
predmet usklajevanja. 
Na področju institucionalnega varstva starejših 
je treba izboljšati dostopnost storitev, kar lahko 
zagotovimo le s sprejetjem sistemskega zakona 
o dolgotrajni oskrbi, ki sicer sodi v pristojnost 
Ministrstva za zdravje. Cilj sistemskega zakona 
je torej tudi izboljšanje dostopnosti storitve z 
oblikovanjem novega stebra socialne varnosti. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa za 

vaš odgovor. 
 Zdaj tole slednje, kar ste povedali, pa 
se sicer ni nanašalo na moje vprašanje, glede 
dostopnosti, se absolutno z vami strinjam, 
ampak jaz mislim, da se moramo enkrat začeti 
resno pogovarjat o tem, predvsem pa iz 
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izhodišča pravičnosti. Mi imamo na eni strani 
upokojence z izjemnimi pokojninami, ki znašajo, 
ne vem, čez 2 tisoč evrov, pa imajo brezplačne 
domove za starejše občane. Mislim, kaj takega 
se v tej družbi ne bi smelo dogajati. Na drugi 
strani pa pravite, da je prišlo do dviga pokojnin. 
Ja, že, že, ampak veste, mi imamo veliko 
starejših z invalidsko pokojnino, ki danes ne 
dosega zneska socialne pomoči. Teh je več 
tisoč, spoštovani. In zdaj, takšen dvig, ki se 
danes obeta, je za takšne ljudi enostavno 
preveč. Marsikdo se danes vpraša, ali bo lahko 
ostal v domu za ostarele, ker tudi njihovi svojci 
več tega ne morejo financirat. In zdaj na eni 
strani se je seveda dvignila plača, ampak udari 
iste ljudi po žepu. Se pravi, nekomu se je 
dvignila plača, ampak seveda skrbi za svoje 
starše v domu upokojencev in ta višja plača bo 
šla zdaj seveda za višje zneske. Jaz menim, da 
je neodgovorno v državi, da če dvignemo plače 
in seveda omogočamo, da nekdo živi bolje, da 
na drugi strani pride seveda do dvigovanja cen.  
 To kar ste pa rekli, da ste dali dopis, da 
naj vendarle gledajo pri tem, ali bodo dvignili 
cene ali ne, ali lahko naredijo kaj drugega, jaz 
mislim, da je to nekoliko, iz vidika teh ljudi, ki so 
tam zaposleni in pa vodijo te ustanove, eno 
breme, ki ste jim ga dali. Jaz mislim, da nikomur 
ne gre za to, da bi dvigoval cene zato, ker bi se 
šel zaslužkarja. Ali naj zato začnejo varčevati pri 
hrani? Mi imamo na eni strani podatke, da imajo 
migranti takšne in drugačne obroke, takšno in 
drugačno kakovost hrane, tukaj naj pa zdaj v 
domovih za upokojence začnejo varčevati pri 
hrani? Ne gre, nekaj je treba naredit! Jaz res 
pozivam … / izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa ministrica, želite odgovoriti? Ne 
želite odgovoriti, dobro. S tem zaključujemo 16. 
poslansko vprašanje, prehajamo na 17.   
 Gospod Bojan Podkrajšek, izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani 

predsednik, hvala za dano besedo. Cenjene 
ministrice, cenjena ministra! 
 Moja poslanske vprašanje se nanaša 
na ministrico za kmetijstvo dr. Pivec glede 
evropske perspektive, ki se imenuje razvoj 
podeželja, ki se počasi na žalost končuje, čas 
hitro teče, to je 2014–2020. V to perspektivno 
smo, seveda ne po vaši krivdi, vstopili malo 
kasneje, malo z zamudo, s pripravami smo 
zamujali. V tem obdobju je v Republiki Sloveniji 
po neki statističnih podatkih, ki smo jih dobili 
lansko leto, prenehalo s kmetovanjem okoli 2 
tisoč 400 kmetij. Skratka, če to damo na dan, v 
Sloveniji preneha s kmetovanjem 1,5 kmetije. 
Seveda zelo težko primerjamo te naše kmetije z 
evropskimi, ki so velike. Od 60 tisoč kmetij 
imamo kar 28 tisoč kmetij, ki so manjše od 3 
hektarjev.  

 Spoštovana ministrica, glede te 
perspektive razvoja podeželja 2014–2020, ki jo, 
kot sem rekel, počasi zaključuje, me zanima:  
 Ali se ta trend ustavlja, zmanjšuje? 
 Na drugi strani me pa zanima, ko se 
pripravljamo na novo perspektivo, ko bo po letu 
2020:  
 Ali se bodo ti trendi lahko obrnili ali vsaj 
ustavili in se začeli obračati navzgor? 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Hvala za besedo. 

Hvala gospodu Podkrajšku za vprašanje. 
 Ja, res je, da mi zelo skrbno in z veliko 
občutljivostjo spremljamo, kakšno je stanje na 
področju števila kmetij kot tudi strukture 
kmetijskih gospodarstev. In dejstvo je, da se po 
zadnjih podatkih SURS v Sloveniji s kmetijsko 
dejavnostjo ukvarja manj kot 70 tisoč kmetijskih 
gospodarstev. Opažamo trend zmanjševanja 
kmetijskih gospodarstev. Če povem zgolj za 
primerjavo, leta 2003 je teh bilo 77 tisoč.  
 Je pa nekoliko bolj razveseljivo dejstvo, 
da se vendar dogajajo neke vrste 
prestrukturiranja, kjer beležimo rast v hektarskih 
površinah, kar pomeni, da ta kmetijska 
gospodarstva obdelujejo 480 tisoč hektarjev 
kmetijskih zemljišč, kar je za več kot 22 % več 
kot v letu 2000. Še vedno je povprečna velikost 
slovenske kmetije 6,9 hektarja, kljub temu, da se 
je v zadnjih 20 letih povprečna velikost kmetije 
povečala za dobrega 1,3 hektarja. Dovolite, da 
omenim, da še vedno to zaostaja za evropskim 
povprečjem, ki znaša približno 16,6 hektarja. Te 
majhne kmetije so seveda izjemnega pomena, 
prvič z vidika samooskrbe, še bolj pa so 
pomembne z vidika ohranjanja funkcije 
podeželja, ohranjenosti krajine in pa seveda 
biotske raznovrstnosti. Zaradi vseh teh dejstev, 
ker je takšnih kmetij v Sloveniji več kot 80 % in 
ker je več kot 75 % kmetijskih površin vezanih 
na območja z omejenimi dejavniki, jim seveda 
namenjamo še prav posebno pozornost. Tako 
so bila v programskem obdobju 2014–2020 
podprta z kar nekaj ukrepi.   
 Dovolite, da jih zgolj omenim, tiste, ki 
so bili v zdajšnjem programskem obdobju. Bom 
povedala tudi, na kakšne način načrtujemo, kar 
se že da načrtovati tudi za prihodnjo finančno 
perspektivo. V okviru podukrepa 6.3, ki se ga je 
v tej finančni perspektivi namenjalo ohranjanju 
majhnih kmetij na območju z omejenimi 
dejavnimi in pa razvoju majhnih kmetij, so bile 
podprte predvsem majhne kmetije, ki ležijo na 
območju z omejenimi dejavniki, na območjih z 
največjo registrirano brezposelnostjo, na 
območjih z največjimi deležem nosilcev 
gospodarstev starejših od 55 let, majhne kmetije 
na problemskih območjih in pa kmetijam ki ležijo 
na območjih, kjer se v zadnjih desetih letih kaže 
največji pojav zaraščanja kmetijskih površin. 
Poleg podukrepa 6.3, za katerega se je 
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namenjalo 20 milijonov evrov, in sicer so bila 
kmetijska gospodarstva v obliki nepovratnih 
sredstev podprta z zneskom podpore 5 tisoč 
evrov na upravičenca, so se izvajali še številni 
drugi ukrepi v okviru programov razvoja 
podeželja, in sicer ukrepi za investicije, kjer so 
se sredstva namenjala predvsem za vlaganje v 
predelavo ali trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter kmetijske in gozdarske 
infrastrukture, in pa ukrepa 4.2, kjer se je 
podpiral razvoj dopolnilnih dejavnosti na teh 
manjših kmetijah.  
 Kako naprej? Nahajamo se v obdobju, 
ko ravno načrtujemo vstop v novo finančno 
perspektivo, ki ste jo tudi sami omenili. Po 
zdajšnjih obetih naj bi se ta perspektiva začela 
leta 2021, žal, kot je vsem nam znano, pa tudi 
Evropska komisija še zamuja oziroma je 
nekoliko počasnejša v časovnici za sprejemanje 
tistih odločitev, ki bi potem tudi državam 
članicam dale možnost, da načrtujejo svoje 
lastne strateške načrte. Prav gotovo bomo pa mi 
s prav posebno pozornostjo razmišljali o teh 
majhnih kmetijah, tako na področju neposrednih 
plačil, to je prvi steber, pri katerih gre za 
izravnavo dohodkovnih razmerij in pa podporo 
kmetijam, in pa tudi seveda na področju 
programov razvoja podeželja s ciljem, da bi 
seveda tudi dosegli čim večjo sinergijo med 
obema vrstama ukrepov. Hkrati spodbude za 
manjše kmetije seveda ne smejo zaustaviti 
procesa prestrukturiranja, saj kot vemo in kot 
sem že omenila, so povprečne velikosti kmetij v 
Evropski uniji precej večje od slovenskih in mi 
bomo vendar morali pustiti, da se tudi ta proces 
prestrukturiranja dogaja, v kolikor bomo želeli 
dvigovati odstotek samooskrbe v naši državi.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovana 

ministrica, hvala za vaš prvi del odgovora. Prav 
gotovo se strinjam z nekimi vašimi podatki, ki so 
tudi javno dostopni skozi vso preteklost, tudi za 
prihodnjo perspektivo, ki sem jo omenil, da jo 
počasi zaključujemo. Ker sem bil sam v 
prejšnjem mandatu član odbora za kmetijstvo, 
smo velikokrat ugotovili, da so ti razpisi delani za 
velike sisteme, oba pa ugotavljala, koliko kmetij 
nam propade na dan, da je tukaj problem 
slovenskega podeželja. Ne dvomim, da ne bodo 
velika polja obdelana, tudi če pet kmetij 
propade, da jih bodo veliki sistemi obdelali, se 
pa bojim in to je pokazatelj, ko se vozimo po 
Sloveniji, za podeželje tam, kjer nihče ne bo 
obdeloval. Pa bom konkreten, da ne bomo na 
pamet govorili. 28. decembra je bil objavljen 
javni razpis za podukrep 4.1. za podporo, za 
naložbe v kmetijstvu. Tukaj vsi tisti, ki prijavljajo 
to, govorijo, da je velik interes. Se nam pa 
velikokrat zgodi, da so velika pričakovanja, 
službe te razpise našim kmetom pripravijo, 
potem se pa zgodi, da zmanjka denarja. Imeli 

smo en primer v prejšnjem mandatu, da smo 
velikokrat ministra prepričevali, da bi povečal to 
kvoto, da bi lahko zajeli širši segment teh kmetij, 
pa nam ni uspelo. 
 Zato vas sprašujem za ta konkreten 
ukrep, ki je zunaj, mislim, da bo odprt do aprila, 
da se ne bo zgodilo, da bo velik interes, potem 
pa denarja zmanjka in ostanejo naše male 
kmetije na cedilu.   
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Res je, se strinjam 

z vami, da je ukrep 4.1. eden najbolj želenih 
ukrepov, in v resnici je na ta ukrep veliko prijav. 
Kot sami veste, smo tudi mi omejeni s sredstvi, ji 
jih dobimo iz Evropske unije. Če kdo, bi si tudi 
jaz želela večji obseg sredstev, predvsem v tem 
obdobju, ko sama vodim resor. Žal prihajamo h 
koncu obstoječe finančne perspektive in 
sredstev je na voljo zgolj, kolikor jih je pač po 
posameznih ukrepih še ostalo. Mi se trenutno 
lotevamo vrednotenja ukrepov, ki so bili izvajani 
od leta 2014 oziroma z zamudo 2015, ker smo 
pozno štartali v perspektivo, in kar je možno 
narediti, bo možno narediti prerazporeditve med 
določenimi vrstami ukrepov. Pomeni tisti ukrepi, 
ki so bili nekoliko slabše črpani ali po njih ni bilo 
povpraševanja, in tam ostajajo sredstva, 
preusmeriti na tista področja, kjer je to seveda 
bolj zaželeno oziroma kjer obstaja večji interes 
po prijavah. Torej takoj po vrednotenju, ki 
računam, da ga bomo opravili v spomladanskem 
delu, bomo seveda videli, ali še ostajajo 
sredstva, in jih bomo zagotovo prerazporedili na 
tiste ukrepe, ki so zaželeni in to zagotovo je 
ukrep 4.1 in tudi 4.2, ki omogoča dopolnilne 
dejavnosti.  
 Vendar pa dovolite, da za prihodnjo 
finančno perspektivo povem še to, da se zelo 
nagiba k temu, ker ste omenili večje sisteme tudi 
in podporo njim, da bi se šlo v prihodnji finančni 
perspektivi predvsem pri neposrednih plačilih na 
bolj pravično razdelitev sredstev, kjer je težnja, 
da bi se v večji meri kot danes znižala sredstva 
velikim prejemnikom, in tista sredstva, ki bi 
ostajala, se pravi, da bi bil tudi nek zgornji limit 
sredstev, ki jih lahko velike strukture oziroma 
velike posesti dobijo, na 60 tisoč evrov in da bi 
se potem tista sredstva preusmerjala seveda 
tudi na manjša kmetijska gospodarstva. Seveda 
pa je potrebno pri tem, kot sem že povedala, biti 
previden in pozoren tudi na to, da vendarle 
omejimo prestrukturiranje tistih, ki pa želijo 
povečevati svoje posesti. Jaz pogosto rečem, 
treba je s posebnimi ukrepi naslavljati majhne 
kmetije, ki so samooskrbne in skrbijo za razvoj 
podeželja, in z drugačnimi ukrepi tiste, ki 
prispevajo k dvigu samooskrbe naše države. 
Hvala. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo na 18. vprašanje, besedo 
ima Jani Möderndorfer. 
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Spoštovana ministrica Pivec, jaz sem vam 
vprašanje že poslal pisno vnaprej, tako da vas 
ne bom matral s to latovščino, ki je tam 
napisana, ampak zaradi tega, ker naju spremlja 
slovenska javnost, bova pa vseeno malo 
poenostavila in naredila razumljivo to vprašanje. 
Žal je ena izmed mnogih agencij, ki jih imamo v 
Sloveniji in je tudi seveda pod vašim resorjem, 
pod vašo jurisdikcijo tista, ki ji rečemo Agencija 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, ki pa seveda tudi skrbi za promocijo. 
Temu primerno je seveda tudi opravila razpis in 
z evropskimi sredstvi ponudila za pospeševanje 
pridelovanja vina oziroma kot se reče temu 
pravilnega osveščanja za podporo promocije 
vina in tako naprej na Slovenskem. Mi smo v 
Sloveniji seveda rekli, da je vino celo hrana ne 
pijača, in temu primerno seveda tudi, bom rekel, 
naša tradicija funkcionira. Vendar nastane en 
resen problem. Mi dodelimo ta sredstva z 
namenom in željo, da se seveda to uresniči, 
potem se pa pojavi en drug organ v tej državi in 
reče, ups, ne, to pa ni to, kar vi hočete speljati, 
ampak gre v resnici za prikrito oglaševanje pitja 
vina. Čeprav v resnici v samem programu, ki so 
ga prijavili, rečejo Pij malo, pij dobro in 
odgovorno uživanje vina, da bodo opozarjali na 
prekomerno pitje oziroma neodgovorno uporabo 
alkohola. So naši državni uradniki rekli, da je to 
prikrito pitje, čeprav tam govorijo o kulturi pitja in 
se tega tudi zavedamo, kajti vsesplošno znano 
dejstvo je, kakšen problem alkoholizma v 
Sloveniji imamo, po drugi strani pa imamo 
vinogradnike, ki živijo za vino in delajo za to, da 
bodo imeli kaj od vina, mi jim delamo pa kontra 
uslugo. 
 Zato vas, ministrica, sprašujem: 
 Koliko časa še na takšen način?  
 Glede na to, da je bila odločba izdana, 
ker ta razpis je bil med 2017 in 2018, mi smo 
zdaj 2019, program ni izveden, sredstva so tam, 
bodo propadla. 
 Kaj se bo zgodilo, kdo bo zdaj nosil 
odgovornost?  
 Kakšno sporočilo dajemo mi tem 
vinogradnikom?  
 Koliko daleč še? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor. Izvolite. 
  
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Najlepša hvala za 

besedo in hvala za poslansko vprašanje, gospod 
Möderndorfer. 
 Bom najprej odgovorila konkretno na to 
vprašanje in vendar potem še nekaj svojega 

razmišljanja v zvezi z delom tistih struktur, v tem 
konkretnem primeru agencije, ki ste jo omenili. V 
danem primeru sem seveda preverila, za kakšno 
zadevo gre, in res je, da podporo za obveščanje 
potrošnikov v državah članicah o odgovornem 
uživanju pitja vina in sistemih Evropske unije za 
označbe porekla ter geografske označbe 
opredeljuje Uredba o izvajanju podpornega 
programa v vinarskem sektorju. Obveščanje v 
državah članicah v okviru ukrepa podpora za 
obveščanje potrošnikov v državah članicah o 
odgovornem uživanju vina mora temeljiti na 
dejanski kakovosti in lastnostih vina z zaščitno 
označbo porekla ali zaščitno geografsko 
označbo, ki ni usmerjeno k določenim blagovnim 
znamkam in ne spodbuja uživanja alkohola. 
Agencija za kmetijske trga in razvoj podeželja je 
na ta razpis, objavljen, prejelo eno vlogo za 
odobritev programa in jo je 11. 8. tudi odobrila. 
Stranka je v okviru svojega programa 
obveščanja uporabila sporočili: »Odgovorno 
uživanje vina« in »Pij malo, pij dobro« ter 
navedbo imena »vinoteka«, vključno z naslovom 
spletne strani, na kateri je objavljena ponudba 
vin določenih proizvajalcev oziroma članov 
združenja vinarjev, ne bom omenjala imena. 
Agencija za kmetijske trge je ugotovila, da je 
stranka kršila zahtevo za obveščanje, saj ne 
sme biti usmerjeno k nobenim blagovnim 
znamkam, kar je v konkretnem primeru z 
navedbo imena in pa naslovom bilo, saj nam to 
prepoveduje drugi odstavek 19. člena prej 
omenjene uredbe. Glede uporabe sporočil 
»Odgovorno uživanje vina«, »Pij malo, pij 
dobro« ter vsebine ostalih informacijskih gradiv 
je agencija zaprosila za mnenje o ustreznosti 
informacij v zvezi z učinkom uživanja vina na 
zdravje in vedenje Ministrstvo za zdravje, to je 
pa vprašanje posredovalo Nacionalnemu 
inštitutu za javno zdravje, saj smo v to v tem 
primeru tudi zavezani. Nacionalni inštitut za 
javno zdravje je pa seveda ugotovil, da 
omenjene vsebine spodbujajo k pitju vina. 
Agencija za kmetijske trge seveda mora 
upoštevali to mnenje, ampak smo vendar 
stranko 22. 2. zaprosili, da se ima pred izdajo 
odločbe še vedno možnost izreči o ugotovitvah 
ter se ji je dala možnost, da predloži dodatne 
argumente o upravičenosti zahtevka za 
povračilo stroškov. Na ta odgovor v tem trenutku 
še čakamo, torej ni ustavljeno.  
 Bom še nadaljevala, če dovolite, ker 
imam še malo časa. Jaz se pav nekem delu 
seveda z vami strinjam. Kje je v resnici meja 
med tem, ker na drugi strani sem pa seveda v 
funkciji zagovornice tistih, ki v Sloveniji vino 
pridelujejo. Tukaj je resnično vedno dilema med 
tem, kaj je še primeren oglas za vinarja, da bo 
vendar svoj produkt na trgu uspel prodati, in kaj 
je tisto, kar nam je s strani resorja, ki skrbi za 
zdravje državljanov, še dovoljeno oglaševati. 
Sama prihajam iz vinarske stroke in se s tem 
vprašanjem soočam 15 ali 20 let.  
 Kar se tiče pa Agencije za kmetijske 
trge, jaz vem, da številne agencije pogosto 



                                                                                                                          

  34  

delujejo po principu uradniškega pregledovanja. 
Jaz se res zelo trudim in si prizadevam, da bi 
vendar gledali te zadeve čez prizmo vsebinskih 
obrazložitev in poskušali najti zdravo mejo, ki jo 
seveda zakon še dopušča, hkrati pa ne škoduje 
tistemu, ki se za ta sredstva prijavlja.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Izvolite, gospod poslanec.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa.  
 Ministrica, me veseli vaš način 
razmišljanja. Pa vendar na koncu bova skupaj 
ugotovila, da imava uradnike, ki tej državi 
vladajo in odločajo na koncu z odločbami. 
Imamo uradnike, ki odločajo in izdajajo takšne 
odločbe, in imamo uradnike, ki izdajajo takšne 
odločbe. Minister se pa kvazi ne sme vmešavati 
v neodvisno delo postopkov in tako naprej. 
Ampak mi bomo morali narediti enkrat temu 
konec, veste. Če prodajamo slaščice, rečemo 
temu slaščičarna. Če prodajamo čokolado, temu 
rečemo čokoladnica. In če prodajamo vino, temu 
rečemo vinoteka. Naj se ne delajo norca na tem 
NIJZ. Škoda, ker ni danes ministra Fakina za 
zdravje tu, da bi to razpravo poslušal, ker jaz 
imam počasi poln kufr teh, bom rekel, 
objestnežev, ki so obsedeni od tega, ker mislijo, 
da bo vsak Slovenec postal kronični pijanec, če 
bo kupil vino, ki je mimogrede hrana. Sam pa 
sem abstinent in ne pijem že deset let alkohola. 
To je paradoks, da moram sedaj to jaz govoriti. 
Ampak sem pa proti ljudem, uradnikom, ki bodo 
za ceno tega, ker jih ne zanima, kdo na drugi 
strani bo propadel, vztrajali na nekih svojih 
pogledih iz nekih svojih kapric. Čeprav vemo, da 
na koncu bo moral biti sklep izdan. In včasih je 
treba sprejeti takšno odločitev, pa naj gredo na 
sodišče, pa naj izpodbijajo.  
 Imate veliko odgovornost na sebi. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Vendar bi želela 

pojasniti del odgovora, ne tistega, ki je v 
pristojnosti ministra Fakina, ampak tisti del, ki se 
nanaša na vinoteko. V konkretnem primeru ne 
gre za besedo vinoteka, ampak gre za to, da jaz 
nisem želela celotnega naziva navesti in je 
dejansko šlo za direktno usmeritev v ime 
oziroma tiste, ki za tem stojijo. Kar se tiče pa 
ostalega, povedala sem, da si zelo prizadevam 
za to, da to uradniško razmišljanje vendar 
spravimo, vsaj kar se tiče mojega resorja, na 
nivo tega, da bomo evropska sredstva 
uporabljali resnično za tisti namen, za katerega 
so namenjena. Kar se tiče pa primera 
oglaševanja vina, ker smatram, da je vinarski 
sektor vendar na tem področju nekoliko prizadet 
ali pa oškodovan, se zavezujem, da bom sama 
opravila pogovor s pristojnim Ministrstvom za 

zdravje, kje je vendar tista zdrava meja, ki je še 
dopustna in moramo z njo vendar pomagati 
našemu vinarskemu sektorju. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Marko Pogačnik. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo.  
 Spoštovani minister za finance dr. 
Bertoncelj, rad bi vam zastavil vprašanje v zvezi 
s prodajnim postopkom Abanke, delniške 
družbe. Dejstvo je, da je Evropska komisija 
sprejela odločitev, da mora biti 100-odstotni 
delež Abanke prodan najkasneje do junija 2019 
kot posledica državne pomoči reševanja te 
banke in pa Banke Celje v letu 2013.  
 Spoštovani minister, zanima me: 
 Na kakšen način poteka prodajni 
postopek te družbe? 
 Kateri finančni svetovalci so vključeni 
pri tem prodajnem postopku? 
 Ali ste se v zadnjem obdobju mogoče z 
Evropsko komisijo pogovarjali tudi o možnosti, 
da se sama prodaja te družbe ne bi izvedla? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Hvala lepa. 

Spoštovani gospod poslanec mag. Pogačnik! 
 Prodajni postopek Abanke je v teku. 
Kot vemo vsi iz javno dostopnih informacij, 
poteka trenutno v banki skrben pregled 
poslovanja. Mislim, da so že pred tem, da ga 
zaključijo, ali pa so ga nekateri potencialni 
investitorji že zaključili. Potem pa temu sledi 
oddaja zavezujočih ponudb, ravno tako je javni 
podatek, da bi to bilo nekje še do konca meseca 
marca. Vlada je avgusta lani s sklepom 
pooblastila Slovenski državni holding, da v 
imenu in za račun Republike Slovenije izvaja ta 
prodajni postopek. Kolikor je meni poznano, 
poteka postopek v skladu z načrtovano 
časovnico in so dejansko vsi postopki bili 
zaključeni v okviru te časovnice. Več od tega v 
tem delu, kako poteka postopek, katera so 
pravzaprav imena pravnih ali finančnih 
svetovalcev … Običajno je, da so v teh 
postopkih vsekakor vključene mednarodne 
pravne pisarne in mednarodne svetovalne 
finančne in revizijske hiše. Pravzaprav niti ne 
morem razkriti več od tega, kako postopek 
poteka, minister za finance ne more razkriti, ker 
gre za časovno občutljive informacije.  
 Lahko pa povem, da je edino 
merodajno telo, ki bi lahko sprejelo kakršnokoli 
odločitev v zvezi z zavezami, Vlada Republike 
Slovenije. Na zadnjem sestanku sva se s 
komisarko za konkurenco gospo Vestager 
pogovarjala o NLB in zavezah okrog NLB, nisva 
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se pa pogovarjala o postopkih v zvezi z Abanko, 
oziroma kot ste lahko zasledili tudi s tiskovne 
konference, po končanem srečanju sva tako jaz 
kot gospa komisarka pravzaprav popolnoma 
jasno povedala, kakšno je stališče. Mi smo ta hip 
oddaljeni od prejetja zavezujočih ponudb kakšen 
dober mesec. Več od tega zaradi občutljivosti 
tovrstnih informacij, da ne bi tega kdo razumel, 
da želim s funkcije ministra za finance 
eventualno vplivati na sam postopek, niti ne 
smem dati. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani minister, hvala za ta del vašega 
odgovora.  
 Verjetno jaz tega vprašanja ne bi 
zastavljal, vendar dejstvo je, da zaveza, ki jo je 
sprejela Slovenija s takratno državno pomočjo, 
to smo že v Slovenski demokratski stranki 
večkrat poudarjali – da dejansko časovna 
komponenta ni tista, ki igra pozitivno za 
proračun Republike Slovenije. Dejstvo je, da je 
morala Abanka zaradi časovnega odmika 
prodaje proti koncu prodajnega okna sprejeti 
vrsto izravnalnih ukrepov, od tega, da je 
zmanjševala bilančno stopnjo, do tega, da je 
odprodala svoji dejavnosti faktoringa, lizinga, ki 
sta bili v obdobju pred letom, dvema visoko 
donosni dejavnosti. Dejstvo je, da smo verjetno 
že zaradi te zamude pri prodaji, če se lahko tako 
reče, nekaj denarja v proračunu izgubili. Dejstvo, 
ki je pa najbolj presenetilo, je, da je nekako v 
mesecu novembru državni sekretar na 
Ministrstvu za finance izjavil, da se resno 
razmišlja celo o alternativnih scenarijih za 
odprodajo Abanke. To pomeni, da se ta odločba, 
ki jo je izdala Evropska komisija, ne bi 
upoštevala, ampak bi se iskali neki alternativni 
scenariji.  
 Spoštovani minister, glede na to, da je 
ta izjava prišla iz vašega ministrstva, ne bi rekel 
za neko osebo, ki je zaposlena na ministrstvu, 
temveč od državnega sekretarja, me zanima: 
 Ali se zdaj resno razmišlja o nekih 
alternativnih scenarijih? 
 Ali je bila v zvezi s to zadevo že 
kontaktirana tudi Evropska komisija? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo.  
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Na prvi del 

vprašanja – za vsa vprašanja v zvezi s 
prodajnim postopkom je pristojen Slovenski 
državni holding, ki bo lahko posredoval te 
informacije o svetovalcih in tako naprej. Glede 
drugega dela vprašanja pa, kot sem že omenil, 
je za kakršnokoli odločitev v zvezi s tem 
postopkom v smislu teh zavez pristojna edino 

Vlada Republike Slovenije. Na Ministrstvu za 
finance ne pripravljamo nobenih alternativnih 
scenarijev.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gremo naprej. Nataša Sukič bo 
postavila vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči. 
 Žal ministrice danes ni tukaj, ampak 
kljub temu zastavljam vprašanje, in sicer: 
šikaniranje na delovnem mestu, neprimerna 
razporeditev delovnih obveznosti, prekomerno 
obremenjevanje samo določenih sodelavk in 
sodelavcev, žalitve, kričanje in podobno. 
 Predstavljajmo si tako zastrupljeno 
delovno okolje, takšno delovno klimo in jasno, 
verjetno ni presenetljivo, da se v takšnem okolju 
povečuje odsotnost zaposlenih zaradi bolniških. 
O čem govorim? Verjetno je jasno, da govorim o 
očitkih, o katerih smo lahko brali v medijih. Sama 
sem govorila z eno izmed žrtev domnevnega 
mobinga na inšpektoratu na Ministrstvu za 
infrastrukturo. Gre za mobing, bojda za mobing s 
strani glavne inšpektorice na tem inšpektoratu. 
»Zaposleni na inšpektoratu so v nenehnem 
strahu,« trdi ena izmed žrtev. In dodaja, da se 
splošna služba na inšpektoratu sploh ne ukvarja 
s svojo osnovno dejavnostjo, ki naj bi bila v 
glavnem in predvsem podpora inšpektorjem, pač 
pa se ukvarja z nadzorovanjem in 
discipliniranjem zaposlenih. Se pravi, izvaja ves 
čas nek nadzor, pa ne zato, da bi se izboljšala 
kvaliteta dela zaposlenih, pač pa zato, da bi se 
izsledki tega nadzora morebiti uporabili oziroma 
zlorabili napram tistim, ki si predrznejo prijaviti to 
trpinčenje na delovnem mestu. Teh prijav je bilo 
v preteklem letu precej in samo v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta že dve.  
 Če iz tega ni jasno, da tukaj nekaj ni v 
redu, ne vem. Seveda, zaenkrat se gibljemo v 
območju domneve, kajti Ministrstvo za 
infrastrukturo oziroma inšpektorat vztrajno 
zatrjuje, da so delovni odnosi v okviru normalnih 
delovnih odnosov, s čimer se pa recimo ne 
strinja predsednik Sindikata državnih organov 
Slovenije Frančišek Verk, ki opozarja, kaj je 
posledica. Da se dodatno zaostrijo zadeve, ko 
nekdo prijavi ta mobing, seveda je potem 
posledično slabše ocenjen, ko se ocenjuje 
njegovo uspešnost.  
 Zato sprašujem ministrico: 
 Ali in kako boste ukrepali? 
 Kako to, da se do zdaj na pozive 
predsednika Sindikata državnih organov 
Slovenije niste odzvali? 
 Na naslednji seji pričakujem ustni 
odgovor. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Jožef Lenart bo postavil vprašanje 
ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
dr. Aleksandri Pivec. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Spoštovani gospodje 
ministri, vsi ostali prisotni, gospa ministrica 
Pivec! 
 Naše občane iz Spodnjega Podravja pa 
tudi mene kot njihovega poslanca skrbi 
zaraščanje kmetijskih zemljišč, predvsem tistih 
bolj hribovskih, kjer je za obdelavo potrebnega 
veliko ročnega dela. Zavedamo se, da je 
ekološko kmetovanje zelo primerno za manjše 
hribovske kmetije oziroma za območja z 
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. 
Število ekoloških pridelovalcev se sicer 
povečuje, vendar pa rast ekološke pridelave še 
vedno ni izrazita – kaj je vzrok in kako stanje 
spremeniti na bolje? Torej zmanjševati 
zaraščenost zemljišč s povečevanjem 
ekološkega kmetovanja. Večina ekoloških 
pridelovalcev iz Spodnjega Podravja namreč 
navaja, da je vedno težje prodati ekološko 
pridelano hrano. Želijo si, da bi ekološka hrana 
postala bolj cenjena, kupci pa bolj osveščeni. 
Potrebno je torej uporabiti vsa znanja 
raziskovalcev in kmetijskih svetovalcev. 
 Sprašujem vas: 
 Ali ste za spodbujanje ekološkega 
kmetovanja vzpostavili primerne ukrepe? 
 Ali trenutno že teče kakšna akcija 
promocije za pridelavo zdrave in ekološko 
pridelane domače hrane? 
 V zadnjih letih se tudi med potrošniki 
veča povpraševanje po zdravi prehrani. 
 V zvezi s tem me zanima:  
 Zakaj potem pridelava te pri nas ni bolj 
izrazita?  
 Ali ni morda problem velik uvoz in 
poceni uvožena prehrana?  
 V decembru 2018 ste sodelovali na 
okrogli mizi Eko Prlekija, ekološko kmetovanje, 
kjer ste dejali, da je prednostna naloga 
ministrstva za kmetijstvo oblikovanje nove 
skupne kmetijske politike, kjer bo ekološko 
kmetijstvo imelo svoje pravo mesto. Na 
konferenci Agrobiznis ste znova omenili novo 
skupno kmetijsko politiko, ki naj bi, citiram: 
»Prinašala več subsidiarnosti, seveda ob 
hkratnem upoštevanju smernic Evropske unije, a 
bo upoštevala tudi posebnosti držav članic.«  
 Zanima me tudi: 
 Kaj torej pričakujete od evropske 
kmetijske politike? 
 Kakšen je vaš program za razvoj in 
pospeševanje ekološke pridelave hrane v 
Sloveniji? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 

DR. ALEKSANDRA PIVEC: Spoštovani 

poslanec gospod Lenart, najlepša hvala za 
vprašanje, in hvala predsedujočemu za besedo.  
 Res je, da ima Slovenija glede na svojo 
strukturo, ki smo jo danes že večkrat omenjali – 
ta struktura je takšna, da se več kot 75 % 
kmetijskih zemljišč nahaja na območjih z 
omejenimi dejavniki, bodisi gre za hribovske ali 
gorske kmetije, za kmetije na vodovarstvenih 
območjih bodisi za kmetije na območjih Natura, 
ki prav tako v 37 % opredeljuje naša kmetijska 
zemljišča. Torej več kot odlični pogoji ravno za 
kmetovanje, kot je ekološko kmetovanje. Hkrati 
je to oblika kmetovanja, ki sledi sistemu 
trajnostnega kmetovanja, tudi blažitvi vplivov na 
okolje, hkrati pa prideluje visokokakovostno 
hrano. V Sloveniji, kot rečeno, imamo za to 
izjemno ugodne razmere, predvsem razmere za 
pridelavo ekološkega mesa in pa mleka. Kajti 
kot vemo, na hribovskih in gorskih območjih, ki 
jih je izrazito največ, je pretežna panoga še 
vedno živinoreja. 
 V Sloveniji je bilo v letu 2018 tako v 
ekološko kontrolo vključenih 3 tisoč 741 
kmetijskih gospodarstev, kar predstavlja 5,3 % 
od vseh slovenskih kmetij z 48 tisoč 668 hektarji 
zemljišč, kar predstavlja 10,1 % od vseh 
kmetijskih zemljišč, kar pomeni, da je struktura 
teh površin, na katerih se prideluje ekološko 
hrano, večja. Se pravi, kmetije imajo povprečno 
velikost 12 hektarjev; če smo prej pri 
konvencionalni predelavi govorili o 6,9 hektarja. 
Slovenija je že od vstopa v EU podpirala 
preusmeritve v ekološko kmetovanje. Tako je 
bilo v okviru še obstoječe finančne perspektive 
za to namenjenih 65,3 milijona evrov spodbud, 
se pravi tako za prestrukturiranje kot tudi za 
spodbudo ekološkemu kmetovanju. V okviru 
programa za razvoj podeželja je za ukrep 
ekološko kmetovanje zastavljen cilj 55 tisoč 
hektarjev in 5 tisoč kmetijskih gospodarstev do 
leta 2020. Glede na trenutne številke in na 
interes po prejemu teh sredstev verjamem, da 
bosta oba cilja dosežena, kar pa seveda ne 
pomeni, da ne moremo biti, in tudi moramo v 
resnici biti še bolj ambiciozni za prihodnjo 
finančno perspektivo.  
 MKGP podpira ekološke pridelovalce 
tudi preko drugih ukrepov, in sicer preko 
ukrepov kmetijsko-okoljskih-podnebnih plačil ali 
tako imenovanih plačil KOPOP, kot jih poznajo 
pridelovalci, preko ukrepa za območja z 
omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo, 
ukrepa shem kakovosti, ukrepa za ustanavljanje 
skupin in organizacij proizvajalcev, preko ukrepa 
sodelovanja in preko ukrepa naložbe v osnovna 
sredstva, kjer dobijo ekološki pridelovalci še 
dodatne točke na javnih razpisih, se pravi, kadar 
kandidirajo na iste razpise s tradicionalnim 
načinom kmetovanja, dobijo ekološki pridelovalci 
dodatne točke. Kljub podporam pa so glavni 
razlogi za počasen razvoj ekološkega kmetijstva 
še vedno slaba organiziranost na področju 
pridelave. In ker ste omenjali ravno Prlekijo, kjer 
smo se udeležili okrogle mize, Prlekija je ravno 
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eden dobrih primerov prakse, kjer se pridelovalci 
že izrazito povezujejo in povezani vstopajo na 
trg, dočim je v tistih delih, kjer ti pridelovalci niso 
povezani, to resnično velika težava, kajti tudi ne 
morejo zagotavljati dovolj velike količine 
pridelkov, ki jih na drugi strani tisti, ki od njih 
kupujejo, želijo, bodisi so to trgovine bodisi javni 
zavodi.  
 Na MKGP si bomo seveda še naprej 
prizadevali preko različnih ukrepov, ki bodo 
predvsem usmerjeni v obveščanje in osveščanje 
o prednostih ekološkega kmetovanja, 
izobraževanje in svetovanje – tudi tukaj imamo 
žal premalo svetovalcev, ki svetujejo za področje 
ekološkega kmetovanja – usposabljanje kmetov 
za delo z novimi tehnologijami, ki jih lahko pri 
tem uporabljajo, in predvsem en zelo ključen 
ukrep, spodbujanje celotnih vertikalnih verig, to 
pomeni od pridelave pa vse do trženja, za kar 
pa, kot sem rekla, bo nujno tudi ozaveščanje o 
vlogi povezovanja teh pridelovalcev. Z letošnjo 
jesenjo vstopamo tudi v generično promocijo 
ekološkega kmetovanja, kar pomeni, da bomo v 
prihodnjem šestletnem obdobju temu namenjali 
tudi posebna sredstva in promovirali ekološko 
pridelane izdelke.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Ekološka kontrola, 

ki ste jo omenili. Se pravi, nekdo, ki bi se odločal 
za ekološko kmetovanje na bolj hribovski kmetiji, 
ne visokogorski iz naših predelov – koliko časa 
bi recimo porabil, da tole prijavi, potem pa koliko 
časa traja, da se ga dejansko uvrsti v ekološko 
pridelavo, se pravi, da ni gnojil, da ni uporabljal 
škropiv in tako dalje? Koliko časa traja? Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Moram se žal 

opravičiti, točnega podatka o teh tehničnih 
stvareh, koliko časa se ne sme določenih gnojil 
uporabljati, žal nimam. Lahko jih seveda 
priskrbim. Zagotovo je pa ta postopek takšen, 
seveda se ti pridelovalci lahko prijavljajo najprej 
za sredstva, ki so namenjena za 
prestrukturiranje, kar jim tudi že pomaga pri tem, 
da se tehnološko prilagodijo na novo vrsto 
kmetovanja, in potem seveda morajo v postopku 
certificiranja, ki ga izvajajo organi za certifikacijo, 
te določene zahteve izpolniti. Se pa 
opravičujem, žal številke točno koliko mesecev 
to morajo, ne poznam, lahko ta podatek dobim 
naknadno, je pa to pridelovalcem dobro znan 
podatek. Večji problem nastane takrat, ko 
okoliške kmetije niso usmerjene v ekološko 
predelavo in je problem tega, da potem vplivajo 
z določenimi gnojili ali pa sredstvi na to, da ima 
tudi ta kmet, ki bi se eventualno želel odločiti, 
težave. Zato, kot sem rekla, bodo predvsem 

naše aktivnosti usmerjene v ozaveščanje in pa 
izobraževanje kmetov. Prepričana sem, da v 
kolikor bi v Sloveniji ta pridelava postala bolj 
množična, ima Slovenija dovolj trga, in tudi 
povpraševanje po teh izdelkih je veliko na trgu. 
Vendar žal, kot povedano, v tem trenutku 
ponudba še ne zadostuje tistemu, kar bi si trg 
želel, bodisi da gre za trgovine bodisi za javne 
zavode. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Lidija Ivanuša, ki bo 
postavila vprašanje ministru za zdravje Samu 
Fakinu.  
 Izvolite. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Lepo pozdravljeni 

vsi skupaj! 
 Moje vprašanje je namenjeno gospodu 
ministru za zdravje Samu Fakinu. In sicer: 
Pacient ima pravico, da se njegov čas spoštuje. 
Izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži 
izvajalcev javne zdravstvene službe poskrbi za 
najkrajši možni čakalni čas in čakalno dobo v 
okviru razumnega časa in delo organizira tako, 
da se pacientu zagotovi čim hitrejša zdravstvena 
obravnava. Izvajalec zdravstvene dejavnosti 
pacienta obravnava v skladu z vrstim redom na 
čakalnem seznamu oziroma v naročilni knjigi in 
vrstnega reda ne sme spreminjati, razen če ta 
zakonsko ne določa drugače. Zakon o 
pacientovih pravicah določa, da izvajalec 
zdravstvene dejavnosti v mreži izvajalcev javne 
zdravstvene službe zagotovi, da je delo 
organizirano tako, da je čakalni čas čim krajši 
oziroma ne presega 30 minut.  
 Nadzor nad prej navedenimi 
zakonskimi določbami v mreži izvajalcev javne 
zdravstvene službe izvaja nosilec obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Nadzor nosilca 
obveznega zdravstvenega zavarovanja pa je 
omejen na nadzor za vse zdravstvene storitve, ki 
so predmet pogodbe med izvajalcem 
zdravstvene dejavnosti in nosilcem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Kazenskih določb 
za kršitev pravice do spoštovanja pacientovega 
časa ni.  
 Zanima me: 
 Koliko nadzorov je opravil nosilec 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in 
kakšne so ugotovitve?  
 Kako se je v praksi izkazala ta 
zakonska določba, ali se spoštuje in ali morda 
povzroča kakšne težave?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Franc Jurša bo postavil vprašanje 
ministru za obrambo Karlu Erjavcu. 
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. 



                                                                                                                          

  38  

Spoštovani gospod minister! 
 Posamezniki iz vrst Zveze slovenskih 
častnikov so me opozorili, da noben njihov član, 
ki ni aktiven pripadnik Slovenske vojske, od 
zadnjih 90. let do danes ni prejel napredovanja v 
višji čin. Vprašanja v zvezi s tem vodstvu 
častniške organizacije, in tudi veteranske, 
zastavljajo njeni člani na številnih konferencah in 
drugih srečanjih, zato so me tudi zaprosili, da 
ponovno postavim ministru za obrambo 
poslansko vprašanje. Z obrazložitvijo, da je 
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
sprejelo takšen pravilnik, ki to onemogoča, niso 
več zadovoljni. Od vas pričakujejo, da se vsak 
pravilnik da tudi spremeniti. 
 Zato vas sprašujem, spoštovani gospod 
minister: 
 Ali lahko pričakujemo dopolnitve ali 
spremembe pravilnika o napredovanju 
podčastnikov in častnikov, ki bodo šle v smeri 
napredovanja predvsem aktivnih članov Zveze 
slovenskih častnikov in tudi veteranske 
organizacije, ki niso v agilni sestavi Slovenske 
vojske, bili pa so na pomembnih dolžnostih v 
takratni Teritorialni obrambi Republike Slovenije 
in v obrambnih organih določenih lokalnih 
skupnosti? 
 V kolikor se pravilnik ne da spremeniti, 
pa je seveda treba delati na tem, da se bo 
spremenil tudi Zakon o obrambi. Podobno 
vprašanje sem že zastavil vaši predhodnici 
gospe ministrici Andreji Katič pred nekaj več kot 
tremi leti. Ministrica mi je takrat odgovorila, da 
na Ministrstvu za obrambo potekajo aktivnosti v 
zvezi s to pobudo, in sicer da se to vprašanje 
uredi s spremembo Zakona o obrambi, hkrati pa 
naj bi takrat preverili, kakšne spremembe 
oziroma postopki bi bili potrebni, da bi prišlo do 
realizacije te pobude že v letu 2016. Namreč, 
takrat smo praznovali 25. obletnico 
osamosvojitve. 
 Zato me zanima: 
 Kaj od tega je že bilo realizirano 
oziroma katere aktivnosti so zdaj v teku na 
Ministrstvu za obrambo?  
 Kdaj bi lahko pričakovali spremembe 
na tem področju?  
 Naj še dodam, da napredovanje države 
ne stane niti centa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa, 

spoštovani podpredsednik. Hvala za poslansko 
vprašanje. 
 Moram reči, da dejansko to vprašanje 
ni rešeno od osamosvojitve naprej. Dobil sem 
ponovno pobudo Zveze častnikov Slovenije in 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo, in sicer 
pobudo za izredno povišanje častnikov in 
podčastnikov rezervne sestave. To se pravi, gre 
za tiste častnike in podčastnike, ki so delovali v 

času osamosvojitve v Teritorialni obrambi. 
Seveda so pa tudi nekateri delovali v drugih 
državnih organih. Sem sodi še ta skupina 
vojaških obveznikov, ki so v okviru služenja 
vojaškega roka po osamosvojitvi končali 
častniško šolo vojnih enot, pa nato zaradi tega, 
ker niso bili razporejeni, niso pridobili ustreznega 
častniškega čina. Tako da se pridružujem tej 
vaši ugotovitvi, da številni podčastniki in častniki, 
ki so opravljali naloge pri obrambi Republike 
Slovenije, pač niso napredovali. Moram reči, da 
gre tukaj za pravno vprašanje. Ne ureja ga 
pravilnik, ampak je to Uredba o činih in 
poviševanju v Slovenski vojski. Poleg tega 
urejata napredovanja in določitev činov tudi 
Zakon o obrambi, Zakon o službi v Slovenski 
vojski. Pravilno ste tudi ugotovili, da je že bil 
poskus, da bi spremenili Zakon o obrambi in 
dejansko poskušali to stvar urediti za nazaj, 
vendar takrat ni uspelo. 
 Moram pa reči, da vojaški čin izkazuje 
položaj posameznega pripadnika Slovenske 
vojske v strukturi Slovenske vojske. To se 
doseže na dva načina. Prvi način je z ustreznim 
izobraževanjem, usposabljanjem. Drugi način pa 
je, če častnik, podčastnik opravlja določeno 
dolžnost na višjem činu, kot ga trenutno nosi. 
Tukaj pa gre za to, da bi se s tem dejanjem 
nekako skušali zahvaliti vsem tistim, ki so 
delovali v rezervni sestavi Teritorialne obrambe 
Republike Slovenije, za svoj prispevek, ki so ga 
dali v času osamosvojitvene vojne. Gre pa 
seveda za občutljivo vprašanje, da ne bi to 
posegalo zlasti v področje kariernega sistema, ki 
velja za Slovensko vojsko. Tukaj bo treba, 
seveda, ko bomo razreševali ta pravna 
vprašanja, zelo paziti, da ne bi posegali v 
karierni sistem Slovenske vojske, ki je določen 
zelo natančno preko usposabljanja, 
izobraževanja. Tukaj pa želimo samo nekako 
izraziti neko zahvalo vsem tem pripadnikom, ki 
so delovali v času osamosvojitvene vojne. 
Moram reči, da sem imel pogovor z Zvezo 
slovenskih častnikov prejšnji teden. Zopet so 
izpostavili to vprašanje in dogovorili smo se, da 
bomo znotraj Ministrstva za obrambo skušali 
urediti to vprašanje, in sicer preko uredbe, ne 
preko pravilnika, in kot rečeno, Uredbe o činih in 
poviševanju v Slovenski vojski.  
 Upam, da bomo to vprašanje preko 
uredbe rešili. Ključno pa je, da imajo ti 
podčastniki in častniki, ki so delovali v 
rezervnem sestavu v času, ko se je Slovenija 
osamosvajala, status veterana, in sicer po 
Zakonu o vojnih veteranih, da ne bi tukaj prišlo 
do situacije, da bi bil nekdo deležen višjega čina, 
deloval je pa recimo v rezervnih strukturah 
jugoslovanske vojske in ni bil aktiven pripadnik, 
ko je šlo za osamosvojitveno vojno. Zato bo ta 
status veterana na vsak način pogojen, da ne bi 
prišlo do zlorab. Tudi ste pravilno ugotovili, da 
ne bo ta zadeva imela nobenih proračunskih 
posledic. Gre predvsem za to, da tisti, ki so 
takrat delovali, doživijo določeno satisfakcijo. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): V velikem delu 

odgovora soglašam s tem, kar ste povedali, 
seveda pa moram še nekatere zadeve 
podkrepiti. Namreč, ve se, da za marsikaterega 
čin pa tudi obleka Slovenske vojske rezervnega 
častnika, če ga tako imenujem, zelo dosti 
pomeni. To vidimo predvsem na teh srečanjih 
častnikov in veteranov. Pa za primer še povem, 
nekateri pripadniki Slovenske vojske so imeli v 
bivši vojski, proti kateri so se dejansko borili, 
višje čine, kot pa jih imajo sedaj. Vsi ti pripadniki 
nosijo dejansko čine neke druge vojske, ne pa te 
vojske, za katero pa za katere državo so se 
dejansko na nek način borili, tu ali tam, ali v 
upravnih organih ali pa tudi v enotah Teritorialne 
obrambe. Mene bi zanimalo, kar se tiče roka, da 
malo bolj konkretno poveste, v kolikšnem času 
se lahko to sploh zgodi. Za mene ta popravek 
nekaj pomeni, uredba, pravilnik, za nas pa je to 
v končni fazi čisto vseeno, in če se lahko 
pravilnik popravi, se lahko tudi uredba popravi. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 V zvezi s tem moram reči, da smo ves 
čas v stiku tudi z Zvezo častnikov Slovenije in pa 
Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, ker bi želeli 
to vprašanje rešiti. Treba je vedeti, da je minilo 
že skoraj 30 let, da bom praznovali 30. obletnico 
osamosvojitve Slovenije, in bi želeli do takrat to 
vprašanje rešiti na pravno korekten način. 
Prepričan sem, da z dobro voljo in z neko zdravo 
kmečko pametjo lahko tudi to pravno vprašanje 
ustrezno rešimo. Mislim, da bo uredba najbolj 
primeren akt. Službam sem že naročil, da 
pripravijo možne rešitve, ker je treba vedeti, da 
so različne situacije, in ne bi rad, da bi v okviru 
spremembe uredbe prišlo do situacije, ko bi 
nekdo imel to pravico povišanja po činu, nekdo 
bi bil pa spregledan. Ker kot sem povedal, ne 
gre samo za častnike in podčastnike, ki so 
delovali v Teritorialni obrambi, ampak gre tudi za 
druge, ki so delovali v drugih državnih organih. 
Tukaj imamo na primer sekretariate za 
obrambne zadeve, za katere vemo, da so takrat 
veliko in pomembno nalogo opravljali, ko je šlo 
za vpoklic prostovoljcev, ki so se šli borit za 
samostojno in neodvisno Slovenijo, tudi 
pripadniki takratne milice, policije so sodelovali. 
Tako da je treba to dokaj natančno pregledati, 
da ne bi kakšne kategorije izpustili. 
 Kot minister za obrambo lahko povem, 
da sem seveda naklonjen temu, da se to 
vprašanje reši, ker gre predvsem za to, da se 
zahvalimo vsem tistim, ki so tvegali svoje 
življenje, na takšen način, da doživijo tudi ta 

povišani čin. Kot rečeno, se bomo morali pa 
paziti, da ne bi posegali v samo strukturo kariere 
Slovenske vojske tam, kjer gre za profesionalce, 
ker je tukaj tudi ena bojazen, da se ne bi stvari 
mešale. Ampak sem prepričan, da imamo tudi 
za te stvari ustrezne pravne in strokovne rešitve. 
Hvala lepa za vprašanje. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog. Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa. 

 Predsednik častniške organizacije, ki ji 
pripadam, bo v kratkem star, če se ne motim, 77 
let, nosi čin majorja. To se pravi, če bi 
napredoval, glede na to, da ima vse to, kar ste 
povedali, minister – koga bi pa on ogrozil znotraj 
Slovenske vojske? Nobenega. Z gotovostjo vam 
lahko trdim, če čez šest mesecev, pred 
praznovanjem, ne bo ta rešitev sprejeta, vam 
bom ponovno postavil vprašanje. Ne bom pa 
predlagal javne razprave v Državnem zboru. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Branko Grims, ki bo 
postavil vprašanje ministru za notranje zadeve 
Boštjanu Poklukarju. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Vsem prav lep pozdrav! 
 Naloga policije je, da varuje in da 
zaščiti tako posameznika kot seveda pravni red 
Republike Slovenije kot celote. Temelj pravnega 
reda republike Slovenije je njegova ustava. Ta 
ustava je marsikje ogrožena zaradi 
neodgovornih ravnanj in ponekod tudi 
sistemsko. Zagotovo pa na nobenem področju ni 
tako ogrožena, kot ko gre za vprašanje svobode 
izražanja. 39. člen Ustave Republike Slovenije 
daje vsakomur pravico, da zbira, širi, izraža 
svoje misli. Ta člen se nahaja, gospe in 
gospodje, v poglavju Človekove pravice in 
temeljne svoboščine. To je poglavje, znotraj 
katerega ni dopustno po sami ustavi kakorkoli 
dodatno omejevati človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, razen v izjemnih primerih na osnovi 
same ustave, in to seveda z zakonom. Tak je 
pravni red – kako pa je s tem v praksi? V praksi, 
gospe in gospodje, se zadnjih nekaj mesecev, 
predvsem je to obdobje kakšnih osmih mesecev, 
od zadnjih volitev naprej, dogajajo stvari, ki so z 
vidika dobrine, ki jo ščiti 39. člen slovenske 
ustave, naravnost nesprejemljive.  
 Dogaja se recimo tole, da en 
posameznik deli reklamo za v Sloveniji legalno 
izdano knjigo, reklamo, ki je objavljena na 
spletni strani enega od legalnih slovenskih 
medijev, vpisanih v register medijev, in ko on to 
deli, dobi 30 dni prepovedi uporabe na internetu. 
30 dni prepovedi. Gospe in gospodje, kaj se 
dogaja? Sam osebno sem doživel primer, ko 



                                                                                                                          

  40  

sem delil slike z državne proslave Republike 
Poljske, državne proslave članice Evropske 
unije, in je nekdo to izbrisal. In ko sem zahteval 
pojasnilo, je bilo rečeno, da gre za širjenje 
desnih skrajnežev ali desnega nacionalizma ali 
nekaj takega. Gospe in gospodje, v Begunjah 
imamo eno zelo lepo institucijo za take, ki si 
upajo kaj takega izreči. Ampak v danem primeru 
gre za nekaj drugega. Gre za očiten, grob, 
nameren sistemski poseg v človekovo pravico, 
svobodo izražanja.  
 Zato vas sprašujem, gospod minister: 
 Na čigavi strani bo slovenska policija?  
 V zvezi s tem sem že dal javno objavo, 
kolikor vem, niste naredili nič. 
 Sprašujem vas tudi: 
 Ali boste zaščitili svobodo izražanja, kot 
je zapisana v 39. členu Ustave Republike 
Slovenije? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

gospod podpredsednik. Spoštovani gospod 
poslanec! 
 Slovenska policija je vedno na strani 
zakonitosti, strokovnosti in dela v skladu s 
svojimi pooblastili. Z Ustavo Republike 
Slovenije, 39. členom, je zagotovljena svoboda 
izražanja, misli, govora, javnega nastopanja, 
tiska in drugih oblik javnega obveščanja in 
izražanja, hkrati je tudi temelj za učinkovito 
izvrševanje mnogih drugih človekovih pravic. 
Vlada se zavzema za maksimalno spoštovanje 
pravic in svoboščin posameznika, ki so mu 
zagotovljene z ustavo, zakoni in mednarodnimi 
akti, ob tem pa se Vlada tako kot druge vlade v 
Evropski uniji zavzema za ničelno toleranco ob 
morebitnem sovražnem govoru in od vseh 
državnih organov pričakuje, da bodo izvajali 
svoje naloge v skladu z ustavo in zakoni.  
 Sodobna družba se v zadnjem obdobju 
vse pogosteje srečuje z zlorabo navedene 
ustavne pravice v obliki sovražnega govora. 
Policija je aktivno pristopila k prepoznavanju, 
preprečevanju in pregonu različnih pojavnih 
oblik sovražnega govora, sodelovanju v 
raziskovalni projektni skupini, v kateri sodelujejo 
nevladne organizacije, fakultete in raziskovalni 
inštitut. Z delovanjem delovne skupine smo 
okrepili delovanje policije in usposobljenost 
policistov pri delu v večkulturnih skupnostih. 
Velik poudarek je tudi na ozaveščanju in 
povezanosti delovanja državnih in lokalnih 
oblasti v okoljih, kjer večkulturne skupnosti tudi 
živijo. Policija mora v skladu z Ustavo Republike 
Slovenije in pozitivno zakonodajo ustrezno 
ukrepati ob ugotovitvi protipravnih ravnanj, kar 
tudi dosledno izvaja z uporabo pooblastil iz 
Zakona o kazenskem postopku, Zakona o 
prekrških, Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije in tako naprej. Prav tako se bo v 
prihodnosti trudila, da do tovrstnih protipravnih 

ravnanj ne bo prihajalo oziroma da bodo v čim 
manjšem številu. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Vse to, vsi 

vemo, se dogaja pod krinko boja proti 
sovražnemu govoru in odpira tudi najstarejšo 
dilemo vsake demokratične družbe – kdo 
nadzira nadzornike. Seveda, to, kar se dogaja, 
primera, ki sem ju navedel, nimata s 
preganjanjem nekega kriminala ničesar 
skupnega. Gre za najbolj grobo, odvratno, 
ogabno obliko cenzure, politične cenzure. Pa nič 
drugega. Tukaj je ta spolzek led, gospod 
minister. Jaz vas lahko zdajle vprašam, kaj je 
sovražni govor. Povejte mi točno pravno 
definicijo sovražnega govora, pa boste videli, da 
je ne boste mogli, zato ker je nihče ne zna. 
Obstaja nekaj pravnih definicij, od katerih pa 
nobena ni enoznačno določena. Preganjati 
nekaj na osnovi nečesa, za kar sploh ni jasno, 
kaj to je, je seveda popolnoma nedopustno in 
pomeni že samo po sebi grobo kršitev 
človekovih pravic. Zaradi tega vsi najbolj znani, 
najbolj ugledni slovenski ustavni pravniki 
opozarjajo, da nobena kakršnakoli 
administrativna preganjanja tako imenovanega 
sovražnega govora niso dopustna, ker pomenijo 
samo grobo kršitev ustavnega reda in 
slovenskega zakonodajnega in vsega drugega, 
vseh sklopov, ki sestavljajo skupaj pravni red 
Republike Slovenije. V tem je problem. 
 Zaradi tega vas še enkrat vprašam, v 
takih primerih … Ali pa če želite še tretjega 
podobnega. Obstaja nekdo, ki je v eni od civilnih 
iniciativ aktiven, delil je legalno objavljen 
posnetek ene od medijskih postaj v sosednji 
republiki. Ko je to delil na svoji strani, vse v redu, 
ko je bilo to objavljeno na spletni strani civilne 
iniciative, blokada, izbris, ne vem, kaj vse. Za 
nekaj, kar je bilo popolnoma legalno objavljeno. 
Skratka, tukaj prihaja do sistematičnega, 
očitnega kršenja človekovih pravic. Kot policija, 
kot tisti, ki ščiti, ste v tem primeru dolžni ukrepati 
zoper tiste, ki to kršitev izvajajo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Policija vsekakor ukrepa, kadar je 
ogrožen 39. člen Ustave, ki določa svobodo 
izražanja, v Kazenskem zakoniku je 297. člen 
Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali 
nestrpnosti in pa seveda v Zakonu o varstvu 
javnega reda in miru v 20. členu, ko govorimo o 
spodbujanju nestrpnosti, tudi. To so zakonske 
podlage. Policija deluje zakonito, strokovno in v 
skladu s svojimi pooblastili. Je pa res, da je 
policija šele prva v celotnem postopku, in 
verjamem, da sodišča na koncu ugotavljajo 
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svobodo govora oziroma tako imenovan 
sovražni govor ali pa to tudi zavržejo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni 
predlog.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Očitno, ko 

gre za razumevanje pravnega reda pa tudi 
dejanskega stanja, ali se ne slišimo ali pa se ne 
razumemo. Ko pravite, da policija ščiti, bom še 
enkrat povedal primer, ki se je zgodil meni 
osebno. Delil sem slike z državne proslave 
Republike Poljske, članice Evropske unije, ki se 
je začela z otvoritvijo, ki jo je imel njihov 
predsednik države, potem je bila krajša vojaška 
parada in potem je bil to nek izraz domoljubja, 
kakršnega si v Sloveniji lahko samo želimo. Bilo 
je na tisoče poljskih zastav. Nekaj podobnega, 
morda v manjšem obsegu, vidimo samo v 
Planici vsako leto v Sloveniji. In komentiral sem, 
da bi si kaj takega želel tudi v Sloveniji, da bi bila 
proslava na tak način in da bi bila tudi vrednota 
domoljubja tista osrednja poanta, ki jo imajo 
sicer v besedah vsi, tudi vsi bivši predsedniki 
Republike Slovenije, vedno polna usta, ko je pa 
treba v praksi to uveljavljati, se ti pa zgodi, da ti 
nekdo to pobriše in ti napiše, da gre za 
spodbujanje, ne vem, desnega ekstremizma, ali 
kakšno bedarijo so mi že napisali zraven. V tem 
primeru gre za očitno zlorabo teh ukrepov. Proti 
temu bi morali vi ukrepati – da zaščitite svobodo 
izražanja, 39. člen slovenske ustave in vso 
zakonodajo, ki je na tem tudi utemeljena.  
 Zaradi tega trdim, da je ne samo 
potrebno, ampak nujno, da o tem spregovori 
Državni zbor, da se sploh vidi, do kakšnih 
sistemskih, sistematičnih, načrtnih zlorab prihaja 
v tem hipu pod krinko preganjanja sovražnega 
govora. 
 Še enkrat povem in lahko preverite: 
sovražni govor enoznačno v zakonodaji sploh ni 
definiran. Niti ni v evropski zakonodaji definiran. 
Obstaja neka pravna praksa, obstajajo različne 
definicije, ki so politične, ne obstaja pa 
enoznačno pojmovanje, kaj to je. Absurd te 
zgodbe je, da skoraj vsak misli, da ve, kaj je 
sovražni govor, v resnici pa to sploh ni 
definirano. Zaradi tega bi bilo edino, ki bi lahko 
kakorkoli ukrepalo, pristojno sodišče. Ampak 
samo ono in nihče drug, kajti vsako 
administrativno ukrepanje te vrste avtomatično 
pomeni že samo po sebi zlorabo in očitno 
protiustavno ravnanje glede na izjemno jasen, 
tukaj vsaka čast avtorjem slovenske ustave, 39. 
člen Ustave, vključno s tistimi uvodnimi členi v 
poglavju Človekove pravice in temeljne 
svoboščine, ki ta člen in to pravico še dodatno 
ščitijo. Upam pa, da se vsaj v eni stvari vsi 
strinjamo: demokracija, v kateri ni dosledno 
spoštovana svoboda izražanja, postane samo 
še farsa in totalitarni sistem. Gotovo, če si česa 
ne želimo, je to, da bi se v Sloveniji pod sedanjo 
oblastjo na tihem oblikoval totalitarni sistem. 
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: O 

vašem predlogu bo Državni zbor odločil v sredo 
v okviru glasovanj. 
 Boštjan Koražija bo postavil vprašanje 
ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu ter 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Najlepša 

hvala za besedo. 
 Prve zamisli o ptujski obvoznici segajo 
že v prejšnje stoletje. Ormoška cesta, ki je ena 
izmed vpadnic v mesto Ptuj, je zaradi izgradnje 
Puhovega mosta pridobila na atraktivnosti pa 
tudi tranzitu v mestu. Žal tudi izgradnja in 
otvoritev nove avtoceste ni doprinesla k temu, 
da bi se promet in tranzit preusmeril z ormoške 
ceste nazaj v drugo smer. Zadeva je taka. 
Ljudje, ki živijo ob ormoški cesti, imajo najprej 
grozne težave s koncentracijo hrupa in prahu pa 
tudi trdih nanodelcev, potem z vibracijami, ki 
nastajajo ob vožnji tega tranzita oziroma 
različnih prevoznih sredstev, te so že kar 
dodobra uničile stavbe, pa tudi žal z zdravjem. 
Ker pa ljudje ne živimo zgolj za številke in od 
številk, je poleg meritev pomemben neposredni 
občutek prizadetih prebivalcev. Ti dostikrat 
pravijo, da se, ko gredo ven na vrt oziroma na 
dvorišče, sploh ne morejo pogovarjati, ker se ne 
slišijo, takšne močne vibracije in hrup so tam. 
Zdaj pa imam vprašanja.  
 Moja vprašanja so:  
 Katere so vse opravljene meritve za to 
področje; kdaj, kje in kdo jih je opravljal? 
 Katere rešitve so načrtovane za 
predvideno rekonstrukcijo ceste, ki se zopet 
odmika? 
 Kako se bo po rekonstrukciji izboljšalo 
življenje prizadetih prebivalcev, si lahko obetajo 
protihrupne zaščite, subvencije za popravilo 
nepremičnin kot nekakšno odškodnino?  
 Ali kaj nasprotuje prepovedi tranzitnega 
prometa po ormoški cesti? 
 Učinki bi se lahko zelo hitro poznali, saj 
je ravno tranzitni promet poglavitni vir 
onesnaževanja bivalnega okolja ob cesti. 
Ministrstvo se zavzema za tako imenovano 
severno ptujsko obvoznico, ki poteka po 
severnem delu, zaradi tega ker, kakorkoli … V 
glavnem, zadeva se še nadaljuje v tej smeri, da 
se ljudje, ki živijo ob tej cesti, zavzemajo za 
južno obvoznico, se pravi za južno ptujsko 
obvoznico, in jih zanima naslednje. 
 Sprašujem vas: 
 Kakšni so okvirni roki izgradnje ptujske 
obvoznice?  
 Trenutno naj bi se opravljala presoja 
vplivov za varianto jug–jug, kdaj bodo znani 
rezultati presoje te trase?  
 Od ministrov in od Vlade pa zahtevam, 
da se severna varianta obvoznice, ki bi znatno 
poslabšala kvaliteto življenja na tem območju, 
vzame z mize in se pogovarjamo zgolj še o južni 
varianti. Hvala.  
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Aljaž Kovačič bo postavil vprašanje 
ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu.  
 Izvolite.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsedujoči.  
 Republika Slovenija še vedno čuti 
posledice pretekle finančne krize, ki je občutno 
zmanjšala investicije na področju gradbeništva, 
še posebej na področju gradnje stanovanjskih 
objektov. Po podatkih Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije Slovenija potrebuje 10 tisoč 
novih stanovanj, kar presega zmogljivost tega 
zavoda. Ker je ponudbe premalo, so cene tako 
zgrajenih stanovanj kot stanovanj, ki so v 
gradnji, visoke. Posledica finančne krize so tudi 
številni nasedli gradbeni projekti, od 
stanovanjskih objektov do stanovanjske soseske 
in tako naprej, ki so na podlagi vpisanih hipotek 
pristali v lasti bank oziroma je bilo lastništvo 
preneseno na Družbo za upravljanje terjatev 
bank, DUTB. Slednje sedaj te objekte prodajajo 
po tržnih cenah. Tako Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije kot Družba za upravljanje 
terjatev bank, DUTB, sta poslovna subjekta v 
lasti Republike Slovenije.  
 Spoštovanega ministra sprašujem:  
 Ali obstaja zakonska podlaga, ki bi 
omogočila prenos lastništva neprodanih 
stanovanjskih objektov z DUTB na Stanovanjski 
sklad Republike Slovenije? 
 Kakšne bi bile ustrezne spremembe ali 
dopolnitve zakonov, na podlagi katerih bi bilo 
omogočeno ta prenos izvesti? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Naslednja je na vrsti mag. Bojana 
Muršič, ki bo postavila vprašanje ministru za 
javno upravo Rudiju Medvedu.  
 Izvolite.  
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, podpredsednik. Spoštovani minister!  
 Lokalne volitve so za nami. Občinske 
oziroma mestne uprave in občinski oziroma 
mestni sveti so kljub zapletom v nekaterih 
sredinah sestavljeni. Služba za lokalno 
samoupravo na vašem ministrstvu je bila tudi 
tokrat zelo vpeta v lokalne volitve in je spremljala 
potek lokalnih volitev, vključno z izvedbo volitev. 
Omenjena služba je v teku volilih opravil 
odgovarjala na mnoga vprašanja, kar vsekakor 
verjamem, da veste, kot tudi predstavnikov 
kandidatk in kandidatov ter kandidatnih list. 
Mnogi zainteresirani pa so se s svojimi vprašanji 
obračali tudi na Državno volilno komisijo. Vemo, 
da ima slednja pri izvedbi lokalnih volitev, 
ponavljam, lokalnih volitev, dokaj omejena 
pooblastila, kar pa seveda ne pomeni, da v 
lokalne volitve ni bila aktivno vključena. 
Nesporno dejstvo je tudi, da Državna volilna 

komisija odgovarja s svojimi odgovori, mnenji in 
predlogi in je tudi odgovarjala na mnoga 
vprašanja, ki so bila na njo naslovljena. Po 
zaključku lokalnih volitev vas je Služba državne 
volilne komisije seznanila s svojimi opažanji in 
zaključki glede minulih lokalnih volitev. 
 Zato vas, spoštovani minister, 
sprašujem: 
 Ali ste seznanjeni z dopisom Državne 
volilne komisije, v katerem je ta napravila svojo 
oceno lokalnih volitev ter predlagala tudi 
proučitev nekaterih možnih sprememb Zakona o 
lokalnih volitvah?  
 Če ste z dopisom seznanjeni, me 
zanima: 
 Kako se opredeljujete do posameznih 
opažanj Državne volilne komisije ter do 
predlaganih rešitev? 
 Zanima me tudi: 
 Ali je Služba za lokalno samoupravo 
pripravila oceno oziroma analizo lokalnih 
volitev?  
 Če jo je pripravila, me zanima: 
 Ali so opažanja službe podobna tistim, 
ki jih je zaznala Državna volilna komisija? 
 Zanima me še: 
 Ali razmišljate o morebitnih 
spremembah zakonodaje, ki ureja lokalne 
volitve?  
 Če da, me zanima: 
 Glede katerih vprašanj bi bile po vaši 
oceni potrebne spremembe zakonodaje? 
 Spoštovani minister, ocenjujem, da je 
sedaj pravi čas, da se zadeve, ki so bile 
predstavljene, in težave, ki so se povzročale v 
času lokalnih volitev leta 2018, v primernem 
času do naslednjih lokalnih volitev razrešijo. 
Hvala za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, imate besedo za odgovor. 
Izvolite. 
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Ministrstvo za javno upravo zelo tesno 
sodeluje z Državno volilno komisijo v vseh 
oblikah volitev, ko gre za lokalne volitve pa še 
posebej. Tako da smo bili tako ustno kot tudi 
pisno seznanjeni z vsebino analize, ki jo je 
Državna volilna komisija pripravila po tokratnih 
lokalnih volitvah. Tu bi izpostavil predvsem dve 
pobudi Državne volilne komisije, ki smo ju prejeli 
pisno in nanju seveda takoj tudi odgovorili. Gre 
za dve predlagani spremembi Zakona o lokalnih 
volitvah, in sicer prvič, da bi predsednike 
občinskih volilnih komisij tako kot pri državnih 
volitvah imenovali izmed sodnikov, in drugič, da 
bi volilno zakonodajo tudi pri izvedbi lokalnih 
volitev razlagal en sam državni organ. Doslej v 
skladu z Zakonom o lokalnih volitvah to izvajata 
tako Ministrstvo za javno upravo, ko gre za 
volilni sistem, kot Državna volilna komisija, ko 
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gre za volilne postopke, organizacijo volišč, delo 
volilnih odborov in tako dalje. 
 Prvi ukrep bi po ugotovitvah Državne 
volilne komisije zagotovil večji stopnjo 
zakonitosti delovanja občinskih volilnih organov, 
drugi pa hitrejše in enotnejše odgovore na 
vprašanja volilnih organov in kandidatov. Kot 
rečeno, smo mi Državno volilno komisijo 
obvestili, da smo pobudi Državne volilne 
komisije absolutno uvrstili v nabor možnih 
sprememb Zakona o lokalnih volitvah, ker pa je 
v tem naboru še nekaj drugih zamisli, vam bom 
morda zdaj v nadaljevanju povedal, do česa pa 
smo se na Ministrstvu za javno upravo dokopali, 
potem ko smo izvedli anketo z vsemi tajniki 
volilnih komisij po Sloveniji. Oni so bili 
pravzaprav en takšen dober indikator, kaj bi 
veljalo v volilni zakonodaji še spremeniti. Sicer 
so na podlagi tega vprašalnika tajniki volilnih 
komisij dobro ocenili samo pripravo in potek 
volilnih opravil in tudi samih volitev. Med 
težavami, na katere so tajniki opozorili 
Ministrstvo za javno upravo, so med drugimi 
težave pri izvedbi volitev v svete krajevnih 
skupnosti, nekatere napake Geodetske uprave 
pri določitvi nekaterih volišč, opozorili pa so tudi 
na neurejenost izplačevanja nagrad članom 
volilnih odborov zaradi davčne politike – gre za 
manjši problem, ampak bil pa je v tistem 
trenutku precej velik in smo ga tudi z 
Ministrstvom za finance nekako prehodno 
reševali.  
 Na podlagi teh zaznav in tudi nekaterih 
drugih pobud, ki jih je prejelo Ministrstvo za 
javno upravo v času rednih lokalnih volitev, med 
njimi je izpostavljeno vprašanje volilne pravice 
vojakov na mednarodnih misijah v tujini, bo 
ministrstvo pripravilo predlog novele Zakona o 
lokalnih volitvah. Poleg teh, ki sem jih že omenil, 
se postavljajo tudi vprašanja ureditve volilne 
pravice oseb s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki bi želele voliti iz tujine, tudi to 
vprašanje se je večkrat izpostavilo, in 
poenostavitve volitev sveta krajevnih skupnosti, 
da bi pač uvedli neka enotna pravila, ker zdaj 
posamezne občine to urejajo vsaka zase. In 
podrobnejša ureditev, tudi to je bilo 
izpostavljeno, nagrad občinskih volilnih komisij. 
To so bile torej zadeve, ki so se med pobudami 
za spremembo Zakona o lokalnih volitvah 
izpostavljale. Mi smo nabor teh pobud akceptirali 
in pripravljamo predlog sprememb Zakona o 
lokalnih volitvah. Glede na to, da je tu pa 
vendarle še nekaj časa, mislim, da bi bilo 
pametno, in to bomo tudi storili, da vendarle še 
naberemo ostale pobude, ki se morda pojavljajo 
in zanje v tem trenutku niti še ne vemo. In da se 
potem, če se Zakon o lokalnih volitvah odpre, 
tudi celovito … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Žal, gospod minister, tehnika izloči.  
 Gospa, izvolite besedo.  
 

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

minister, za ta del odgovora.  
 Res je, lokalne volitve so res zapletene, 
po obsegu, bom rekla, še bolj zapletene kot 
državne volitve. Ampak kljub temu na tem 
mestu, ker vidim, da je interes, da se spreminja 
Zakon o lokalnih volitvah, želim izpostaviti in tudi 
ne morem mimo tega dejstva, da so občinske 
volilne komisije na zadnjih volitvah delovale zelo 
samovoljno. Želim izpostaviti to, da so bile 
nekatere glasovnice črno-belega tiska – politične 
stranke imamo logotipe, ki so barvni, in tega niso 
upoštevale. Nekatere občinske volilne komisije 
logotipov niti niso dale na glasovnico, kljub temu 
da je politična stranka predlagala oziroma želela 
ta logotip na glasovnici. Prav tako na tem mestu 
želim izpostaviti, da so se vlagale tudi 
kandidatne liste zgolj z enim kandidatom, kar 
sicer zakonodaja dovoljuje, vendar se mi 
postavlja vprašanje, v kolikor je kandidatna lista 
lahko sestavljena iz 18 članov in se vloži zgolj 
en kandidat na tej listi, kako lahko govorimo o 
tem, da je to kandidatna lista.  
 Nadalje želim tudi omeniti, da imajo 
manjše občine oblikovane volilne enote. Tukaj 
se je dogajalo tudi to, da so manjše volilne enote 
želele zaobiti 70.a člen Zakona o lokalnih 
volitvah, da vsakemu od obeh spolov pripada 
najmanj 40 %, kar posledično pomeni, da je bil 
pač en spol izvoljen v občinski svet. Prav tako je 
bilo zanimivo, da politične stranke nismo dobile 
podatkov o preferenčnih glasovih. Teh podatkov 
nam občinske volilne komisije niso želele podati, 
imele so pa zelo močen vpliv potem na 
kandidate, ki so bili izvoljeni v občinske svete. 
Mislim, da je na tem mestu resnično potrebno ta 
zakon odpreti. Vidim, da imate interes, in 
verjamem, da bomo skupaj našli pot. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Se seveda absolutno, spoštovana 
gospa poslanka, strinjam z vami. Tudi za vse te 
zadeve vemo, bile so tudi v javnosti objavljene. 
Prav zato je pobuda, ki je prišla s strani Državne 
volilne komisije, da se za predsednike volilnih 
komisij imenujejo ljudje iz vrst sodnikov in da se 
tudi v sami zakonodaji, v samem zakonu 
določene stvari opredelijo. To okrog glasovnic je 
seveda treba urediti, da bo enotna podoba 
oziroma enotna pravila morajo biti za vso 
državo. Zato je ob vsem tem, kar se je pokazalo 
ob teh lokalnih volitvah, smiselno odpreti Zakon 
o lokalnih volitvah, je pa res, da vendarle ni 
nihče postavil pod vprašaj legitimnosti teh 
volitev, k sreči in hvala bogu nihče v tej državi ni 
oporekal.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Besedo ima mag. Dejan Kaloh, ki bo 
postavil vprašanje ministru za notranje zadeve 
Boštjanu Poklukarju.  
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. 
 Spoštovani minister gospod Boštjan 
Poklukar, spet sva zadnja, zato bova 
produktivna, verjamem. Pred enim tednom je v 
Bukarešti potekalo 4. zasedanje skupine za 
skupni parlamentarni nadzor Europola. Jaz sem 
bil tudi tam udeleženec. Skratka, vodstvo 
Europola je tam izpostavilo dosežke zadnjega 
pol leta, od septembra 2018 do februarja 2019, 
zato bo današnje poslansko vprašanje v tej 
smeri – Europol, relacija s Slovenijo ter seveda 
njuni dosežki pri najbolj perečih področjih, ki 
zadevajo Slovenijo, našo državo. 
 Zanima me: 
 Koliko je v Sloveniji na področju 
tihotapljenja migrantov dejansko pomagal 
Europol?  
 Koliko se je Europol v zadnjih 3 letih 
glede kriminalnih dejavnosti tihotapljenja aktivno 
vključeval v kakšno nacionalno preiskavo?  
 Koliko je bila naša policija uspešna pri 
razbijanju teh kriminalnih tihotapskih mrež? 
 Prej ste na eno predhodno poslansko 
vprašanje dejali, da policija uspešno preprečuje 
tihotapljenje migrantov. Zadnji statistični podatki 
kažejo, da temu vendarle ni tako, da se ta 
migrantski tok in to tihotapljenje povečuje. Če 
imam prave podatke, mislim, da so vaši uradni, 
je samo v januarju, ki je še zimski mesec, mejo 
nezakonito prestopilo 325 ilegalnih migrantov, 
kar je za 33 % več, kot je bilo v januarju 
preteklega leta. Se pravi, da je ta tok večji, se ne 
zmanjšuje.  
 V zvezi s tem me zanima, gospod 
minister: 
 Kakšne ukrepe imate v prihodnje v 
načrtu? 
 Se pravi ukrepe za obvladovanje teh 
nezakonitih migracij, ker kot vidimo, po statistiki 
in sicer ta tok ne pojenja. Toliko v prvem delu. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

gospod poslanec. 
 Slovenska policija uporablja različne na 
mednarodni ravni vzpostavljene platforme za 
operativno izmenjavo informacij in ažurno 
medsebojno obveščanje. Europol je edina 
agencija Evropske unije, ki je pristojna za 
zbiranje, obdelavo in hrambo 
kriminalističnoobveščevalnih informacij na ravni 
EU. Europol prav tako podpira in krepi dejavnost 
pristojnih organov držav članic ter njihovo 
medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in 
odkrivanju ter preiskovanju hujših kaznivih 

dejanj, ki prizadenejo dve ali več držav članic, je 
evropski protiteroristični center, kibernetski 
center in center za boj proti ilegalnim 
migracijam. To je že od 1. maja leta 2017, ko je 
tudi Slovenija pristopila v Europol oziroma v 
izmenjavo teh informacij. Obsežne mednarodne 
kriminalne in teroristične mreže predstavljajo 
veliko nevarnost za notranjo varnost Evropske 
unije. Največje varnostne grožnje so terorizem, 
ilegalne migracije in nedovoljen promet s 
prepovedani drogami, nedovoljen promet z 
orožjem, pranje denarja, goljufija, ponarejanje 
evrov ter trgovina z ljudmi, pojavljajo pa se tudi 
kibernetska kriminaliteta, davčne utaje in druge 
sodobne grožnje. Izmenjave slovenske policije z 
Europolom potekajo dnevno preko slovenske 
nacionalne enote Europola. Del nacionalne 
enote je Urad za zvezo Republike Slovenije na 
sedežu Europola, kjer delo in naloge opravljata 
dva uradnika oziroma dva pripadnika slovenske 
policije, ki sta tako imenovana oficirja za zvezo 
oziroma častnika za povezavo. Uradi za zvezo 
na Europolu so del enotne platforme, ki 
združujejo vse predstavnike varnostnih organov 
iz držav, sodelujočih v okviru Europola. 
 Moram povedati, da sodelovanje z 
Europolom poteka dobro, Europol in koriščenje 
produktov in orodij Europola se iz leta v leto 
povečuje. Moram povedati, da so se poslana 
poročila in prejeta poročila od leta 2016 do leta 
2018 povečala tudi za 20 %. To pomeni, da gre 
za živahno izmenjavo informacij. V letu 2018 je 
slovenska policija Europolu poslala 786 sporočil 
o operativnih zadevah. To pomeni, da gre za 25-
procentno povečanje proti letu 2017 in da je tudi 
Slovenija v letu 2017 uvrščena na 5. mesto med 
28 državami članicami po številu izmenjanih 
informacij z Europolom. Tukaj je velik del 
sodelovanja z Europolom tudi na področju 
organiziranih kriminalnih združb in finančna 
analitična pomoč Europola slovenski policiji. To 
sodelovanje res ocenjujemo kot zgledno. Res je, 
migracije so ena od varnostnih groženj v tej 
državi. Pravilno ste tudi ugotovili, tega ne 
skrivamo, da so se v januarju migracije povečale 
v primerjavi z lanskim letom. To lahko 
pripisujemo tudi lepšemu in toplejšemu 
vremenu, kajti iz regije potekajo migracije preko 
slovenskega ozemlja v Republiko Italijo. Policija 
je učinkovita, moramo pa vedeti, da tudi del teh 
ljudi pride nelegalno preko slovenskega ozemlja. 
Je pa res, tako kot sem že prej povedal, da smo 
prej beležili povečan obseg migrantskega toka 
ravno na policijskih postajah oziroma policijskih 
upravah na območju Novega mesta in Kopra, 
sedaj se nam odpirajo tudi na področju 
Policijske uprave Ljubljana in delno tudi 
Maribora, kajti išče se prepustnost meje in tukaj 
policija z operativnimi ukrepi tudi premika. 
 Prej ste me še vprašali, kakšne ukrepe 
imajo. Eden od ukrepov je tudi video nadzor na 
meji ravno v teh sektorjih, kjer so pogosti ilegalni 
prehodi meje. Je pa res, da sodelovanje z 
Republiko Hrvaško poteka korektno in vsi ti 
ilegalni migranti, ki so zaustavljeni oziroma prijeti 
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na sami meji, so vrnjeni v skladu s sporazumom. 
Seveda so vsi tisti storilci kaznivih dejanj 
tihotapljenja teh ljudi tudi ustrezno procesirani. 
Gre pa seveda za velik problem tudi zlorabe 
azilnega postopka. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

minister, hvala lepa za ta del vašega odgovora. 
Vse to je res. Tudi hvala lepa za vsaj ta en ukrep 
video nadzora, upam, da jih bo še kaj več. Ne 
navsezadnje je Slovenec Robert Črepinko, to 
vam je znano, tudi na čelu Evropskega centra za 
boj proti tihotapljenju migrantov. Tako upam, da 
bo to sodelovanje z Europolom še bolj plodno, 
da potem ne bo konec leta statistični podatek 
govoril, ne vem, o 20 ali 30 tisoč migrantih, ki 
gredo čez našo državo in mnogi med njimi z 
zlorabo azilnega sistema tudi ostanejo tukaj. 
 Ker ste pa omenjali tudi kibernetsko 
kriminaliteto, bi imel tu še eno dopolnilno 
vprašanje, ker je tudi v fokusu Europola, ko smo 
govorili o Bukarešti, to zelo pomembno – napadi 
na informacijske sisteme javnih ustanov in 
gospodarskih družb, spolne zlorabe otrok preko 
spleta, prevare in kraje glede plačil preko spleta; 
se pravi vsa zavržna dejanja, ki se dogajajo 
potem dodatno preko darkneta, na tem tako 
imenovanem temnem spletu, pa me zdaj v tem 
segmentu zanima,: 
 Kako se slovenska policija ubada s to 
pojavnostjo kriminala, ki navadnim uporabniku 
sploh ni dostopna? 
 Je tukaj slovenska policija oziroma ali 
so morda kriminalisti podhranjeni? 
 Po mojih informacij ne toliko in so tudi 
dovolj usposobljeni. Za uspešnost odkrivanja 
kaznivih dejanj v anonimnem prostoru temne 
mreže se mi zdi pomembno to: se pravi, 
učinkovita zakonodaja, strokoven, motiviran in 
usposobljen kader. 
 Ključno vprašanje je: 
 Kako stoji slovenska policija na tem 
zelo pomembnem področju kibernetske 
kriminalitete oziroma ukvarjanja z darknetom?  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Razlagati ukrepe na naši južni meji 
oziroma na schengenski meji – pravzaprav 
pojasnjujemo na Komisiji za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb zelo 
podrobno, tako da jih ne želim tukaj razlagati. 
 Moram povedati, da sem se z 
direktorico Europola srečal pred časom v 

Bruslju, je pravzaprav zelo zadovoljna s 
slovenskim sodelovanjem, tudi z omenjenim 
gospodom Črepinkom, ki je eden od vodij 
znotraj Europola. Tako kot sem že povedal, 
slovenska policija uporablja agencijo Europol za 
izmenjavo podatkov in tudi na teh operativnih 
stvareh je uspešna, o temu se tudi poroča, tako 
da tukaj ne vidim težav. Se pa strinjam z vami, 
kibernetska kriminaliteta je sodobno tveganje, 
sodobna grožnja v tej digitalni družbi, v kateri 
živimo, in tukaj moramo tudi se pripraviti na neko 
odpornost na to. 
 Prvo, ko ste me vprašali, kako delati na 
temnem spletu, kako preiskovati na temnem 
spletu – slovenska policija znanje ima, vendar 
nima zakonskih pooblastil. To želimo v 
naslednjih novelah Zakona o kazenskem 
postopku tudi na nek način pripeljati pooblastilo 
preiskave računalniških sistemov, vendar 
verjamem, da bo tukaj zelo burna razprava, kajti 
vsako pooblastilo policije zahteva na drugi strani 
nadzor, ki je tako parlamentarni, kot notranji, kot 
civilnodružbeni in tudi sodni. Tako bo razprava, 
verjamem, tudi burna, vendar si ne želim 
zatiskati oči, kajti te grožnje in tveganja 
kibernetske varnosti so zahtevne, so pravzaprav 
izredno nevarna. Temni splet je nekaj, za kar v 
tem trenutku nimamo ne pooblastil in ne opreme 
na ta način preiskovati, in to je neko polje, v 
katerem slovenska policija ne more delovati. 
Deluje na druge načine, na tiste, kjer je zakon 
jasen oziroma Zakon o kazenskem postopku to 
tudi dovoljuje in tukaj je treba postaviti piko in 
pravila so kristalno jasna. 
 Verjamem pa, da bomo ravno v tej 
dvorani, ko bomo to debato odprli, slišali 
argumente, predvsem pa si želim, da kot 
demokratična družba imamo tudi pooblastila, 
kajti vsako nespoštovanje kakršnihkoli 
človekovih pravic oziroma kontrola ali pa 
postopanje v tem primeru mora zahtevati zares 
zares dobre mehanizme nadzora. Verjamem, da 
jih bomo tukaj s širokim konsenzom do 
slovenske policije tudi dosegli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Na vrsti je Primož Siter, ki bo postavil 
vprašanje ministru za izobraževanje, znanost in 
šport dr. Jerneju Pikalu.  
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani podpredsednik, kolegice in 
kolegi!  
 Vprašanje za ministra za 
izobraževanje, odsotnega z današnje seje, na 
temo spletnega orodja, ki se ga poslužujejo 
slovenske osnovne šole in ki sliši na ime 
eAsistent. Gre za eno spletno orodje oziroma 
platformo, ki omogoča elektronsko komunikacijo 
na relaciji šola – starši – tudi otroci. Na spletni 
strani podjetja E-šola piše, da je orodje 
namenjeno izmenjavi sporočil med šolo in starši 
o urejanju prehrane, vpogledom v urnik in 
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dogajanja na šoli. Namenjen je tudi učencem. 
Lahko se pripravljajo na ocenjevanje, imajo 
vpogled v šolsko prehrano, v urnik in v seznam 
domačih nalog in tako naprej in tako naprej. 
 eAsistent je konkretno pozitivno orodje 
v digitalizaciji tudi šolskega sistema in do tukaj je 
vse okej. Pridemo pa do enega problema, ko 
ugotovimo, da je brezplačna storitev tega 
eAsistenta samo delna. Torej, starši, ki ne 
plačajo 26 evrov za šolsko leto za posameznega 
otroka oziroma 50 evrov za paket pripomočkov 
za starše in učence, so prikrajšani za celostno 
storitev in slovenski šolski sistem starše na tej 
točki razdeli na dva razreda; na tiste, ki si 
vpogled v pedagoški proces svojega otroka 
lahko privoščijo, in na tiste, ki ne. Gre za 
nedopustno diskriminacijo in nedopustno 
razslojevanja v sistemu, ki bi moral biti 
enakopravno dostopen vsem družinam, ne 
glede na njihovo finančno, materialno gmotno, 
socialno ozadje. 
 Problem je tudi, da je lastnik in 
administrator tega orodja zasebno podjetje, 
uporabniki pa torej starši in šoloobvezni otroci. 
Zato me zanima naslednji paket vprašanje: 
 Ali ima ministrstvo pripravljeno 
strategijo ali izoblikovane smernice glede 
digitalizacije med šolo in starši? 
 Ali je pri teh storitvah opravljen 
kakršenkoli razmislek o popolnem nadzoru 
staršev nad pedagoškim procesom, ki se odvija 
med učiteljem in učencem, ker po drugi strani 
tudi ne rabimo učiteljem gledati pod prste vsaki 
dve minuti? 
 Ali plačljivost te storitve ne pomeni 
neenako obravnavo učencev? 
 Zakaj je sploh del storitve plačljiv? 
 Na na kakšen način lahko socialno 
šibkejše družine dobijo enako možnost hitrega in 
učinkovitega, poudarjam, elektronskega 
vpogleda in obveščanja o otrokovem šolanju? 
 Zakaj storitev izvaja zunanji izvajalec, 
zasebno podjetje in ne Ministrstvo za 
izobraževanje? 
 Kakšna je narava pogodbe in 
sodelovanja med ministrstvom in izvajalcem?  
 Glede na to, da je minister odsoten, bi 
želel, da mi odgovori ustno na naslednji seji. 
Hvala lepa!  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gregor Perič bo postavil vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav čisto vsem!  
 Kot smo danes že slišali, je ministrica 
za infrastrukturo odsotna in v tujini. Če moje 
informacije držijo, se ukvarja s področjem 
podnebnih sprememb in prav v tem duhu, torej v 
duhu pariškega sporazuma oziroma v duhu 
ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, je tudi vprašanje, ki ji ga namenjam. 

 V septembru 2016 je bila pri nas 
uvedena subvencionirana enotna vozovnica 
integriranega javnega potniškega prometa in z 
njeno pomočjo smo dijakom, študentom in 
udeležencem izobraževanja odraslih omogočili 
dostopnejši in časovno ugodnejši javni prevoz 
na relaciji med domom in izobraževalno 
institucijo. Ministrico bi zato vprašal: 
 Kdaj lahko pričakujem, da bodo 
podobne kombinirane vozovnice uvedene še za 
vse ostale uporabnike javnega potniškega 
prometa? 
 Prosim pa za odgovor v ustni obliki. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Franci Kepa bo postavil vprašanje 
ministrici za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Vse prav lepo pozdravljam! 
 Obstoječa cesta H1, bivša avtocesta, je 
zalo obremenjena s prometom. Po njej se 
vsakodnevno vije promet iz vseh 4 občin 
upravne enote Trebnje; največ iz Trebnjega, pa 
tudi iz Mirne, Šentruperta, Mokronoga, 
Trebelnega ter tudi iz sevniške smeri. 
 Največja pomanjkljivost pri vstopu v 
mesto Trebnje je neurejeno križišče na 
regionalni cesti R2488, na odseku, ki se 
navezuje na lokalno cesto 425052. Za 
predmetno vzpostavitev krožišča je že izdelana 
projektna dokumentacija. Preureditev 
centralnega krožnega križišča Trebnje, križišča 
za Dobrnič, križišča za Treles. Z izgradnjo 
krožišča na tem delu bi se bistveno izboljšala 
prometna varnost.  
 Prometni vozel nastaja tudi na Mirni, 
kjer čakajo na prepotrebno obvoznico in most 
čez reko Mirno, s pomočjo katere bi se promet 
izognil središču tega kraja. Ob odprtju nove 
avtoceste mimo Trebnjega je bilo obljubljeno 
občini, da se bodo v nekaj letih izvedli priključki 
na H1 in odstranili nadvozi, ki so v zelo slabem 
stanju. Teh je pet, vključno z uvoznim v Trebnje. 
Dva priključka sta že rešena, preostale tri pa bi 
bilo treba rešiti čim prej. Obstoječi nadvozi so 
stari toliko, kot je stara avtocesta, z njih občasno 
pada omet, vidi se odprta armatura, ograje na 
njih so razrahljane. Problematika je bila tudi že 
prikazana na javni televiziji. Po nadvozih hodijo 
vsakodnevno otroci v šolo in krajani na 
sprehode, po H1 pa motoristi, kolesarji. Le sreči 
se lahko zahvalimo, da se do sedaj ni še zgodila 
kakšna nesreča. V najslabšem stanju je nadvoz 
pri vasi Jezero, kjer bo tudi dodatna priključitev 
po odstranitvi. 
 Treba je priznati, da je Direkcija za 
ceste kooperativna, vendar brez dodatnih 
sredstev se vsi projekti ne bodo dali hitro 
zaključiti. 
 Poslanska skupina SDS je predlagala 
amandma k rebalansu proračuna 2019 za 
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dodatna sredstva za ta projekt, 1,5 milijona 
evrov, da bi se zadeva pospešila, vendar je 
koalicija ta predlog zavrnila. Lahko bi se 
sredstva tudi preusmerila iz leta 2022 na 2019 
ali 2020, lahko bi se izvedlo nove priključke, 
zraven še kolesarske poti in odstranili stare 
nadvoze. Ne bi bilo treba metati denarja za 
drago vzdrževanje le-teh. Zanima me: 
 Kaj boste storili, da se zadeve 
izpeljejo?  
 Glede na to, da ministrice za 
infrastrukturo danes ni, predlagam, da mi 
odgovori na postavljeno vprašanje na naslednji 
seji Državnega zbora. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Mag. Andrej Rajh bo postavil vprašanje 
ministru za javno upravo Rudiju Medvedu.  
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani gospod minister!  
 Moje vprašanje se nanaša na področje 
javnega naročanja. V preteklem mandatu so bili 
sprejeti določeni pozitivni ukrepi, ki so olajšali 
same postopke. Tako na primer na področju 
inženirske in arhitekturne dejavnosti kot kriterij ni 
več izključni kriterij najnižje cene, vpeljan je 
kriterij ekonomsko najugodnejše rešitve, ki pa ni 
povsem definiran in pušča številna vprašanja 
odprta in nedorečenosti.  
 V praksi to pomeni, da se številni 
razpisni postopki vlečejo dolgo, da ne mine 
postopek, ne da bi se ponudniki pritoževali ali 
celo zahtevali revizijo. Eden takih odmevnejših 
primerov je tudi gradnja tunela Karavanke. 
 Glede na to, da ste ob sami izvolitvi v 
ministra poudarili, da je potreben ta zakon 
določenih popravkov, me zanima: 
 Ali ministrstvo te popravke načrtuje in 
ali obstaja kakšna časovnica?  
 Hvala lepa za odgovor.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. 
 Gospod poslanec, Ministrstvo za javno 
upravo vsekakor načrtuje spremembe Zakona o 
javnem naročanju. Res pa je, da se v tem 
kratkem času, kolikor sem jaz na ministrstvu, 
zelo intenzivno s tem področjem ukvarjamo. Vi 
ste v tem trenutku sicer navedli eno izmed 
konkretnih stvari, ki bremenijo zakon, v celoti 
gledano pa je v javnosti cel kup pavšalnih ocen, 
da je zakon slab, ko želimo izvedeti več od tega, 
pa odgovorov ni. Mi smo šli ravno iz tega 
razloga v zelo podroben, če rečem v 
navednicah, terenski pregled stanja. Se pravi, 
opravili vrsto razgovorov z javnimi naročniki po 
vsej Sloveniji in sedaj opravljamo pogovore tudi 

s ponudniki, torej z gospodarstvom na drugi 
strani, da se res specializirajo tisti osnovni 
problemi, na podlagi katerih bo zakon smiselno 
odpreti. Kot vemo, zakon niti ni še ne vem kako 
dolgo v veljavi. Je pa res, da je zdaj že tisti čas, 
ko se lahko v praksi pa že vidijo posledice. 
 Tisto, česar smo pa se na Ministrstvu 
za javno upravo najprej lotili in se nam je v tem 
trenutku zdel morda še večji problem, pa je 
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja. Tu pa so stvari bolj zapletene in tudi 
prej kličejo po tem, da bi jih čim prej rešili. Na 
podlagi pogovorov, ki smo jih imeli z Evropsko 
komisijo, smo pričeli pripravljati osnutek 
sprememb tega zakona in je zdaj že v zaključni 
fazi priprave. Pričakujem, da bi že v tem mesecu 
lahko pričeli z javno razpravo o tem zakonu – 
no, lahko rečem, da v tem mesecu tudi bomo 
začeli z javno razpravo. 
 Namen predlaganih rešitev je 
predvsem povečanje neodvisnosti, pa – bom 
rekel malo grobo – tudi strokovnosti organa 
pravnega varstva v postopkih javnega 
naročanja, to je Državne revizijske komisije – 
ureditev načina imenovanja in razrešitve članov 
komisije. 
 Obenem zakon že pozna sicer 
prednostno obravnavo revizijskih zahtevkov 
javnih naročil, ki so sofinanciranja z evropskimi 
sredstvi. Podobno rešitev pa bi bilo v zakon 
smiselno vnesti tudi za večje infrastrukturne 
projekte, ne glede na način financiranja.  
 Mi sicer lahko ugotavljamo, da se v 
zadnjem obdobju, tam nekje od leta 2013 dalje, 
bistveno zmanjšuje število prejetih zahtev za 
revizijo v postopkih javnega naročanja, ampak je 
pa po drugi strani podatek, ki nas je navedel, da 
je treba posebno pozornost nameniti temu 
področju, da pa je pri postopkih javnega 
naročanja nad 5 milijonov evrov teh revizijskih 
zahtevkov od 25 do 30 % več kot pred leti in da 
je kar 45 % uspešnih, to je pa 10 do 15 % vseh 
revizijskih zahtevkov, kar pa seveda se nam zdi 
ogromno. Seveda ne moremo z zakonom zdaj 
omejevati pravice do revizije, že tako ali tako 
imamo ene najvišjih taks v Evropi, želimo pa z 
novelo zakona absolutno še pospešiti revizijske 
postopke tudi za področje javnih naročil večjih 
vrednosti, ki niso financirane z evropskimi 
sredstvi, kar se nam zdi izredno pomembno. Na 
ta način bi torej dosegli tudi hitrejše reševanje, 
ker nam te zamude delajo vsekakor veliko 
gospodarsko škodo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Boris Doblekar, ki bo 
postavil vprašanje ministru za javno upravo 
Rudiju Medvedu. 
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani poslanke in poslanci, lep 
pozdrav! Predsedujoči, spoštovani minister za 
javno upravo, gospod Rudi Medved! 
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 Postavil vam bom ustno poslansko 
vprašanje v zvezi službenih stanovanj oziroma 
stanovanj oziroma prostorov v lasti države 
oziroma Republike Slovenije. 
 Kar nekaj je takih stanovanj oziroma 
teh prostorov po Sloveniji, na različnih območjih 
v različnih stavbah in tudi pri nas v Litiji je nekaj 
podobnega.  Vprašanja so naslednja, 
zanima me: 
 S koliko stanovanji v Republiki Sloveniji 
upravlja Ministrstvo za javno upravo oziroma 
Stanovanjska komisija Vlade Republike 
Slovenije?   
 Koliko je teh stanovanj zasedenih in 
koliko je prostih? 
 Obenem pa me zanima: 
 Kolikšni so prihodki iz naslova najemnih 
teh stanovanj? 
 Koliko stanovanj se oddaja z neprofitno 
in koliko s profitno najemnino? 
 Se opravičujem, precej vprašanj je, 
ampak verjamem, da ste se verjetno že kaj 
pripravili, tako da bom lahko neke odgovore tudi 
dobil in seveda tudi vsi državljani in državljanke. 
 Ob tem želim izpostaviti še en poseben 
primer, in sicer primer Območnega združenja 
Rdečega križa Litija, ki je najemnik takšnega 
stanovanja, se pravi državnega stanovanja, že 
od leta 1973. Omenjeno združenje, ki se ukvarja 
s humanitarno dejavnostjo in ima status društva 
v javnem interesu, kar se mi zdi bistven podatek, 
je imelo do sedaj za potrebe svojega delovanja 
izpostavljeno stanovanje na uporabo brezplačno 
oziroma se mu ni obračunavala najemnina, je pa 
redno poravnavalo vse obratovalne stroške. 
Omenjeno združenje, se pravi Območno 
združenje Rdečega križa Litija, je moralo tudi 
vsako leto podaljševati pogodbo, kljub temu da 
so od leta 1973 imeli to stanovanje v najemu in 
da so bili tudi nosilci stanovanjske pravice. 
 Zanima me: 
 Ali bo Območno združenje Rdečega 
križa še naprej moralo plačevati profitno 
najemnino ali morda obstaja možnost, da bodo 
kot doslej oproščeni najemnine? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Z nekaj številkami vam bom moral 
postreči, ker so vprašanja takšna.  
 Ministrstvo za javno upravo ima na dan 
1. 3. 2019 v upravljanju 502 stanovanji, od tega 
je 464 stanovanj zasedenih, 6 je nezasedenih in 
že dodeljenih, 32 pa je nezasedenih. Od teh 32, 
ki so nezasedena, je 16 – mi jim pravimo 
neperspektivna za službena stanovanja – 
namenjenih za prodajo, 8 stanovanj se bo 
oddalo in je že razpis na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo, 8 pa jih bo 

Ministrstvo za javno upravo vključilo v razpis za 
oddajo službenih stanovanj v najem, ki se bo še 
izvedel v letu 2019. 
 Kaj pomeni neperspektivna 
stanovanja? To so stanovanja, ki zaradi svojega 
stanja v naravi niso primerna za oddajo, gre za 
sobe brez sanitarij ali kletne prostore, 
stanovanja, ki zaradi lokacije niso primerna za 
službeno stanovanje in so seveda kot taka 
predvidena za prodajo, če se bo za to izkazal 
interes. 
 Število stanovanj, oddanih z neprofitno 
najemnino, je 401, število stanovanj, oddanih s 
profitno najemnino, je 63. Upravičenci do 
najema stanovanj z neprofitno najemnino so v 
skladu s stanovanjskim pravilnikom: zaposleni v 
organih državne uprave in funkcionarji, v skladu 
z načelom recipročnosti za dobo 3 let zaposleni 
v policiji, Slovenski vojski, za obdobje 2 let pa 
tudi zaposleni v Uradu predsednika republike. 
 Letni prihodek iz naslova oddaje v 
najem je bil v letu 2018 milijon 28 tisoč 317 
evrov in vsakoletni prilivi iz tega naslova so 
primerljivi in so v letih 2017 in 2016 približno 
enaki kot številka, ki sem jo navedel. Povprečna 
starost stanovanj je 40 let in povprečna 
uporabna površina stanovanj je 52 kvadratnih 
metrov, pri čemer je pa še ta podatek morda, da 
je približno dve tretjini vseh teh stanovanj na 
območju Ljubljane, ostala pa so relativno 
enakomerno razpršena po vsej Sloveniji. 
 Zdaj pa, če dovolite, še pojasnilo v 
zvezi s stanovanjem, ki ga ima v najemu Rdeči 
križ v Litiji. Rdeči križ ima to stanovanje res v 
najemu že od leta 1973, kot ste omenili, in je bilo 
tudi brezplačno do leta 2017, ko je prišlo do 
centralizacije upravljanja z nepremičnim 
premoženjem in s tem je prišel v veljavo 
pravilnik stanovanjske komisije, ki brezplačnega 
najema stanovanj ne predvideva več. Nihče ni 
pomislil, da bi to lahko v naravi povzročilo tudi 
škodo, kakršno je to seveda povzročilo 
Rdečemu križu na območju Litije. 
Torej stanovanj brezplačno ni mogoče po tem 
pravilniku več dajati v najem. Rdeči križ je bil 
takrat s tem tudi seznanjen in je, hočeš nočeš, 
moral pristati na najemnino, ki ste jo omenili, in 
jo seveda tudi na podlagi tega pravilnika 
poravnaval. Ne morem reči, da se s tem 
strinjam, ne morem. Vem, da enotne prakse po 
Sloveniji ni, da je marsikje odvisno tudi od 
posamezne občine, kako gleda na humanitarno 
dejavnost posameznih nevladnih organizacij. 
Takoj, ko sem se s tem primerom seznanil, sem 
dal nalogo na Direktorat za stvarno premoženje, 
da stopimo v stik z lokalnimi oblastmi v Litiji in 
poskušamo ta primer rešiti. Nočem, da bi bil to 
zdaj precedenčni primer za vso Slovenijo, 
ampak v tem primeru je vendarle več kot 15 let 
Rdeči križ bival v tem stanovanju oziroma 
opravljal to dejavnost brezplačno in potem se je 
zaradi nekega pravilnika zgodilo … 
Mi bomo vsekakor poskusili z županom oziroma 
drugimi službami na litijski občini najti rešitev 
tega problema, ker kolikor sem v tem trenutku 
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seznanjen, država niti nima nekega drugega 
poslovnega ali kakršnegakoli drugega prostora, 
ki ne bi zapadel pod ta režim najemnine. Ker v 
primeru, da bi šlo za poslovni prostor, bi pa 
vendarle lahko država dala v brezplačni najem 
tej organizaciji. Seveda vas bomo tudi 
seznanjali, pa tudi sami boste v Litiji v stiku s 
tem, da … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

spoštovani minister! 
Moram reči, da sem s tistim prvim delom 
odgovora, kar se tiče številk in teh službenih 
stanovanj, zadovoljen, s tem drugim delom pa 
sicer malce manj, čeprav ste se potrudili, in 
upam, da bomo dejansko našli neko ustrezno 
rešitev za ta problem. 
 Dejansko je nastala problematika po 
spremembi tega pravilnika. Ta pravilnik se je 
spreminjal leta 2017. Treba je povedati, da od 
leta 2017 – ali pa tudi zdaj – so že neki časi, ki 
so malo boljši od tistih prej. Glede na to, da 
gredo plače gor, da se popravljajo razmere v 
Sloveniji zaradi gospodarske rasti in tako naprej, 
seveda ne bi niti v sanjah pričakoval, da bi pa 
neko humanitarno društvo, ki je toliko let bilo v 
tem stanovanju in ki se izjemno trudi, da opravlja 
svojo humanitarno dejavnost, na tem celotnem 
območju zbira denar, seveda z donacijami 
posameznikov, podjetij in tako naprej, in 
dejansko brezplačno, prostovoljno opravljajo to 
zelo zelo pomembno, plemenito delo – da 
morajo pa potem najemnino plačati. 
 Mislim, da je to nesprejemljivo, in bi vas 
res lepo prosil, da se najde tu rešitev. Je pa res, 
da je društvo v javnem interesu in verjetno bi 
našli rešitev, da bi občina dala – občine po 
navadi društvom v javnem interesu nudijo 
brezplačne prostore, s tem da plačujejo samo 
stroške. Upam, da bodo ostali v tem stanovanju 
in da bodo imeli brezplačno. Sicer vam pa 
ponujam rešitev; spodaj, v tem stanovanjskem 
bloku je kompletna površina v lasti, mislim, da 
države, kjer je zdaj skladišče, pa so bili nekoč 
poslovni prostori oziroma banka, pa še neke 
druge državne ustanove. Zdi se mi, da takšni 
prostori, tako lepi sredi Litije, pač nekako niso za 
neka skladišča. Notri so neke mize s stoli in tako 
naprej. 
 Upam na ugodno rešitev in upam, da 
se bomo vsi skupaj potrudili, da bomo pomagali 
litijskemu Rdečemu križu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

RUDI MEDVED: Hvala lepa. 

 Seveda, saj problem je ravno v tem, da 
gre za stanovanje in da se ta dejavnost opravlja 
v stanovanju in je potem s tem pravilnikom 
zapadlo v ta režim, kjer ni mogoče tega društva 
oprostiti najemnine. Ravno zato smo pa pristopili 
k reševanju te zadeve na drug način. Do tega 
trenutka nisem vedel, da je morda država 
lastnica teh prostorov v tej isti zgradbi. 
Pozanimal se bom; če je to res, je potem seveda 
zadeva še toliko lažje rešljiva. V vsakem primeru 
pa se mi zdi iz osnove pa nesprejemljivo, da če 
je nekdo 15 let bil upravičen neplačevanja te 
najemnine, da zdaj zaradi nekega pravilnika se 
pa to zdaj … 
 Je pa res, da je tudi edini primer na 
območju vse države, da je v stanovanju pač 
neka dejavnost, torej da niso v njem stanovalci, 
ampak se v tem stanovanju vrši dejavnost.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Gremo naprej. 
 Naslednja bo postavila ustno poslansko 
vprašanje mag. Meira Hot, in sicer ministrici za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Kseniji Klampfer. 
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani gospod podpredsednik, 
spoštovana gospa ministrica! 
 V zadnjem času je bilo veliko govora o 
tem, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti z zakonom 
zagotovilo, da se staršem slepih in slabovidnih 
otrok, ki so bili prikrajšani za enega izmed 
dodatkov – bodisi dodatka za nego otroka bodisi 
do dodatka za pomoč in postrežbo –, da se ti 
dodatki povrnejo za nazaj. Tak predlog 
absolutno podpiram, saj menim, da je bil 
dodatek krivično odvzet in da je treba te krivice 
popraviti in odpraviti. 
 Vendar pa se je name pred kratkim 
obrnila tudi skupina mamic s hudo bolnimi otroki, 
ki so pa opozorile še na drugo anomalijo v 
zakonu in v praksi, ki jim zelo otežuje življenje. 
Namreč, ostali otroci, ki potrebujejo stalno 24-
urno posebno nego in varstvo, na primer 
invalidni otroci, otroci s hudimi oblikami 
cerebralne paralize, tetraplegiki in podobni hudo 
bolni otroci, – no, ti otroci za razliko od slepih in 
slabovidnih po ZPIZ-2 niso upravičeni do 
dodatka za pomoč in postrežbo. Taki otroci 
potrebujejo 24-urno nego in oskrbo, vendar jih 
veliko živi doma in ne v zavodu. Za njih skrbijo 
starši, pri tem pa pogosto nimajo prav nikakršne 
pomoči in podpore. Zakon o osebni asistenci, ki 
je stopil v veljavo v začetku tega leta, namreč 
določa, da je do osebne asistence upravičen 
tisti, ki je dopolnil 18. let, zato mladoletnim 
invalidnim otrokom osebna asistenca ne 
pripada. Veliko je tudi staršev, ki si ne morejo 
privoščiti, ne zmorejo plačevati nekomu, da bi 
skrbel in negoval otroka, zato zanj skrbijo sami. 
Še posebej je težko enostarševskim družinam. 
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 Ti otroci in njihovi starši bi še kako 
močno nujno potrebovali dodatek za pomoč in 
postrežbo. Še več; ta pravica do dodatka bi 
morala biti osebna pravica, ki pripada tem 
otrokom. Ta dodatek za te otroke in te družine 
ne bo pomenil nikakršnega nadstandarda, 
temveč jim bo omogočil, da znotraj družine 
poskrbijo za osnovne človekove potrebe prav 
vseh družinskih članov.  
 Zato vas, spoštovana ministrica, 
sprašujem: 
 Ali bo ministrstvo zagotovilo, da bodo 
tudi ti invalidni otroci – torej otroci, ki potrebujejo 
posebno nego in oskrbo in ne samo slepi in 
slabovidni – upravičeni do obeh dodatkov; tako 
do dodatka za nego otroka kot do dodatka za 
pomoč in postrežbo? 
 Če bo, kdaj lahko pričakujemo 
spremembe zakona? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

besedo. Hvala za vprašanje.  
 Uvodoma bi želela pojasniti, da sem 
takoj, ko sem se seznanila s problematiko 
dodatkov za slepe in slabovidne otroke, 
ukrepala. Tako sem 24. decembra povabila 
gospo Andrejo Pader in njenega sina Filipa na 
pogovor, kjer mi je mamica razložila svojo težko 
pot, ki sta jo s sinom prehodila. Takoj v novem 
letu sem z namenom iskanja rešitev sklicala 
sestanek z Državnim odvetništvom in Varuhom 
človekovih pravic, kjer smo tudi raziskali pravno 
podlago za pripravo posebnega zakona. Kot ste 
seznanjeni, smo na ministrstvo prejeli 25 tožb za 
plačilo odškodnine za nazaj, torej neizplačanega 
dodatka za nego otroka, vendar je nekaj staršev 
od tožbe že odstopilo. V več primerih je Delovno 
in socialno sodišče že izdalo sodbo, tožbene 
zahtevke staršev v celoti zavrnilo in jim naložilo 
plačilo sodnih stroškov, ki v posameznih 
primerih znašajo tudi več tisoč evrov. Starši so 
se pritožili, Višje delovno in socialno sodišče je 
njihove zahtevke zavrnilo. Vrhovno sodišče je v 
konkretni zadevi predlog za dopustitev revizije 
zavrnilo. Ker se pa nekateri starši soočajo s 
težkimi življenjskimi situacijami in vzporedno tudi 
z velikimi stroški, sem takoj pristopila k 
reševanju le-tega. Vsled omenjenega na 
ministrstvu že intenzivno pripravljamo predlog 
posebnega zakona, ki bo te krivice popravil. 
Pripravili ga bomo v roku, skladno s sprejetim 
sklepom Komisije za peticije, človekove pravice 
in enake možnosti. 
 Vezano na vaše konkretno vprašanje in 
primer pa bi želela sporočiti, da v tem trenutku 
pripravljamo zakon, ki bo zadeval slepe in 
slabovidne otroke. Vsekakor se zavedamo, da 
so tudi ostali invalidni otroci in otroci, ki 
potrebujejo posebno nego in oskrbo, pomembni. 
Slišimo njihove glasove in glasove njihovih 

staršev. Je pa pomembno poudariti, da je vsako 
skupino treba obravnavati individualno in bomo 
tudi to pobudo proučili. 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanka, imate zahtevo za dopolnitev? 
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa.  

 Tako kot ste že opisali, to vprašanje 
smo obravnavali tudi na Komisiji za peticije, 
sprejeli določene odločitve, ampak vseeno bi 
bilo treba pogledati zgodovinsko plat celotne 
zgode. 
 Že nekaj časa nazaj je Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju razširil 
krog upravičencev do dodatka za pomoč in 
postrežbo na slepe in slabovidne otroke, ampak 
takrat ni razširil pravice do dodatka tudi na 
ostale kategorije otrok, ki sem jih prej naštela in 
bi bili nujno upravičeni do tega dodatka. Zakaj je 
bilo temu takrat tako, ne vemo. Vendar pa, glede 
na to, da smo v zadnjem času odprli to 
vprašanje, da bomo reševali vprašanje dodatka 
pri slepih, slabovidnih, mislim, da je res nujno, 
smiselno, logično in pravično vprašanje, kaj se 
bo zgodilo z ostalimi kategorijami teh zelo 
ubogih, hudo bolnih otrok, ki potrebujejo nujno 
24-urno oskrbo. 
 Zato vas prosim in apeliram, da v 
okviru sprememb zakonodaje razmislite tudi na 
razširitev kroga upravičencev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Izvolite, ministrica.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa.  

 Tudi sama nimam odgovorov, zakaj je 
bila leta 2003 sprejeta takšna odločitev, ki je na 
nek način diskriminatorna. Absolutno, vse te 
pobude bomo preučili in poskušali seveda najti 
prave rešitve. 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednja je Mateja Udovč, ki bo 
postavila ustno poslansko vprašanje ministrici za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri 
Pivec.  
 Izvoli.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala za besedo.  

 Zavod za ribištvo Slovenije bo v 
sodelovanju z italijanskimi partnerji in lokalnimi 
ribiškimi družinami skušalo preprečiti izumrtje 
ribje vrste primorske podusti s projektom Life for 
Lasca. Primorska podust živi le v Sloveniji in 
Italiji, njena populacija pa je v upadanju. To vrsto 
bodo poizkusili vzrediti v ujetništvu in jo ponovno 
naseliti v pritoke reke Vipave. Do danes je edini 
potrjen razlog za izumrtje primorske podusti 
prisotnost tujerodne vrste. Glavna grožnja je 
donavska podust, ki s primorsko podustjo 
tekmuje za skupen življenjski prostor. Za 
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uspešno ponovno naselitev primorske podusti je 
nujno predhodno odstranjevanje donavske 
podusti v celotnem porečju reke Vipave. Projekt 
Life for Lasca je trajnostno naravnan projekt. V 
tem duhu so načrtovali tudi vrnitev izlovljenih 
osebkov donavske podusti v njihovo prvotno 
okolje podonavskega porečja. S tem bi popravili 
oziroma odpravili napake, ki so jih v preteklosti 
storili takratni akterji, lokalni ribiči. Z vrnitvijo rib 
bi hkrati okrepili populacijo v donavskem 
porečju, ki so vsaj že desetletja v velikem 
usihanju, upadu prav tako zaradi človeških 
posegov v naravo. 
 Nerazumljivo pri tem pa je 
nasprotovanje uradnikov na vašem ministrstvu. 
Zavod za ribištvo Republike Slovenije je 
osrednja strokovna institucija s področja ribištva 
v Sloveniji, ki ga je ustanovila Vlada, z nalogo, 
da izvaja aktivnosti trajnostnega upravljanja za 
ohranjanje ribjega življenja in njegove pestrosti. 
Zato vas sprašujem, spoštovana ministrica:  
 Katere ukrepe boste sprejeli in izvedli, 
da izlovljena donavska podust iz reke Vipave ne 
bo uničena, ampak da se bo z njo poribljavljal 
osrednji in spodnji del reke Save s pritoki, kjer je 
populacija te ribje vrste zaradi posegov v reko 
Savo že močno oslabljena? 
 Ali boste podprli in upoštevali rešitve, ki 
jih je v projektu pripravil Zavod za ribištvo? 
 Ali mislite, da lahko za saniranje napak 
iz preteklosti danes povzročamo nove napake 
zaradi birokratskih ovir in uničujemo zdravo, 
močno populacijo rib, namesto da bi jih vrnili v 
njeno prvotno življenjsko okolje, ker je ta vrsta 
zaradi naših posegov že v hudem usihanju?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Najlepša hvala za 

besedo in seveda hvala za postavljeno 
vprašanje. 
 Z omenjeno problematiko smo seveda 
že seznanjeni, prav tako z vsebino projekta, ki 
ga izvaja Zavod za ribištvo Slovenije skupaj z 
italijanskimi partnerji in lokalnimi ribiškimi 
družinami. Seveda tudi problematiko, ki je 
nastala pred začetkom tega projekta, dobro 
poznamo in smo jo prav tako tudi komunicirali z 
Zavodom za ribištvo, ki nas je o izvedbi tega 
projekta seznanil. 
 Glavna grožnja primorske podusti je na 
območju Slovenije resnično donavska podust, ki 
s primorsko podustjo tekmuje za isti življenjski 
prostor. Zaradi tega je tudi nastala vsebina 
projekta. Vendar pa se ne morem strinjati s tem, 
da temu nasprotujemo zaradi birokratskih 
razlogov, ker tudi Zavod za ribištvo kot osrednjo 
institucijo, ki skrbi za področje ribištva, vendar 
omejuje zakonodaja na tem področju. 
Prenašanje rib je opredeljeno v zakonski podlagi 
tako s področja veterine kot tudi v zakonodaji s 
področja sladkovodnega ribištva. Pravilnik o 
zahtevah za zdravstveno varstvo živali in 
proizvodov iz akvakulture ter ukrepih za 

zagotavljanje preprečevanje in obvladovanja 
določenih bolezni vodnih živali dovoljuje, da se 
osebki vnesejo v vodno telo, ki ima enak ali nižji 
zdravstveni status kot izvorno vodno telo. Zakon 
o sladkovodnem ribištvu, ki pa je krovni zakon s 
področja sladkovodnega ribištva, v tretji alineji 
tretjega odstavka 25. člena, ki sicer govori tudi o 
prepovedih, izrecno prepoveduje prenašati žive 
ribe iz vodnega območja Donave v vodno 
območje Jadranskega morja in obratno. 26. člen 
tega zakona sicer omogoča ministru, 
pristojnemu za ribištvo, da lahko v soglasju z 
ministrom, pristojnim za ohranjanje narave, izda 
dovoljenje, da se na določenem območju in za 
določen čas izjemoma dovoli določen način 
opravljanja ribolova, ne glede na prepovedi 25. 
člena, če je to potrebno zaradi 
znanstvenoraziskovalnega namena oziroma v 
drugih posebej utemeljenih primerih. 
 Na ministrstvu seveda poznamo tudi to 
možnost. Vendar poudarjamo, da gre v izjemah, 
vezanih na 26. člen zakona, le za možnost 
izvajanja ribolova na načine, ki so sicer 
prepovedani, ne pa tudi za prenos živih rib iz 
vodnega območja Jadranskega morja v vodno 
območje Donave ali tudi obratno. Ker se 
ministrstvo zaveda omenjene problematike, išče 
in predlaga ter tudi sprejema odločitve, ki pa 
morajo biti vedno skladne z zakonodajo. Tako je 
tudi v konkretnem primeru. Ministrstvo seveda 
podpira omenjeni projekt in v okviru projekta 
predstavlja strokovne rešitve. Zato skupaj z 
Zavodom za ribištvo Slovenije išče tako 
zakonodajne kot tudi strokovne rešitve, da bi bilo 
mogoče legalno prenesti donavsko podust iz 
vodnega območja Jadranskega morja v vodno 
območje Donave. Po mojem védenju so skupaj 
s predstavniki Zavoda za ribištvo tudi našli 
primerno rešitve, ki hkrati upošteva zakonodajo 
in tudi omogoča prenos teh rib z eno vmesno 
stopnjo, to pomeni, da se ribe nekaj časa držijo 
v ribogojnici in nato spustijo v reko. 
 To je bila po našem mnenju edina 
možna legalna rešitev, ki pa jo po ustnih 
informacijah zavod tudi že izvaja. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želite dopolniti? 
 Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): To pomeni, če 

sem vas prav razumela, da bodo se te ribe, ki so 
sedaj že v ribogojnicah, ki so izlovljene, se lahko 
prenesle v reko Savo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala. 

 Ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Kot sem povedala, 

po ustnih informacijah to že poteka in to je 
rešitev, ki je skladna z zakonom, hkrati pa 
omogoča, da te ribe žive kasneje prenesemo 
nazaj, ker bi bila seveda velika škoda, da bi tudi 
te ribe morali usmrtiti.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Vojko Starović bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru z zdravje 
Samu Fakinu. 
 Izvoli. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Spoštovani! 
 Zdravstveno varstvo je pomemben in 
obsežen javni sektor, katerega cilj je dobro 
zdravstveno stanje prebivalstva. Zdravje je 
univerzalna vrednota, človekova pravica in 
pravzaprav najpomembnejša dobrina, zato so 
viri za zagotavljanje zdravja za posameznika in 
družbo izrednega pomena. Za te vire skrbi 
država in tudi preko svojega posebnega organa, 
to je Ministrstva za zdravje. Državljani, ki 
vplačujejo v zdravstveno blagajno, upravičeno 
pričakujejo, da se bo z razpoložljivimi viri ravnalo 
tako, da bo zagotovljena čim višja kakovost in 
učinkovitost. Delovanje organizacije 
zdravstvenega varstva mora namreč izpolnjevati 
družbene interese, kot so enak dostop do 
storitev, kakovost storitev, skrb za zdravje 
državljanov ter vzdržno financiranje. Dolge 
čakalne dobe ter omejen in nepravočasen 
dostop do zdravstvenih storitev v zadnjih letih pa 
pomeni bistven odmik od teh ciljev in zahtev.  
 Kljub velikim beseda, obljubam in 
načrtom iz preteklosti, se žal tudi v aktualnem 
mandatu, vsaj ne še zdaj, v zdravstvu ne vidijo 
neki premiki na bolje. Toda v to kislo jabolko je 
treba nujno in močno ugrizniti, kajti čas dela 
proti premnogim, ki so potrebni zdravstvene 
obravnave. 
 Kot enega ključnih vzrokov za 
podaljševanje čakalnih vrst se stalno omenja 
premalo denarja. V rebalansu proračuna smo za 
skrajševanje čakalnih dob predvideli 10 milijonov 
evrov, v finančnem načrtu zdravstvene 
zavarovalnice še dodatnih 20 milijonov, s 
spremembo odloka o proračunu sektorja države 
za obdobje 2018–2020 smo presežek 
zdravstvene blagajne v višini 35 milijonov 
namenili prav za skrajšanje čakalnih dob. Torej, 
kar nekaj denarja je sedaj zagotovljenega.  
 Poleg premalo denarja naj bi bil ključni 
vzrok premajhna prilagojenost in učinkovitost 
delovanja javnih zavodov v zdravstvu. Sam 
minister je ob nastopu svoje funkcije ocenil in 
dejal, da je v organiziranosti, vodenju in 
kadrovanju veliko rezerv, da je mogoče z 
ustreznimi organizacijsko-kadrovskimi ukrepi, 
predvsem pa z dobrim vodenjem, ogromno 
doseči. Kaj je narejenega na tem področju? Od 
zaprisega Vlade je minilo že skoraj pol leta, tako 
hitro bo okoli tudi to leto, mi pa še vedno 
nimamo neke konkretne in jasno začrtane poti, 
kako se bodo problemi v zdravstvu reševali. 
 Moji konkretni vprašanji za gospoda 
ministra, ki ga danes na žalost ni tukaj, se 
glasita: 
 Kdaj bodo ukrepi skrajševanja čakalnih 
vrst uvedeni? 

 Kdaj bodo spremembe konkretno 
občutili pacienti?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Še vprašanje, želite ustni odgovor na 
naslednji seji ali se zadovoljite tudi s pisnim 
odgovorom?  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Dobrodošel bi 

bil ustni odgovor.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Dobro, 

hvala. Bo na naslednji seji. 
 Poslanec Matjaž Nemec bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za zunanje 
zadeve dr. Miru Cerarju. 
 Izvoli. 
  
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa. 

Spoštovani predsedujoči, spoštovani minister, 
dobrodošli! Spoštovani kolegice, kolegi! 
 Bom izjemno kratek. Ni prvič, da se na 
vas naslavljam z vprašanjem, ki se dotika naše 
kulture, kulturne dediščine. V preteklih letih smo, 
ne glede na to, da nas je samo 2 milijona, cca. 2 
milijona in pol nas govori slovenski jezik, se v 
tujini tudi znali pokloniti, recimo v Galiciji ali pa v 
Italiji v Sovodnjah, tistemu, kar je bilo vsaj moč 
razumeti kot kulturna dediščina, se pravi našim 
rojakov v tujini. Temu primerno se tudi Republika 
Slovenija odzove na te zgodovinske trenutke, 
velikokrat tragične, tokrat se pa dotikam enega 
drugega vprašanja. 
 Tako kot že takoj po novem letu, ko 
sem se v pisni obliki na vas obrnil z vprašanjem 
kulturne dediščine, ki se dotika predvsem 
območja sedanjega Egipta, govorim o Kairu in 
aleksandrinkah, predvsem o slednjih, torej 
aleksandrinkah, in seveda o svetovno znanem 
arhitektu slovenskega porekla Antonu Laščaku. 
Namreč dogaja se v zadnjih letih, da se je 
Republika Slovenija premalo in premalo 
sistematično lotila tega vprašanja, torej da 
ohranimo slovenski jezik, slovenske napise, 
slovenska imena tam, kjer so pustili pečat. 
Namreč, tako aleksandrinke kot Anton Laščak 
so pustili neizmeren vtis ne samo v Aleksandriji, 
tudi v Kairu. In seveda kot tisti pozitivni liki, ki so 
v takratno družbo vnesli neko bogastvo in 
predvsem pustili svoj globok vtis in tam tudi 
postili slovensko dediščino. Seveda govorim o 
napisih, ki so stali na pokopališčih. Namreč 
Republika Slovenija do danes ni še našla 
pravega recepta, da bi ohranila to kulturno 
dediščino v Kairu in v Aleksandriji, kjer dejansko 
puščamo vtis: mi vsi, Slovenci slovenskega 
rodu. Spoštovani minister, ne da bi se dotikal 
detajlov, kajti ti so tako v vprašanju kot v 
odgovoru jasno navedeni. 
 Zanima me: 
 Kdaj, kako in na kakšen način lahko 
pričakujemo rešitev tega vprašanja? 
 Namreč, to je tisto, kar sem v pisnem 
odgovoru pogrešal, kajti zdi se mi, da glede na 
znesek, govorim finančni in tudi kadrovski, bi se 
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to dalo relativno hitro dogovoriti. Seznanjen sem 
z aktivnostmi ne samo na ministrstvu, tudi na 
ambasadi v Kairu. Ambasadorka se je zelo 
angažirala, ampak manjka tista pika na i: kdaj, 
kako in na kakšen način bomo rešili to relativno 
majhno težavo, ampak izjemnega pomena za 
slovensko kulturno dediščino. In predvsem 
kažemo s tem odnos do samega sebe. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

to vprašanje, spoštovani gospod poslanec. 
 Naj povem, da to razmišljamo v celoti v 
isti smeri, na isti način, kajti vsi si želimo, da bi 
tako arhitekt Laščak kot drugi naši veliki kulturni 
in drugi umi, veleumi, ki so v svetu ustvarili 
pomembne stvari, bili dovolj pripoznani in 
prepoznani tako doma kot v svetu. 
 Naj rečem, da od takrat, ko ste dobili že 
pisni odgovor na vaše vprašanje, je bilo 
Ministrstvo za zunanje zadeve še naprej aktivno 
in tako bomo tudi v prihodnje, ko gre za takšno 
vprašanje, bodisi za arhitekta Laščaka bodisi za 
pokojne aleksandrinke v Egiptu. V tem smislu je 
naša veleposlanica v Egiptu po navodilu našega 
ministrstva opravila več pogovorov tako z 
egiptovskimi sogovorniki različnimi, s 
predstavniki italijanskega veleposlaništva v 
Kairu in s predstavniki pokopališča, na katerem 
je arhitektov grob. 
 Naj vam povem, da je v februarju 
veleposlanik Republike Italije prišel do podatkov, 
o katerih nas je obvestil, da sicer se zaveda, da 
je več kot pred dvema letoma prišlo do pobude 
preselitve posmrtnih ostankov arhitekta Laščaka 
iz Kaira v Gorico, vendar pa je ta postopek ostal 
nedokončan, ker ni bilo mogoče pridobiti vseh 
teh dokumentov, zato pravzaprav ta postopek ni 
več aktualen. Tako zdaj prihajamo do tega, da 
smo z Italijani nekako sporazumni, na enakem 
pogledu, da bi bila tako po njihovem mnenju kot 
tudi po našem najprimernejša rešitev, da se 
zaenkrat grob ohrani na latinskem pokopališču v 
Kairu, da se zagotovi prenova napisov na grobu, 
kar je skupna skrb obeh držav, tako Italije kot 
Slovenije, in to ne samo za grob, temveč tudi za 
promocijo kulturne zapuščine velikega arhitekta, 
ki je večino svojega življenja preživel prav v 
Egiptu. O tem predlogu bo italijanski 
veleposlanik obvestil svoje zunanje ministrstvo, 
mi pa smo seveda, kot sem rekel, pripravljeni v 
tej smeri prispevati finančna sredstva, da se tam 
grob primerno uredi, nadgradi s tem napisi, ki 
tudi promovirajo njegovo kulturno, torej kulturno 
zapuščino tega našega velikega arhitekta. 
 Menimo tudi, da bi bila prizadevanja za 
zaščito Laščakove dediščine v tujini veliko lažja 
pri uveljavljanju, če bi bil status tako 
formalnopravni kot materialni njegove, torej 
Laščakove dediščine, še posebej skrb za Vilo 
Rafut, primerno urejen tudi v Republiki Sloveniji. 
Tako v tem pogledu kot tudi v primeru in v 

pogledu aleksandrink si bomo prizadevali s 
finančnimi sredstvi in na vse druge načine, da 
bodo ti grobovi urejeni, da bodo tam ustrezni 
napisi, ki bodo spominjali na našega velikega 
arhitekta in na njegovo zapuščino, pa tudi na to, 
da smo imeli v Egiptu Slovenke aleksandrinke in 
njihove družine. Tudi tam mislimo, da bi bila 
najprimernejša rešitev, da se glede na situacijo 
uredi nek grob, kjer je pokopana Slovenka, tako 
da se tiste table, spominske table, ki zdaj 
obstajajo, pa so bile odstranjene zaradi 
egiptovskih pokopaliških oblasti, namestijo na ta 
skupni grob, kjer bi potem vsem tem našim 
pomembnim ljudem napisali tisto, kar gre, kar je 
pravilno, v njihov spomin in kar nekako označuje 
njihovo bogato in našo skupno bogato 
zapuščino in dediščino. 
 Tako zagotavljam, da bo ministrstvo še 
naprej tukaj zelo aktivno. Na nek način smo tudi 
hvaležni za to vašo pobudo, ki samo spodbuja 
tudi ministrstvo, da smo v tej smeri usklajeni in 
da bomo naredili to, kar je prav. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
dopolnilno obrazložitev vprašanja. 
 Izvoli. 
 
MATJAŽ NEMEC (PS SD): Hvala lepa za 

odgovor, spoštovani minister.  
 Ne pričakujem dodatnega pojasnila, 
vse ste povedali, samo želim napovedati na 
podlagi izkušenj, ki sem si jih v zadnjih letih 
pridobil, da bom bedel nad rezultatom. Vem, da 
sva midva na isti valovni dolžini, če se izrazim 
nekoliko po ljudsko, ampak dokler ne vidim, ne 
verjamem. Torej napovedujem, da na aprilski 
seji bom vseeno – ali pisno ali pa ustno – 
preveril stanje zaradi tega, ker tako moja kot 
vaša vloga je, da zadevo rešimo. Hvala lepa za 
besedo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanka Janja Sluga bo postavila 
poslansko vprašanje ministru za zdravje Samu 
Fakinu, ki je danes odsoten. 
 Izvoli. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Minister je menda zbolel, jaz pa bi 
želela to vprašanje vseeno postaviti in bi želela 
tudi ustni odgovor na naslednji seji Državnega 
zbora. 
 Namreč, gospod minister zelo rad 
komunicira v medijih, predvsem rad komunicira s 
tistimi informacijami, ki do nas poslancev še ne 
pridejo. Zato ne preostane drugega, kot da ga 
po skoraj enaki poti tudi nazaj vprašamo, kaj je 
mislil. Decembra je namreč minister na 
novinarski konferenci napovedal, da se bo 
ministrstvo v letošnjem letu intenzivno ukvarjalo 
z upravljanjem javnih zdravstvenih zavodov – 
pomeni, bolnišnic in zdravstvenih domov – in da 
s tem namenom pripravlja tudi mini zakon, kot 
se je izrazil, v katerem se bo spremenilo 
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poslovodenje teh javnih zdravstvenih zavodov, 
da se bodo uvedli nadzorni sveti in uprave, 
ravno tako se bo uvedla osebna in 
premoženjska odgovornost nadzornikov in 
uprav, podobno kot je to v gospodarskih 
družbah. 
V izjavi za javnost po 20. seji Vlade je minister 
dejal, da je ta mini zakon v pripravi. Enkrat prej 
smo že ravno tako slišali, da je v pripravi in da 
bo na naše klopi nekako prispel konec januarja. 
Zdaj je začetek marca in ga še nimamo, zato bi 
si želela nekaj odgovor na vprašanja. 
Koliko članov bo po tem predlogu zakona v sami 
upravi in v nadzornih svetih? 
Kdo bo te člane imenoval in od kod, iz katerega 
nabora? 
Namreč vemo, da že v obstoječe svete zavodov 
je zelo težko pridobiti ustrezne strokovnjake in 
so s tem v tem času že velike težave. 
 Kakšna bo vloga dosedanjega sveta 
zavoda in dosedanjega poslovodstva v javnih 
zdravstvenih zavodih v tistem času, ko se bodo 
te spremembe šele uvajale? 
Na kakšen način ima minister namen povečati 
odgovornosti in pristojnosti uprav in 
nadzornikov? 
Predvsem bi tukaj želela odgovor v luči tistih 
javnih zavodov, ki so v postopkih oziroma v 
procesih sanacije, pa se minister ne pogovarja o 
spremembi ostale področne zakonodaje in 
vemo, da bo potem to težko, kajti ostala 
področna zakonodaja ne omogoča tovrstnega 
upravljanja. 
Na podlagi česa je bila kot poskusni zajček, kot 
se je izrazil minister, za prvo tako bolnišnico 
izbrana Splošna bolnišnica Celje? 
Je to usklajeno s Splošno bolnišnico Celje? 
 To me zanima predvsem v luči pravic 
pacientov. Gospodarske družbe, vemo, po 
katerem principu se upravljajo, in v tem trenutku, 
kot sem obveščena, že nekateri programi in 
ambulante ne ustrezajo stroškom, ki z njimi 
nastajajo, torej se stroškovno ne pokrijejo… / 
izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Na naslednji seji boste dobili ustni 
odgovor ministra. 
 Marko Bandelli bo postavil ustno 
poslansko vprašanje ministru za gospodarski 
razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. 
 Izvoli. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsedujoči. Spoštovani minister! 
 Ob spremljanju Zakona o Kobilarni 
Lipica je bil poudarjen pomen njenega 
vključevanja v turistično destinacijo Kras. 
Turistična destinacija Kras ima zelo razvejano 
dejavnost, ob Lipici so še Škocjanske jame in 
tudi Štanjel. Kras je priznana gastronomska 
regija in ima osem zaščitenih proizvodov. Župani 
kraških občin želijo, da Kobilarna Lipica s svojo 
turistično ponudbo postane sestavni del 
turistične destinacije Kras. Žal potek dogodkov v 

Lipici ne gre v tej smeri, zaprtost Lipice še vedno 
ostaja. Ni sodelovanja in vključevanja kadrov iz 
okolja. V Kobilarni Lipica so še zmeraj kadri, ki 
vidijo Lipico kot farmo konj, za njih je turizem 
moteč. Obnašanje starih in novih kadrov v Lipici 
ne vodi k napredku. Eno se govori, drugo se 
dela in s tem se zavaja javnost. Poseben primer 
predstavlja izvajanje zakonskih obvez v zvezi z 
izvajanjem klasične dresure in preizkus delovnih 
sposobnosti konj, kar je osnova za izvajanje 
selekcije in genski napredek. Prekinjeno je 
sodelovanje z institucijami in kadri v Avstriji in 
Nemčiji, kjer so se praktično usposabljali jahači 
iz Lipice. Želja po višji kakovosti se je začela na 
ponesrečen način. Direktorica se je spretno 
rešila dosedanjih domačih trenerjev, Kobilarna 
Lipica je danes prvič v zgodovini brez domačega 
trenerskega kadra. V letih 2017 in 2018 smo 
gledali nastope lipiških jahačev z izvajanjem vaj 
z elementi klasične dresure in vajami šole. Te 
konje so izšolali domači kadri. Jahači iz Lipice so 
nastopali na dresurnih tekmovanjih za svetovni 
pokal in se udeležili tudi olimpijskih iger. 
Pogrešamo program načrta vzgoje mladih 
kadrov – jahačev in trenerjev iz okolja. 
Vprašanje je, s katerimi konji bomo izvajali 
program v naslednjih letih glede na starost 
sedanjih izšolanih konjev. O tej problematiki je 
seznanjeno ministrstvo za gospodarstvo in 
tehnologijo, ministrstvo za kmetijstvo in 
ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za 
gospodarstvo je predstavnikom okolja, občini in 
civilni iniciativi za Lipico obljubljalo menjavo 
vodstva v Holdingu Kobilarna Lipica in 
angažiranje kadrov iz okolja, ki bodo razumeli 
delovne procese v Lipici. 
 Moje vprašanje je:  
 Kako ocenjujete sodelovanje med 
ministrstvi in skupni pristop za reševanje nastale 
situacije? 
 Domačine, župane in ostale zanima, v 
čigavem interesu se dogaja degradiranje Lipice 
in zaustavitev razvojnega procesa Krasa?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, izvolite. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani 

predsedujoči, poslanke in poslanci. Spoštovani 
poslanec gospod Marko Bandelli, hvala za 
vprašanje, čeprav je malo drugačno, kot mi je 
bilo postavljeno, a bom odgovoril nanj. 
 Sodelovanje med ministrstvi, ki jih 
omenjate, je že pri pripravi Zakona o Kobilarni 
Lipica potekalo zelo dobro in konstruktivno. To 
sodelovanje dobro poteka tudi ob izvajanju 
zakona. S sprejetjem Zakona o Kobilarni Lipica 
so bili omogočeni pogoji za razvoj turistične 
dejavnosti, ustreznejše pa bo tudi zavarovana 
kulturna dediščina, vključno s plemensko čredo 
lipicanskih konjev. Na osnovi več kot 8 milijonov 
evrov vrednih naložb v zgodovinsko jedro in 
posestvo Kobilarne Lipica, ki so bile pod okriljem 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
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izvedene med leti 2015 in 2018, ter doseženih 
rezultatov zagotavljamo, da sta lipicanec in 
Kobilarna Lipica deležna vse skrbi in pozornosti 
ministrstva. To so tiste ključne zadeve, ki so se 
že zgodile, pa se zamolčijo. Vsekakor se 
strinjam, da je Kobilarna Lipica najbolj 
prepoznavna turistična znamenitost Krasa. V 
skladu z novo organiziranostjo slovenskega 
turizma je Lipica uvrščena v mediteransko-
kraško makroregijo in v Strategiji trajnostne rasti 
slovenskega turizma 2017–2021 je izpostavljena 
med top 5 doživetij te makroregije. Naj še 
omenim, da sem se sestal tudi z župani kraških 
občin, s katerimi sem se pogovarjal o pomenu 
Kobilarne Lipica in njene ponudbe za razvoj 
turizma v regiji. Vsi si želimo, da bi se povečalo 
število obiskovalcev in hotelskih gostov. Za to si 
prizadeva tudi vodstvo Holdinga Kobilarne 
Lipica. V letu 2018 je družba zabeležila največje 
število obiskovalcev v zadnjih dvajsetih letih in 
dosegla ambiciozno zastavljene cilje, to je 14-
odstotno rast prihodkov na segmentu konjeniške 
dejavnosti ter 25-odstotno rast prihodkov na 
segmentu hotelirstva in gostinstva. Družba ima 
visoke cilje tudi na področju izvajanja klasične 
dresure in preizkusa delovnih sposobnosti 
konjev. Poročila družbe Holding Kobilarna 
Lipica, d. o. o., kažejo, da tako reja kot vzreja 
lipicancev v Kobilarni Lipica poteka v skladu z 
rejskim programom za konje pasme lipicanci. 
Vizija Kobilarne Lipica kot izvorne kobilarne 
konja pasme lipicanec je postati mednarodno 
uveljavljen konjeniški center. Vsekakor je 
delodajalcu in tudi kreatorjem turistične politike v 
interesu, da se v turističnih podjetjih zaposluje 
kader iz lokalnega okolja in da se turistična 
podjetja razvijajo v korist posameznega kraja in 
lokalnega prebivalstva. Seveda je za delovanje 
takega podjetja, posebej turističnega, nujno 
potrebno dobro sodelovanje med lokalno 
skupnostjo in poslovodstvom podjetja; treba pa 
se je zavedati, da pa ne more lokalna skupnost 
voditi politike podjetja na način, kot je to bilo 
prej, da so se nabavne in trenerske zadeve 
odvijale v interesu ozkih skupin ljudi. Verjamem, 
da to boli, ampak rezultati pri napredku kažejo, 
da smo na pravi poti. Pri pripravi strategije 
trajnostne rasti slovenskega turizma je bilo tudi 
ugotovljeno, da so kadri v slovenskem turizmu 
eden njegovih najpomembnejših neizkoriščenih 
razvojnih potencialov za prihodnji trajnostni 
razvoj. Zavedamo se, da imamo v Lipici na 
področju kadrov težave, in mislimo zadeve 
nadgraditi v tem kontekstu in tudi intenzivno 
delamo. Tega izziva se želimo lotiti odločno in 
na vseh področjih, zato smo si tudi v strategiji, 
neodvisno od Lipice, ampak za ves slovenski 
turizem zastavili pet ključnih ukrepov politike 
razvoja kadrov, ki jih bomo uresničevali skupaj z 
nekaterimi resorji, s turističnim gospodarstvom in 
drugimi deležniki. Povem naj še to, da je v 
Holdingu Lipica zaposlenih 120 ljudi, od tega 83 
lokalno – Sežana, Lipica, to je 70 % zaposlenih; 
ostali zaposleni pa so iz območja Kopra, 
Ajdovščine in Postojne. Hvala.  

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
dopolnitev vprašanja.  
 Izvolite.  
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala.  

 Minister, saj vi morate mene razumeti, 
jaz kot predstavnik volivcev s Krasa jih moram 
poslušati, poslušam tudi njih, poslušam tudi 
zaposlene, poslušam tudi tiste, ki so sodelovali z 
njimi, tiste, ki sodelujejo, in tiste, ki so bili 
izločeni iz sodelovanja. Verjamem, da ste vi 
dobil en odgovor od vaše direktorice in tudi njej 
lahko na slepo verjamete; ampak verjemite tudi 
meni, da ni tako točno vse tisto, kar ste vi 
povedali. Na primer, zaustavitev obnove hotela.  
 Zakaj se je zaustavila obnova hotela?  
 Ne vemo, zakaj. Je bil en odgovor, 
ampak če bom deležen vašega odgovora, bom 
zadovoljen, če ne, pa pač drugič. Zakaj ni še 
potrjen predstavnik občine, saj je bil legitimno 
predstavljan vam, predlagan je bil od občine, pa 
ga še do danes niste sprejeli. Glede konflikta, ki 
ga ima direktorica z zaposlenimi, tudi poznamo, 
za kaj se gre. Ni prav, da rečete, da je vse v 
redu, vse dela naprej, so napredki; če niso. Če 
ljudje tam niso zadovoljni, pomeni, da nekaj ni v 
redu. To sem hotel. Veste, tudi tiste pogodbe s 
tistimi novimi dreserji iz tujine za 200 tisoč evrov, 
in pridejo petkrat do desetkrat, se pravi pet do 
deset dni v enem letu za 200 tisoč evrov, tujci z 
nekimi konji andaluzijci, ki nimajo blage veze z 
nami. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora.  
 Izvolite.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Hvala. 

 Bom poskušal na kratko odgovoriti. Vse 
te pripombe obravnavamo že več kot leto dni. 
Dejstvo je, da so se v Lipici zgodile spremembe. 
Dejstvo je, da so v prejšnjem obdobju trenerji v 
Lipici dobivali plačo 12 mesecev, delali pa so od 
aprila do septembra. In ker je ta sprememba, še 
enkrat ponavljam, se zavedam, da to nekoga 
boli. Dejstvo je, da je Lipica kupovala trikrat 
dražje seno od domačih dobaviteljev kot pa od 
sosednjih. Mi smo pripravljeni in bomo vedno 
dali prednost domačim dobaviteljem, ampak 
nihče se ne bo mogel preživljati, prisesan na 
Lipico. 3 milijone sredstev javnega, državnega 
sektorja v Lipici bo porabljenih na maksimalno 
racionalen način.  
 Mi smo Lipici zagotovili sredstva za 
obnovo hotela. Obnova hotela bo izvedena, ko 
bomo imeli dovolj transparentnih javnih ponudb. 
Ko se pa ponudniki dogovorijo in naredijo sistem 
na način, da je samo eden, pač tega ne bomo 
izpeljali. V Lipici bomo prišli do novega hotela na 
racionalen način, na način, da bodo vse zadeve 
zaključene v vrednosti, kot so bile tudi 
razpisane. Nobene prekinitve ni. Še enkrat pa 
ponavljam, Lipice nam ne bo vodila civilna 
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iniciativa, se pa z njo pogovarjamo. Je 
nekorektno, da vedno znova ponavljajo ene in 
iste neresnice, imamo težave s kadri, ker imamo 
premalo ljudi za to. Ampak kadrovske zadeve 
bomo uredili, hotel bo obnovljen in tudi prvič po 
veliko letih imamo zdaj tržno usmerjene 
prireditve. Tega ne more nihče zanikati in na 
koncu koncev fizični in finančni rezultati kažejo 
napredek. V Lipici ne bo nič več tako, kot je bilo 
prej, ko so ozke skupine to zadevo peljale od 
znotraj ali od zunaj, ne vem, kako. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa, 

minister.  
 Prehajamo na drugi krog vprašanj 
poslank in poslancev.  
 Prvi od teh je Jani Ivanuša, ki bo 
postavil ustno poslansko vprašanje ministru za 
zunanje zadeve dr. Miru Cerarju. 
 Izvoli. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospod 

podpredsednik, gospod minister, ostali ministri 
ter vsi prisotni! 
 V zadnjih mesecih lahko v slovenskih 
medijih preberemo različne prispevke o 
Slovencih, ki živijo v Venezueli. Slovenci v 
Venezueli životarijo oziroma niti ne živijo, saj 
njihovi dohodki komaj zadostujejo za 
najosnovnejše življenjske potrebščine – hrano, 
prevoz, zdravila, izobraževanje in tako naprej. 
Še večji problem je varnost, saj se ropi, 
ugrabitve in umori dogajajo tudi pri belem dnevu, 
včasih tudi v sodelovanju z varnostnimi organi. 
Po navedbah medijev naj bi se nekateri 
Slovenci, ki živijo v Venezueli, radi vrnili v 
Slovenijo, pa imajo probleme, ko zaprosijo za 
slovensko državljanstvo. Med pogoji za 
pridobitev državljanstva je tudi ta, da mora biti 
kandidat vključen v slovensko društvo. Zaradi 
finančnih in varnostnih razmer slovenska društva 
v Venezueli ne delujejo. Drugi problem je 
finančni, saj je treba plačati prevode v 
slovenščino in za takse za pridobitev 
državljanstva. To se z venezuelskimi dohodki zdi 
pravo bogastvo. Najmanj, kar lahko Slovenija 
naredi, je, da vsem Slovencem ponudi pomoč. 
Vsem, ki se želijo preseliti v Slovenijo, naj se 
takoj omogoči – brez birokratskih ovir. Bom 
postregel z nekaj podatki. Minimalna plača v 
Venezueli – seveda za tistega, ki jo ima – je v 
povprečju 65 ameriških dolarjev ali 52 evrov. Po 
podatkih, ki so na razpolago, je 300 Slovencev s 
stalnim prebivališčem v Venezueli. Nekje 650 jih 
je šlo v prejšnjem stoletju v to državo. Sedaj se 
ocenjuje na okoli tisoč slovenskih državljanov z 
njihovimi potomci vred.  
 Ko sem prej omenil tiste takse za 
pridobitev državljanstva, vsi ti stroški za 
pridobitev državljanstva znašajo 290 do 340 
evrov. Tudi imamo eno kontaktno družbo Lipa iz 
Trebnjega, ki sicer nekako pomaga tem ljudem v 
Venezueli, vendar za zahvalo so zaenkrat dobili 
samo kriminalistično preiskavo, vsaj tako sem 
seznanjen. Imamo tudi v Caracasu društvo sv. 

Metoda in Cirila, ki ga je ustanovil pokojni 
duhovnik Grilc. Še za današnji čas pa je recimo 
sosednja država Madžarska omogočila ravnokar 
300 potomcem Madžarske ali madžarskim 
državljanom, da so se vrnili v rodno Madžarsko.  
 Moje vprašanje je, gospod minister 
Cerar:  
 Kako boste kot zunanji minister 
Slovenije pomagali Slovencem v Venezueli?  
 Hvala za odgovor.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod minister, izvolite.  
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Hvala za 

besedo, predsedujoči. Hvala za vprašanje, 
spoštovani gospod poslanec.  
 Veseli me, čeprav je zadeva skrajno 
dramatična, da tudi vi pravilno ugotavljate, da je 
v Venezueli res prisotna močna politična, 
gospodarska in tudi humanitarna kriza. Nekateri 
želijo to zadevo v Sloveniji minimalizirati. Zadeva 
je zelo dramatična. In res je, tudi ljudje 
slovenskega porekla pa tudi naši državljani so 
na nek način ogroženi v eksistenci, v normalnem 
načinu življenja, zato jim je treba pomagati. Na 
nek način na splošno jim bomo najbolj pomagali 
dolgoročno, če bodo ostali tam, s tem, da 
podpiramo ukrepe Evropske unije pa tudi da 
Slovenija v tem aktivno sodeluje, ko gre za 
humanitarno pomoč, ko gre za spodbujanje 
ustrezne rešitve te politične krize, za 
demokratizacijo sistema; skratka za to, da se 
razmere v državi po demokratični poti izboljšajo. 
Ko pa gre za zadeve, ki ste jih omenili 
konkretno, ko gre za teh okoli tisoč ljudi 
slovenskega porekla in do 300 naših 
državljanov, ki tam živijo, gre pa za pretežno 
državljane, ki imajo, ko govorimo o teh tisočih, 
poleg slovenskega tudi venezuelsko 
državljanstvo. Tukaj pa bomo morali biti bolj 
konkretni. Naj povem, da bomo v okviru 
pristojnosti Ministrstva za zunanje zadeve, ki 
spremlja dogajanje preko veleposlaništva v 
Braziliji – to je nerezidenčno veleposlaništvo, 
ampak je sedaj tesno v navezi s slovenskimi 
državljani pa tudi s skupnostjo kot celoto v 
Venezueli –, tam absolutno še nadalje zelo 
aktivni. Želim pa poudariti tudi to, da opozarjamo 
vseskozi, da se lahko vsak državljan Republike 
Slovenije obrne tudi na predstavništvo katerekoli 
druge države članice Evropske unije, če gre za 
nujno konzularno pomoč, kot so v primeru 
hospitalizacije, odvzema prostosti ali pa izdaje 
potnega lista za vrnitev. Kot sem rekel, bomo 
storili vse, da bomo odpravili določene 
administrativne ovire, hitro in odločno ukrepali in 
maksimalno poenostavili postopke.  
 Kadar govorimo o repatriaciji, ki 
pomeni, da bi se del ljudi odpravil v svojo 
prvotno domovino, temu v strokovni javnosti 
rečemo evakuacija, je to velik konzularni, 
politični in logistični izziv. Ne gre samo za varen 
odhod, ampak tudi za zagotovitev nekih 
sprejemljivih pogojev za življenje v Sloveniji po 
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prihodu. V zadnjih letih ni bilo takšnih prošenj za 
repatriacijo, ureja pa jih zakon o odnosih 
Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih 
meja. V tem primeru, če bi do takih situacij in 
prošenj prišlo, bi naše ministrstvo zagotovilo 
varen odhod iz države, v tem primeru 
Venezuele, v Slovenijo ali na drugo varno 
lokacijo. Je pa treba reči, ko gre za pridobitev 
državljanstva Republike Slovenije, obstaja tukaj 
možnost postopka izredne naturalizacije, kjer 
mora prosilec izkazati, da podelitev 
državljanstva koristi njemu, državi Sloveniji v 
smislu znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, 
nacionalnih ali podobnih razlogov. Če gre za 
slovenskega izseljenca oziroma njegovega 
potomca do drugega kolena v ravni vrsti ali pa 
pripadnika avtohtone slovenske narodne 
skupnosti v zamejstvu, pa lahko uveljavlja pri 
prošnji za tako državljanstvo korist države iz 
nacionalnih razlogov. Tukaj ste pravilno 
ugotovili, da v tem primeru, ko gre za nacionalni 
razlog, mora dokazati večletno osebno aktivno 
vez z Republiko Slovenijo ali vsaj petletno 
aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini in 
podobno. In tukaj je pa za te postopke, če bi 
moralo priti do nekih olajšav, poenostavitev, 
kakršnikoli sprememb, pristojno Ministrstvo za 
notranje zadeve, kajti to je vse urejeno na 
podlagi Zakona o državljanstvu Republike 
Slovenije. Tukaj bomo tudi pozvali, da 
Ministrstvo za notranje zadeve preuči te zadeve, 
pozorno spremlja situacijo in če bilo potrebno, 
ukrepa v okviru svojih pristojnosti. Kot sem tudi 
že sam opozoril v prejšnjih tednih, še kako 
spremljamo situacijo, še posebej tudi, kako 
zadeva ta situacija našo slovensko skupnost, 
naše državljane v Venezueli. Ministrstvo za 
zunanje zadeve bo, ponavljam, storilo vse, da v 
okviru svojih pristojnosti pomaga, da poenostavi 
postopke in da opozarja tudi druga ministrstva, 
kot denimo Ministrstvo za notranje zadeve, da 
tudi oni v okviru postopkov po potrebi izvedejo te 
poenostavitve in da spremljajo situacijo še 
naprej. Vlada bo aktivna, hvala za to vprašanje, 
kajti zelo pomembno je, da tukaj skupaj 
delujemo v tej smeri. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

nekaj ste povedali, vendar vseeno nisem 
zadovoljen z vašim odgovorom. 
 Slišal sem samo: bomo, bomo, bomo; 
jaz bi rad še slišal: smo, smo, smo. Tako 
vprašanje je bilo postavljeno v desetem mesecu 
2017 s strani gospoda Breznika in takrat je bil 
odgovor takšen: Kako je država Slovenija 
pomagala našim v Venezueli? Ne, do zdaj še nič 
oziroma še nič. Vi ste takrat bili predsednik 
Vlade, zunanji minister je bil gospod Erjavec. 
Takrat ste ocenjevali kot dobra in odprta 
vprašanja z državo Venezuelo, to je bil odgovor. 

 Kar se pa tiče teh stroškov oziroma 
govorimo o tem članstvu v društvih. Društva ne 
delujejo, to sem opozoril. Ne morejo niti delovati, 
ker je država v razsulu, niti ne more biti 
kontaktov, niti ni denarja, da bi se ljudje dobivali 
in tako dalje. Tu bi morali biti malo bolj fleksibilni 
ali prilagodljivi, da se ne bo zdaj tu čakalo 
petletno članstvo ali članarina iskala. Naši ljudje 
so to. Sigurno rajši vidim, da se vračajo Slovenci 
v našo domovino, kakor pa da nam te migrante 
vlačite v našo državo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister, imate besedo za 
dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Ja, bom 

kratek, ker govorimo isti jezik.  
 Vsi si želimo, da bi pomagali predvsem 
našim državljanom, Slovencem, ljudem 
slovenskega porekla v Venezueli pa tudi 
Venezueli kot taki, torej vsem; kajti tam gre za 
humanitarno katastrofo in je treba pomagati tudi 
širše. Kar zadeva naše državljane oziroma 
Slovence, ljudi slovenskega porekla, naj 
ponovim, da bo Ministrstvo za zunanje zadeve v 
svojih postopkih v prihodnjih dnevih, tednih, 
mesecih odpravljalo vse nepotrebne 
administrativne ovire. Treba pa je na eni strani 
imeti ustrezne prošnje, zahteve, vloge ali vsaj 
nekaj, da vidimo, da je nek interes na strani teh 
Slovencev konkretno, da bi prišli domov ali kam 
drugam, če govorimo o tem zadevah; v tem 
primeru bomo ukrepali.  
 Na drugi strani je treba preko 
Ministrstva za notranje zadeve videti, katere so 
zdaj tukaj možne odprave administrativnih ali 
drugih ovir pri takšnih postopkih. To so zadeve, 
ki so v teku, ki se preučujejo, kajti ta situacija je 
kulminirala šele v zadnjih mesecih do te točke, 
da so se te zahteve, ti glasovi pojavili na uradni 
ravni. V tem smislu bomo nadaljevali z 
aktivnostim. Kot sem rekel, bom na ministrstvu, 
pri kolegih v vladi in sicer deloval tako, da bomo 
kot vlada in kot ministrstva tukaj zagotovili, da se 
tem ljudem pomaga. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Vseeno nisem 

zadovoljen, kar sem slišal, pa bi zahteval po 
pravilu 276. člena, da se vseeno opravi širša 
razprava v Državnem zboru na naslednji seji. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 6. 3., v okviru glasovanj. 
 Naslednji bo postavil ustno poslansko 
vprašanje poslanec Željko Cigler, in sicer 
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ministru za zdravje Samu Fakinu, ki pa je danes 
odsoten. 
 Izvoli. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani, 

hvala lepa. 
 Pred enim letom je Državni zbor sprejel 
Resolucijo o nacionalnem programu duševnega 
zdravja 2018–2028. Za doseganje ciljev tega 
programa, ki se opredeljuje za leto 2018 do 
2028, je nujna njegova ustrezna koordinacija, 
kakovostna in učinkovita implementacija, ki jo 
omogočajo tudi podporne aktivnosti Ministrstva 
za zdravje, Ministrstva za izobraževanje in 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.  
 V zvezi s tem me zanima:  
 Ali bodo v letu 2019 skladno z akcijskim 
programom za izbrane prioritetne ukrepe, ta 
akcijski program pa je vezan na 2018–2020, 
zagotovljena finančna sredstva?  
 Ali bodo v letu 2019 skladno z akcijskim 
programom 2018–2020 zagotovljena finančna 
sredstva za zagotovitev pospešene in 
načrtovane specializacije iz klinične psihologije?  
 V Sloveniji se soočamo s kroničnim 
pomanjkanjem kliničnih psihologov, kar se 
odraža v dolgih čakalnih vrstah in žal tudi v 
neustrezni obravnavi oseb s težavami v 
duševnem zdravju.  
 Ali Ministrstvo za zdravje v okviru 
kadrovskih načrtov načrtuje okrepitev kadra za 
področje duševnega zdravja, skladno z akcijskim 
programom, kjer je to zapisano, kjer sta za ta 
namen načrtovani dve dodatni zaposlitvi, in sicer 
za pokrivanje področja duševnega zdravja in 
izvajanje tega programa, o katerem govorim?  
 Ali lahko v letu 2019 pričakujemo 
ustrezno pravno ureditev področja psihoterapije 
in njeno vključitev v interdisciplinarno obravnavo 
oseb s težavami v duševnem zdravju?  
 Ali je delovanje vladnega Sveta za 
duševno zdravje vzpostavljeno? Če ne, zakaj ne 
in kdaj bo?  
 Delovanje vladnega Sveta je namreč 
ključnega pomena pri nadzoru in opravljanju 
dejavnosti nacionalnega programa, skladno z 
nacionalnim programom. Kot vladno 
posvetovalno telo je njegova najpomembnejša 
vloga letno spremljanje ciljev iz tega programa. 
In sama vzpostavitev in delovanje Sveta je zato 
ključnega pomena pri implementaciji programa 
duševnega zdravja in hkrati tudi pri odločanju o 
prioritetnih ukrepih na področju duševnega 
zdravja v prihodnosti.  
 In rad bi še to rekel, ker do sedaj na 
primarni ravni ni vzpostavljenih mehanizmov za 
pomoč v duševnem zdravju za otroke in 
mladostnike ter tudi starejše, so zato bolj 
vsebinsko in časovno obremenjeni osebni 
zdravniki. In če bi se ta zadeva iz našega 
programa, ki ga je ta državni zbor sprejel, bi se 
tudi v tem smislu osebni zdravniki razbremenili. 
Rad bi pa izpostavil, kar ste lansko leto 
izpostavili tisti, ki ste bili v tem državnem zboru, 
en podatek – slabo duševno zdravje v Sloveniji 

pomeni 3–4 % izgube bruto družbenega 
proizvoda in 65 % stroškov, povezanih s tem, je 
zunajzdravstvenih. Zadeva je zelo pomembna in 
upam, da mi bo minister dal temu primerne 
odgovore. 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Se pravi, da 

želite ustni odgovor? 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Ja, prosim. 

 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Se pravi, da 

bo to uvrščeno na naslednjo sejo zbora. 
 Naslednji bo postavil ustno poslansko 
vprašanje poslanec Boris Doblekar, in sicer 
ministru za finance dr. Andreju Bertonclju ter 
ministrici za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Kseniji Klampfer. 
 Izvoli. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Lep pozdrav obema 
ministroma, in sicer ministru za finance dr. 
Andreju Bertonclju in ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer! 
 Jaz imam vprašanje v zvezi plačevanja 
prispevkov delodajalcev delavcem. Ta tema je 
bila pred nekaj leti zelo aktualna. Ker pa se taki 
primeri, torej primeri neplačevanja, 
neporavnanih obveznosti, še vedno pojavljajo in 
če pogledamo na spletno stran Fursa, lahko 
sami ugotovimo, da je ta spisek izjemno dolg in 
je na tem spisku toliko podjetij, da je dejansko 
zadeva kar malce zaskrbljujoča. Razumem 
podjetja, da je včasih težko, tudi Obrtno-
podjetniška zbornica in drugi so bili mnenja, da 
je treba tudi nekako pogledati bolj realno, zakaj 
ne pride do tega plačila ali zakaj zamuja to 
plačevanje; ampak kljub temu mislim, da je 
zadeva dokaj zaskrbljujoča, če gledamo te 
spiske. Jaz imam to poslansko vprašanje 
postavljeno na samem primeru, torej na primeru 
delavca, ki je izgubil službo oziroma je dal 
odpoved z delovnega mesta v podjetju ravno 
zaradi tega, ker je prišel do podatka, da njegov 
dosedanji delodajalec ni plačeval prispevkov; in 
se je kot osveščen tudi ustrašil in našel drugo 
rešitev.  
 Zato sprašujem oba ministra, ker 
seveda zadeva oba ministra, in sicer:  
 Koliko je bilo neplačnikov prispevkov v 
letih 2017 in 2018?  
 Koliko je bilo izdanih finančnih glob, 
morda tudi zapornih kazni zaradi tega?  
 Koliko je bilo opravljenih inšpekcijskih 
pregledov nad REK obrazci?  
 Ali ima inšpekcija za delo oziroma Furs 
omogočen vpogled v aplikacijo eDavki, kar je 
jasno, da ima, saj je to njena domena, davčnih 
zavezancev, kjer je jasno evidentirano, ali so bili 
prispevki poravnani ali ne?  
 Zanima me:  
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 Ali lahko davčna uprava oziroma 
inšpekcija za delo te podatke v vsakem trenutku 
tudi vidi, in sicer za vsakega posameznika 
posebej; ali lahko to gleda kot neko celoto?  
 Ali ima takšen vpogled v to aplikacijo 
eDavki, kot ima vpogled posamezni zavezanec, 
ki dejansko vidi neke podatke?  
 O tem še kasneje v nadaljevanju, 
zaenkrat toliko. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Ministra za finance dr. Andreja 
Bertonclja trenutno ni, zato dajem … Oprostite, 
je tu. Najprej dajem besedo ministru dr. Andreju 
Bertonclju.  
 Izvolite.  
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Hvala za 

vprašanje, spoštovani gospod poslanec.  
 Naj uvodoma pojasnim, da v skladu z 
Zakonom o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju opravlja nadzor nad zakonitostjo, 
pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja in 
plačevanja prispevkov za socialno varnost 
Finančna uprava Republike Slovenije. V letu 
2018, naj postrežem z nekaj podatki, je bilo s 
strani Fursa v blagajni ZPIZ-a in Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije plačanih 6 
milijard 959 milijonov evrov prispevkov za 
socialno varnost; to je za 7,1 % več od leta 
2017. Dolg blagajne ZPIZ in zdravstvene 
blagajne, kamor se steka večina prispevkov za 
socialno varnost, je na dan 31. decembra 2018 
znašal 335 milijonov 292 tisoč evrov, to je za 11 
% manj od leta poprej. Stanje na tem področju 
se izboljšuje. Za obdobje 2017 pa je bilo na 
seznamu nepredlagateljev REK obrazcev na 
spletnih straneh Fursa mesečno objavljeno v 
povprečju 3 tisoč 398 delodajalcev. Nadalje je 
bilo na področju davčnega nadzora nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov v 
2017 opravljenih tisoč 726 inšpekcijskih 
pregledov, v letu 2018 pa je bilo slednjih več, in 
sicer tisoč 839 pregledov. Finančna uprava 
Republike Slovenije je v letu 2018 zaradi 
kaznivega dejanja kršitve temeljnih pravic 
delavcev podala 81 ovadb oziroma 131 % več 
kot v letu 2017, ko je bilo podanih 35 ovadb 
zaradi tega kaznivega dejanja. Finančna uprava 
izvede vse postopke, da doseže izpolnitev 
obveznosti s strani delodajalca, to je izplačilo 
plač, predlaganje obračuna in plačevanje 
davkov in prispevkov. Pri tem imajo uradne 
osebe dostop do vseh podatkov, ki jih 
potrebujejo pri svojem delu. 
 Mogoče še informacija, kot ste navedli, 
glede konkretnega primera. Res je, Furs na 
svojih spletnih straneh objavlja te podatke, tako 
da so tudi delojemalcem dosegljivi, in sicer v 
rubriki Manjkajoči obračuni davka in v evidenci 
davčnega organa za vložnika ali vložnico vloge, 
recimo: so evidentirani ali ni evidentiranih vseh 
individualnih obrazcev REK za mesečne plače. 
To je v primeru, če ni bilo to izvršeno za neko 
določeno obdobje in je navedeno določeno 

obdobje. Datum zadnjega izplačila dohodkov iz 
delovnega razmerja iz obračuna davčnega 
odtegljaja, to so tako imenovani REK obrazci, pa 
je potem naveden zadnji datum oziroma nek 
presečni datum. In katere podatke lahko 
zaposleni poiščejo na spletni strani? Za svoje 
podatke, to so podatki o obračunanih in plačanih 
prispevkih. Obračunani znesek iz REK obrazcev, 
to je vsota v evrih, in podatki o plačilu in 
neplačilu. Če je plačilo, je »da«, če je neplačilo, 
je »ne«. In sicer prispevki v breme delojemalca, 
to je zavarovanca, podatki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno 
zavarovanje, starševsko varstvo in 
zaposlovanje. In prispevki v breme delodajalca, 
to je pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, 
zaposlovanje in poškodbe pri delu. Kot rečeno, 
so podatki o plačilu, in to ključno seveda za 
vsakega zavarovanca, je tudi za posamezno 
rubriko odgovor bodisi da bodisi ne. Če je »da«, 
pomeni, da so ti prispevki plačani, če je pa »ne«, 
pa v nadaljevanju piše: datum, poravnano do; in 
je to datum, do katerega je bilo zadnje 
poravnanje, od takrat naprej ti prispevki niso bili 
plačani. Delojemalci, to so zavarovanci, imajo 
lahko dober vpogled v svoje stanje oziroma v 
kolikšni meri so bili s strani delodajalca prispevki 
za njega, to je zavarovanca, dejansko izplačani. 
In proti temu se seveda mi aktivno borimo, kdaj 
so bili, kdaj je bil ta zadnji presečni datum, ko se 
je nehalo plačevanje teh prispevkov. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Ostalo je nekaj sekund, najbrž premalo 
za odgovor, 9 sekund imate, ministrica. Če 
želite, lahko, ampak je premalo časa, najbrž bi v 
nadaljevanju. 
 Se pa najprej opravičujem ministru za 
mojo nepozornost, ker sem med branjem 
spregledal to spremembo.  
 Sedaj pa dajem besedo poslancu za 
dopolnitev obrazložitve vprašanja.  
 Izvoli. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 Jaz se vam zahvaljujem, minister, za 
zelo podroben odgovor, kar me je tudi zanimalo 
in tudi vse zainteresirane, se pravi delavce, ki bi 
vsi morali poznati te postopke oziroma dobro 
poznati, kako ta aplikacija eDavki deluje, da si 
bojo lahko tudi znali pravilno razložiti tisto, kar 
gledajo. Vseeno bi dodatno še vprašal oziroma 
prosil ministrico mag. Ksenijo Klampfer, da še 
pojasni v nadaljevanju problematiko s svojega 
gledišča, svojega področja. Ti podatki, ki jih je 
minister za finance dr. Bertoncelj povedal, so 
malo zaskrbljujoči, malce slabši kot prejšnja leta, 
zato bi bilo treba mogoče še enkrat odpreti širšo 
razpravo o tem, da bi se te zadeve sproti 
urejale. Fursov spisek teh podjetij, kjer ni 
obračunan prispevek, je res širok, ko to človek 
pogleda, vidi, da je podjetij toliko, da komaj 
sploh nekaj najdeš. Ampak gor so ti podatki o 
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trenutnih neplačnikih. Ne govorim o aplikaciji 
eDavki, ampak na tisti spletni strani; če je kdo 
kasneje plačal, pa tega podatka ni vidnega. 
Zaskrbljujoče je tudi to, da če na primer 
delodajalca ni na seznamu, ni nujno, da je plačal 
prispevke. Ampak to so stvari, ki bi jih bilo treba 
mogoče majčkeno bolje razdelati. Zdaj bom pa 
počakal še na odgovor, potem bom pa v 
predlogu za razpravo še nekaj dodal. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

in hvala za vprašanje. 
 Z vidika Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti je 
pomemben predvsem napredek na sistemski 
ravni, na področju sistema nadzora nad 
izplačevanjem plač in plačevanjem prispevkov 
za socialno varnost, ki jo je prinesla novela 
Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, tako imenovani ZPIZ-2E. S tem 
zakonom je bila določena nova pristojnost 
Finančne uprave za izrekanje glob 
delodajalcem, njihovi odgovorni osebi, če v 
davčnem nadzoru ugotovi, da delodajalec ni 
predložil davčnega obračuna, ker ni izplačal 
plače. Na takšen način se zagotavlja pravna in 
socialna varnost delavcev ter hkrati preprečuje 
morebitna izigravanja ter sivo ekonomijo. Namen 
ureditve, ki jo je prinesla ta novela, je v 
zagotovitvi upoštevanja celotnega obdobja 
zavarovanja v pokojninsko dobo delavcem, ki na 
obračunavanje prispevkov za socialno varnost 
nimajo vpliva; ob hkratnem obveščanju 
zavarovancev o posledicah neobračunavanja 
prispevkov, torej nepriznavanje plač pri 
določanju pokojninske osnove, nepriznavanje 
pokojninske dobe, in o pravnih možnostih, ki jih 
ima za zaščito svojih pravic, skupaj s pozivom 
zavarovancu, da se izreče o prejemu plače, 
vključno z njeno višino. Delodajalca pa se 
seznani, da mora izplačati plačo, če tega še ni 
storil, in posredovati obračun davčnega 
odtegljaja, sicer stori prekršek, za katerega je 
predpisana kazen globe.  
 Na ministrstvu se zavedamo, da je 
delavec v razmerju do delodajalca šibkejša 
stranka, zato ves čas stremimo k ureditvi, ki bi 
bila zanj kar najugodnejša in čim bolj enostavna. 
Zakon na ta način ščiti delavca kot najranljivejšo 
kategorijo zavarovanca v tistih okoliščinah, na 
katere sam nima vpliva, zato se mu prizna 
zavarovalna doba ne glede na plačilo 
prispevkov. Inšpektorat izvaja glede na 2. člen 
Zakona o inšpekciji dela inšpekcijsko nadzorstvo 
nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, 
tako da lahko v zvezi s konkretno izpostavljenim 
primerom pojasnim, da iz pogleda v informacijski 
sistem izhaja, da delodajalca v zadnjih dveh letih 
inšpektorat ni obravnaval in zoper njega ni prejel 
prijav. Prijavo domnevnih kršitev delovnopravne 
zakonodaje, ki se nanaša tudi na izplačilo plače, 

je v konkretnem primeru inšpektorat prejel 28. 
februarja letos. Pri delodajalcu bo opravljeno 
inšpekcijsko nadzorstvo, o ugotovitvah bo 
mogoče poročati po zaključku postopka. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod Doblekar, izvolite, imate 
besedo za postopkovni predlog. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 Jaz se tudi ministrici zelo lepo 
zahvaljujem. V vprašanju, ki sem ga postavil, 
seveda konkretno nismo izpostavljali imen, kar 
je seveda tudi prav. Veseli pa me, da imate 
pregled nad temi neplačniki, da se izvajajo 
nadzori. Je pa res, da posamezni delavci, ki so 
dejansko šibkejši v razmerju do delodajalca, ki 
imajo take težave, in ko pride do tega, dostikrat 
ne vedo, kam se obrniti, da bi prišli do tega, kar 
jim pripada. In dostikrat ne vejo, na koga se 
obrniti. Tudi sindikati, pa ne da bi karkoli imel 
proti sindikatom, ampak mislim, da bi morali 
odigrati veliko večjo vlogo pri osveščanju takšnih 
zadev. Prav tako dajem tudi pobudo in tudi 
predlagam ali pa bom v splošni razpravi 
predlagal, če bo do nje prišlo, da izobraževalni 
zavodi, šole, zavod za zaposlovanje, mediji, da 
vlada nameni nekaj sredstev za to, da se 
oglašuje, da se promovira ta spletna stran in ta 
aplikacija eDavki, kdo jo lahko uporablja, kdaj jo 
lahko uporablja in kako jo lahko uporablja. In 
tudi nevladne organizacije bi lahko pristopile, 
točke VEM, da bi dejansko vsak delavec bil s 
tem seznanjen, da ve, kakšne so njegove 
pravice, da lahko pogleda v to aplikacijo. 
Možnost ima, država je to omogočila in zadeva 
deluje. Samo problem je v tem, ker delavci tega 
ne vedo, zaposleni tega ne vedo ali pa premalo 
vedo, ker niso osveščeni. Ko je prepozno, je 
prepozno in potem ne vejo, kaj bi storili, da bodo 
prišli do tega, da bo to poplačano. V takem 
primeru, kot je bil ta primer, na katerem sem 
zastavil to poslansko vprašanje, je delavec 
popolnoma obupal in je tudi dal odpoved iz tega 
podjetja. Če to podjetje ne bi izplačevalo plače, 
potem tudi ne bo plačalo prispevka, kar je 
normalno. Ampak če ne izplačuje plače in 
delavec vseeno dela, je to že tudi kaznivo 
dejanje. Da pa podjetje izplačuje plače in hkrati 
ne poravnava obveznosti za te socialne 
prispevke, to pa res ni nobeni stvari podobno.  
 In predlagam, da o tej temi, da malo 
osvežimo spet problematiko v Državnem zboru, 
v skladu s Poslovnikom opravimo tudi razpravo 
na naslednji seji. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil v sredo, 6. marca, v okviru glasovanj. 
 Poslanec Luka Mesec bo postavil ustno 
poslansko vprašanje ministrici za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec. 
 Izvoli. 
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LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav! 
 Spoštovana gospa ministrica, jaz vam 
bom postavil vprašanje glede privezovanja psov 
na verige.  
 Številne zahodnoevropske države pa 
tudi nekatere vzhodnoevropske, recimo 
Madžarska, so že prepovedale privezovanje 
psov na verige. Razlogi za to so številni. Prvi in 
glavni je, da v državah, kjer obstaja ta praksa, 
da se psa lahko priveže na verigo in se ga tam 
lahko pusti privezanega nedoločen čas, to zelo 
poslabša psihično in fizično zdravje živali. 
Številni psi, ki na ta način živijo, imajo različne 
psihične motnje, so agresivni, so odtujeni, lovijo 
svoj lastni rep, nekateri imajo tudi fizične 
poškodbe vratu, hrbtenice in podobno. Problem 
je, da pri nas ni nič posebnega, da recimo nekdo 
psa kupi ali pa ga posvoji in ko se ga čez čas 
naveliča, ga praktično pusti za celo življenje 
privezanega pred hišo. Imamo tudi primere, kjer 
so psi tam čez zimo ali pa v zelo neugodnih 
vremenskih pogojih brez ustreznega zavetja in 
podobno.  
 Zato vas sprašujem:  
 Ali razmišljate oziroma ali ste se 
pripravljeni pogovarjati o podobni spremembi, 
kot so jo številne države že sprejele, tudi pri 
nas?  
 Po internetu zadnji mesec kroži spletna 
peticija, ki jo je podpisalo že več kot 10 tisoč 
ljudi, in sicer proti privezovanju psov na verige. 
Pozivajo oblast, se pravi Državni zbor, vlado, 
ožje ministrstvo, da se spremeni normative. 
Trenutno to zadevo ureja Pravilnik o zaščiti 
hišnih živali, ki pa določa zgolj okvirne, ohlapne 
normative, kot je dolžina verige in podobno; 
ampak nadzor tukaj je neustrezen, hkrati pa so ti 
normativi čisto preveč splošni oziroma 
nedorečeni. Privezovati se ne sme recimo samo 
mladičev ali pa brejih psic, težko pa je kaznovati 
človeka, ki psa priveže za praktično celo 
življenje pred hišo in ga tam pusti na pol 
pozabljenega. 
 Zanima me:  
 Ali ste pripravljeni – glede na to, da 
imamo tudi v koalicijski pogodbi poglavje 
Dobrobit živali – narediti spremembe v tej smeri? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Ministrica, izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Jaz se zahvaljujem 

za vprašanje in se strinjam, da gre za izjemno 
občutljivo vprašanje.  
 Sem tudi seznanjena s peticijo, ki se 
podpisuje, vendar preden odgovorim čisto 
konkretno, dovolite, da pojasnim neke stvari, ki 
jih opredeljuje omenjeni pravilnik, ki ste ga tudi 
sami omenili. Zakon o zaščiti živali med drugim 
določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je 
zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti, 
ter pravila za njihovo dobro počutje in ravnanje z 
živalmi. Pravilnik o zaščiti hišnih živali določa 

minimalne bivalne standarde tudi pri 
posedovanju psa. Pravilnik o zaščiti hišnih živali 
določa primere, da je pes privezan: dolžina 
priveza, merjena pri tleh, mora biti enaka 
najmanj trikratni dolžini psa; pes ne sme biti 
privezan z zatezno, bodečo ali pretesno 
ovratnico; teža priveza pa ne sme presegati eno 
dvanajstino teže psa. Psov, mlajših od šest 
mesecev, ter visoko brejih psic in psic z mladiči 
ni dovoljeno imeti privezanih, ampak morajo 
imeti zagotovljen ustrezen bivalni prostor, ki jim 
zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, 
mrazom in sončno pripeko, preprečuje pobeg 
živali ter omogoča potrebno gibanje. Če pes 
biva zunaj, mora imeti pesjak in uto oziroma 
drugo enakovredno zavetje. Če je zunanja 
temperatura nižja od 0 stopinj Celzija, mora imeti 
pes na voljo primerno izoliran bivalni prostor. 
Psice z mladiči ter bolni psi morajo imeti na voljo 
bivalni prostor, v katerem temperatura ne sme 
biti nižja od 20 stopinj Celzija. V bivalnem 
prostoru psa ne sme biti snovi ali predmetov, pri 
katerih bi se lahko pes poškodoval ali bi 
ogrožale njihovo zdravje. Skrbnik mora bivalni 
prostor psa redno čistiti in dnevno odstranjevati 
iztrebke. Pravilnik določa tudi minimalno velikost 
pesjaka, skupaj z uto, glede na težo psa in 
število živali v pesjaku. Pasja uta mora biti dovolj 
velika, da lahko pes v njej normalno leže, vstane 
ter se obrne. Psa ni dovoljeno nastaniti ali 
zapreti v prostor brez naravne svetlobe, kjer pes 
ne vidi svoje neposredne okolice, ali prostor 
brez zadostnega zračenja. Uradni veterinarji na 
podlagi zakonodaje preverjajo bivalne pogoje 
psov in v primeru ugotovljenih nepravilnosti ali 
kršitev imajo seveda zakonsko pravico in 
dolžnost ukrepati v skladu s predpisi.  
 Kar se tiče vaših konkretnih vprašanj. 
Ali ta vprašanja ureja Zakon o zaščiti živali, sem 
pravkar povedala, da ga ureja ta pravilnik, ki pa 
je na podlagi zakona. Katere evropske države 
so odpravile zakonsko dopustno možnost za 
rabo verig za pse? Po nam dostopnih podatkih, 
za kar je bil resnično kratek rok in teh podatkov 
niso imeli na upravi, je prepoved uzakonjena na 
Madžarskem od 1. januarja 2016 in na Malti od 
leta 2018. Hrvaška pa ima od leta 2017 
uzakonjeno prepoved trajnega privezovanja ali 
zapiranja psov, kar pomeni, da morajo imeti 
določen čas gibanja in potem krajši čas priveza. 
Kakšna je možnost, da se postopek odpravi tudi 
v Sloveniji? V Sloveniji je trenutno v zakonodaji 
privezovanje psov še dopuščeno. Predvsem je 
razlaga ta, da je to zaradi še izjemne 
tradicionalnosti in elementa tradicionalnosti 
predvsem na podeželju, kjer pse še vedno 
privezujejo, zato smo s tem pravilnikom to tudi 
regulirali, kakšni morajo biti pogoji pri 
privezovanju. V nadaljevanju razmišljamo, kako 
odpraviti trajno privezovanje ali zapiranje psov v 
pesjake. V ta namen bomo v prihodnih 
dopolnitvah Pravilnika o zaščiti hišnih živali 
vključili tudi pogoj, kjer bo določeno, koliko časa 
in gibanja mora lastnik svojemu psu dnevno 
zagotoviti. Sama se pa zelo nagibam k temu in 



                                                                                                                          

  62  

bom tudi dala navodilo pripravljavcem, da se 
prouči vse možnosti za popolno prepoved 
privezovanja oziroma da se naredi argumente, 
zakaj je mogoče dobro imeti omejeno 
privezovanje in kaj so tiste stvari, ki bi bile v 
prednost popolnemu privezu. Tudi skladno s 
koalicijskimi zavezami bomo prav gotovo to 
možnost preučili.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec, imate besedo za 
dopolnitev obrazložitve vašega vprašanja.  
 Izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Najlepša hvala za 

odgovore.  
 Pravilnik poznam in tudi meni v bistvu 
najbolj v oči pade to, da ni nobene regulacije 
glede trajnega privezovanja, kar mislim, da bi 
bila prva stvar, ki bi jo bilo treba narediti. Sicer 
pa se popolnoma strinjam z vami, da je treba 
razmišljati o bolj humanih rešitvah, kakršne 
imamo tudi v sosednjih državah, to je o popolni 
prepovedi privezovanja psov na verige. 
Namesto tega se enostavno odmeri, kakšno 
površino, pač primerno ograjeno, pes rabi, 
kakšen pesjak mora biti notri in tako naprej. 
Mislim, da so to preproste administrativne 
rešitve, ki jih lahko zelo hitro izvedemo.  
 Me pa za konec zanima:  
 V kakšnem časovnem okviru lahko 
pričakujemo neko akcijo ministrstva v tej smeri? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Ministrica, izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Mi smo se že 

pogovarjali poleg danes omenjene teme tudi na 
splošno o tistih stvareh, ki jih bomo naredili na 
področju dobrobiti živali. In ena od načrtovanih 
aktivnosti je tudi sprememba omenjenega 
pravilnika. Mogoče še bolj tudi zaradi te peticije, 
ki je trenutno v podpisovanju, se bom jaz 
zavzela, da bo ta pravilnik šel v spremembo čim 
prej, verjamem, da še v letošnjem letu; in da 
bomo predvsem zelo dobro pretehtali možnost, 
ali iti z enim postopnim pristopom, kjer bi 
mogoče omejili čas priveza v nekem vmesnem 
obdobju in potem določili datum, s katerim se pa 
potem gre na popolno prepoved privezovanja. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanka Janja Sluga bo postavila 
ustno poslansko vprašanje ministru za zdravje 
Samu Fakinu, ki je danes odsoten.  
 Izvoli. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Kot že pri prejšnjem vprašanju bom 
prosila, da mi minister ustno odgovori na moje 
vprašanje na naslednji seji Državnega zbora.  
 Tokratno vprašanje pa se navezuje na 
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih 
otrok s posebnimi potrebami, ki ga je ta državni 
zbor sprejel v letu 2017, zakon pa se je začel 

uporabljati s 1. januarjem letošnjega leta. 
Dobivam informacije s terena preko različnih 
kanalov, da se na terenu pojavlja nemalo težav 
v zvezi z implementacijo in izvajanjem tega 
zakona.  
 Zato ministra sprašujem:  
 Kje so težave, da se še ni zagotovilo 
polne implementacije samega zakona?  
 Kako ter kdaj namerava Ministrstvo za 
zdravje to težavo rešiti in zagotoviti, da zakon, ki 
je dober, ki je potreben, ne bo ostal zgolj mrtva 
črka na papirju?  
 Posebej bi opozorila, da gre tukaj za 
ranljivo skupino otrok in njihovih staršev, torej 
celotnih družin, za katere je vsak dan, ko se 
zakon ne izvaja, izjemnega pomena tudi za 
njihovo nadaljnjo obravnavo, predvsem ta hitrost 
pristopa in obravnave vsakega posameznega 
otroka. 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Vaša zahteva za ustni odgovor bo 
uvrščena na naslednjo sejo zbora. 
 Poslanka Maša Kociper bo postavila 
ustno poslansko vprašanje ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Kseniji Klampfer. 
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Spoštovana ministrica, 
lep pozdrav! 
 Sama se že od leta 2002 ukvarjam s 
področjem mediacij. To področje spremljam 
praktično od takrat, ko se je v Sloveniji 
tozadevno sploh začelo kaj dogajati. In seveda 
mi je v roke prišel tudi bodoči pravilnik o 
mediatorjih oziroma Pravilnik o izvajanju 
mediacije po Družinskem zakoniku. Zelo vesela 
sem, da se zadeve na področju mediacij 
obračajo tudi tukaj. Osebno še vedno verjamem, 
da je mediacija način ne samo hitrejšega in 
velikokrat cenejšega, ampak tudi kvalitetno 
boljšega reševanja sporov, ki lahko pripelje do 
sporazumnih dogovorov, ki so tudi bolj 
dolgosežni, ohranjajo nek odnos in tako naprej, 
kar je še posebej pomembno, kadar gre za 
družinske zadeve. Tudi različne statistike, ki sem 
jih imela možnost videti v preteklosti, kažejo, da 
kadar se bivši partnerji ali drugi sorodniki, 
zapleteni v razne družinske spore, uspejo 
sporazumno dogovoriti, je to absolutno v 
interesu otroka in bistveno zmanjša stroške ne 
samo vpletenih ljudi, ampak tudi države v zvezi z 
novimi postopki, izvršbami, ponovnimi 
predodelitvami in tako naprej. Podpiram to 
reševanje sporov tudi na tem področju. Kot 
razumem, gre za reševanje družinskih sporov 
oziroma sporov po Družinskem zakoniku, 
preden le-ti pridejo na sodišče. Na sodišču 
imamo že uveljavljene programe. Kar me je 
zmotilo, je pa nekoliko drugačen režim, ki velja 
na tem področju. V Sloveniji in tujini, primerjalno 
praktično v vseh državah se je uveljavil standard 
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osnovnega izobraževanja okrog 40 ur. 40 ur 
osnovnega izobraževanja je nek minimum, ki 
ima po izkušnjah zaobjete vse potrebne vsebine, 
da lahko nekdo dela kot mediator. Naslednji 
standard je nek praktični preizkus na koncu tega 
izobraževanja in potem človek začne pridobivati 
izkušnje v praksi. Zahteva 120 ur osnovnega 
izobraževanja je po mojem mnenju in po mnenju 
številnih, ki se s tem ukvarjamo, prvič, pretirana 
in, drugič, izjemno draga za zunanje mediatorje. 
Pravilnik namreč določa, da bodo te mediacije 
lahko opravljali zaposleni na CSD ter tudi 
zunanji.  
 V tej zvezi imam dve vprašanji:  
 Kaj je razlog za tako veliko število ur 
osnovnega izobraževanja, ki odstopa od ostalih 
zahtev ministrstev, društev in tako naprej?  
 Ali se favorizira v tem smislu zaposlene 
na CSD, ki jim bo to izobraževanje plačala 
država, od nekih zunanjih mediatorjev, ki si bodo 
morali ali so si ga že moral plačati sami; in ki jih 
imamo v Sloveniji ogromno?  
 Imamo ogromno mediatorjev, ki bi želeli 
delati, ki so naredili izobraževanja, pa žal nimajo 
možnosti, da bi mediacije opravljali v praksi.  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Ministrica, izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje. 
 Uvodoma želim poudariti, da je eden od 
ciljev posodobitve družinske zakonodaje, ki jo s 
15. 4. prinaša pričetek uporabe Družinskega 
zakonika, tudi spodbujanje reševanja sporov v 
družinskopravnih razmerjih s pomočjo mediacije. 
Prednost mediacije je v njeni učinkovitosti, 
obojestranski sprejemljivosti rešitve, na ta način 
pa se posledično tudi občutno zmanjša število 
sodnih postopkov. Mediacija med sodnim 
postopkom se že uvaja, uvedel jo je Zakon o 
alternativnem reševanju sodnih sporov, ki je bil 
sprejet že leta 2009. Družinski zakonik dodatno 
določa, da se bo mediacija lahko izvajala tudi že 
z začetkom ali pa po koncu sodnega postopka. 
Izvajali jo bodo centri za socialno delo in 
mediatorji, uvrščeni na seznam pri ministrstvu, 
pristojnem za družino. Podzakonski akt, tako 
imenovani Pravilnik o izvajanju mediacije po 
Družinskem zakoniku, ureja mediacijo pred 
uvedbo sodnega postopka ter mediacijo po 
sodnem postopku. Navedeni pravilnik bo 
podrobneje opredelil postopke mediacije, in 
sicer kako voditi seznam mediatorjev, pogoje za 
uvrščanje mediatorjev na seznam, izobraževanje 
mediatorjev, nadzor nad delom mediatorjev, 
obravnavo pritožb, kriterije za sestavo komisije 
za nadzor nad delom mediatorjev.  
 Glede vašega vprašanja, na kakšni 
podlagi je bila sprejeta odločitev o potrebnem 
obsegu osnovnega izobraževanja. Pojasniti je 
treba, da gre v tem trenutku še za osnutek 
pravilnika ter da rešitve tudi v tem delu še niso 
dokončne in so predmet usklajevanj. Pravilnik o 

nagradi in povračilu potnih stroškov 
mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč, 
določa obvezno usposabljanje v obsegu 40 ur, 
kar je tudi po oceni izvajalcev teh izobraževanj 
zadosten obseg. Takšno mnenje je podalo tudi 
Društvo mediatorjev Slovenije. Z mnenjem je 
soglašala tudi Notarska zbornica Slovenije. Po 
drugi strani pa so izvajalci, ki so združenih v 
Združenje mediacijskih organizacij Slovenije, in 
tudi Skupnost CSD poudarili, da morajo 
izobraževanja obsegati najmanj 200 ur. Na 
ministrstvu se trudimo poiskati najustreznejšo 
rešitev ter se strinjamo, da je treba prvenstveno 
zagotoviti kvalitetno izobraževanje za 
mediatorje; kot rečeno uvodoma, pa končna 
odločitev o številu ur še ni sprejeta. Glede 
zahtevane kvote obveznih letnih izobraževanj, ki 
bi jih morali na trgu plačati mediatorji sami; sicer 
navedeno ne drži. Pravilnik o mediatorjih v 
programih sodišč določa, da se mora mediator v 
vsakem koledarskem letu udeležiti nadaljnjega 
izobraževanja s področja mediacije v trajanju 
najmanj 12 pedagoških ur. Osnutek pravilnika o 
izvajanju mediacije po Družinskem zakoniku pa 
določa, da se mora mediator v obdobju treh 
zaporednih let udeležiti nadaljnjega 
izobraževanja s področja mediacije v skupnem 
trajanju najmanj 36 pedagoških ur. Navedeno 
pomeni, da se mora mediator v povprečju na 
leto udeležiti 12 ur nadaljnjega izobraževanja, 
lahko pa se v katerem od posameznih let tega 
triletnega obdobja udeleži obsežnejšega 
izobraževanja, kar posledično pomeni, da se mu 
obveznost v preostalih dveh letih sorazmerno 
zmanjša. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želite zahtevo za odgovor? 
 Izvoli.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa, gospa 

ministrica. 
 To dodatno izobraževanje sem 
spregledala, da piše 3 ure, se vam opravičujem. 
Sicer sem pa pravilnik pazljivo preučila in veliko 
stvari je urejenih v redu, skladno z ostalimi; tudi 
tarifa še naprej ostaja sramotno majhna – 17 
evrov bruto bruto za pol začete ure mediacije. 
Potem veste, koliko dobijo ljudje, ki po 
pogodbah delajo, se pravi za 1 uro mediacije 34 
evrov bruto bruto. Kakorkoli, to, kar ste opozorili, 
je morda del problema; glede osnovnega 
izobraževanja. Jaz nočem nič namigovati, nič ne 
mislim, da je kdo zlonameren ali karkoli drugega, 
ampak samo en ponudnik v Sloveniji, in vključen 
je v to združenje, ponuja 120 ur osnovnega 
izobraževanja za mediacijo. Jaz lahko sledim, da 
je več izobraževanja boljše, seveda, na vsakem 
področju. Ampak rada bi opozorila še enkrat na 
to. Ljudje, ki se odločijo za mediacijo, se ne 
odločijo zato, da bi s tem zaslužili, ker je 
zaslužek majhen. Delajo to poleg svojih ostalih 
opravil in sami si plačujejo izobraževanje. 120 ur 
za zunanje izvajalce, ki bi želeli vstopiti, je 
ogromen strošek. Tudi za državo je ta strošek 
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trikrat večji, kot bi bil 40 ur, kar je škoda, če je ta 
standard dovolj. 
 In kar se tiče nadaljevalnega 
izobraževanja, je pa druga bolečina. Mediatorji 
večinoma nimajo možnosti opravljati mediacij, 
ker ni dovolj sporov; hkrati pa nekdo od njih 
zahteva, da vsako leto vložijo denar v dodatnih 
12 ur, ki jih seveda ponudniki zakasirajo, nihče 
ne predava zastonj. In potem nimajo možnosti 
delati, teh 12 ur so pa morali plačati. Jaz res 
apeliram na dodatni premislek, sem vam na 
voljo tudi za posvetovanje. Mi smo z mediacijami 
na sodišču začeli 2002, še preden je bil zakon, 
tako da z veseljem kaj pomagam, če le lahko. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Ministrica, želite besedo?  
 Izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za vse 

pobude in konkretne predloge.  
 Kot rečeno, pravilnik je še v javni 
razpravi, še enkrat bomo zadeve preučili in vas 
seveda kontaktirali, da poskušamo najti 
najboljšo rešitev. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec Marko Bandelli bo postavil 
ustno poslansko vprašanje ministru za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju 
Pikalu, ki pa je danes odsoten. 
 Izvoli. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsedujoči. 
 Spoštovani minister dr. Jernej Pikalo. V 
javnosti odmevajo novice, ko določeni študentje 
z veljavno odločbo v študentskih domovih 
oziroma zavodih ne bivajo; temveč svoje sobe 
odplačno oddajo naprej. Nadzor nad takšno 
prodajo odločb je glede na sistemsko ureditev 
nemogoč in neučinkovit, posledično pa do ležišč 
niso upravičeni študentje, ki ustrezajo vsem 
kriterijem. Na ministrstvu se vsako leto izda 
skupni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja 
študentov visokošolskega študija v študentskih 
domovih in pri zasebnikih. V študijskem letu 
2018/2019 je bilo v Ljubljani skupaj razpisanih 
11 tisoč 926 ležišč, od tega 4 tisoč 50 za nove 
stanovalce. Po nekaterih informacijah se tako 
imenovanega bivanja na črno poslužuje kar 
10 % oseb, kar pomeni, da bi se, če bi se 
problematika uredila, število študentov, ki so v 
začetku februarja čakali na sobo, samo v 
Ljubljani zmanjšalo s približno 600 na 200. 
Zavodi v svojih domskih redih oddajanje, 
preprodajo ali omogočanje uporabe ležišča 
nestanovalcem zavoda oziroma osebam, ki 
nimajo pravice bivati v zavodu, opredeljujejo kot 
kršitev z odvzemom odločbe; predhodna faza 
kontrole internih določil pa je pomanjkljiva. 
 Zanima me: 
 Ali se izvajajo kakšni ukrepi, ki bi bolj 
rigorozno vršili ta nadzor?  

 Nedopustno je namreč, da se 
subvencioniranega bivanja poslužujejo osebe, ki 
do tega niso upravičene, še bolj pa dejstvo, da 
so upravičeni študenti primorani iskati druge 
rešitve. 
 Hvala za ustni odgovor na naslednji 
seji. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Vašo željo bomo izpolnili. 
 Lista prijavljenih je izčrpana. Poslanec 
Bandelli je bil zadnji, ki je postavil ustno 
poslansko vprašanje.  
 Zahvaljujem se predsedniku Vlade, 
ministricam in ministrom za podane odgovore. 
Prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo 
nadaljevali v sredo, 6. marca 2019, ko bo 
Državni zbor v okviru glasovanj odločal o 
predlaganih sklepih.  
 Prekinjam tudi 5. sejo Državnega 
zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri.  
 Lep pozdrav, nasvidenje. 
 
(SEJA JE BILA PREKINJENA 4. MARCA 2019 
OB 17.41 IN SE JE NADALJEVALA 5. MARCA 
2019 OB 9. URI.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, gospe in gospodje!  
 Začenjam nadaljevanje 5. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
Jožef Horvat, mag. Andrej Šircelj, Alenka Jeraj, 
Iva Dimic od 12. do 15. ure, Jernej Vrtovec od 
15. ure dalje, Predrag Baković od 11. do 15. ure, 
mag. Bojana Muršič od 15. ure dalje in Nada 
Brinovšek.  
 Vse prisotne še enkrat prijazno 
pozdravljam!  
 
 Nadaljujemo prekinjeno 16. točko 
dnevnega reda, to so Mandatno-volilne 
zadeve. 
 Prehajamo na Potrditev mandata 
poslancu, ki nadomesti poslanca, ki mu je 
prenehal mandat.  

 Ker je dr. Dariju Krajčiču s 4. marcem 
2019 prenehal mandat poslanca, je Državna 
volilna komisija Državnemu zboru posredovala 
sklep, s katerim je ugotovila, da ima pravico 
opravljati funkcijo poslanca za preostanek 
mandatne dobe Državnega zbora gospod Nik 
Prebil. Sklep Državne volilne komisije je 
obravnavala Mandatno-volilna komisija kot 
matično delovno telo, ki je Državnemu zboru 
pisno poročala, poročilo ste prejeli in je 
objavljeno na e-klopi.  
 Želijo besedo predstavnica ali 
predstavnik poslanskih skupin? (Ne.) Želi 
besedo poslanka ali poslanec? (Ne.) S tem 
zaključujem razpravo.  
 Spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci, prehajamo na glasovanje. Na podlagi 
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tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike 
Slovenije, 7. člena Zakona o poslancih, 13. 
člena v povezavi s 17. členom ter 112. člena 
Poslovnika Državnega zbora glasujemo o 
naslednjem predlogu sklepa: Potrdi se poslanski 
mandat gospodu Niku Prebilu, rojenemu 22. 12. 
1991, stanujočemu Dolenjska cesta 462A, 
Škofljica.  
 Glasujemo. Navzočih je 61 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 59, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 59.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
  
 Poslanskega kolega Nika Prebila 
vabim, da se nam pridruži in zasede svoje 
poslansko mesto.  
 
 Spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci, prehajamo na obravnavo Kandidatne 
liste za izvolitev člana Sodnega sveta.  

 Predsednik republike gospod Borut 
Pahor je 13. februarja 2019 na podlagi 131. 
člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega in 
četrtega odstavka 16. člena Zakona o Sodnem 
svetu posredoval Državnemu zboru kandidatno 
listo za izvolitev člana Sodnega sveta, na kateri 
sta predlagana dva kandidata, in sicer gospod 
Boris Ostruh in dr. Saša Prelič.  
 Za dopolnilno obrazložitev kandidatne 
liste dajem besedo generalni sekretarki v Uradu 
predsednika Republike Slovenije gospe Nataši 
Kovač.  
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovani predsednik, 

poslanke in poslanci, dober dan!  
 Po obvestilu o odstopu članice 
Sodnega sveta in po izdanem Odloku o razpisu 
nadomestnih volitev za enega člana Sodnega 
sveta, ki ga na predlog predsednika republike 
izvoli Državni zbor, je predsednik republike 
objavil javni poziv za zbiranje kandidatur. Na 
razpis smo prejeli tri kandidature, in sicer za 
gospoda Marjana Feguša na predlog 
Odvetniške zbornice Slovenije, za gospoda 
Borisa Ostruha na njegov predlog in za dr. Sašo 
Preliča na predlog Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru.  
 Zakon določa, da Državni zbor člane 
Sodnega sveta na predlog predsednika 
republike izvoli izmed univerzitetnih profesorjev 
prava, odvetnikov in drugih pravnikov in da mora 
biti na kandidatni listi več kandidatov, kot se jih 
voli. V skladu s tem ter po presoji kandidatur in 
po opravljenih posvetovanjih z vodji poslanskih 
skupin v Državnem zboru predsednik republike 
predlaga kandidatno listo dveh kandidatov za 
enega člana Sodnega sveta, in sicer s 
kandidatoma gospodom Borisom Ostruhom in 
rednim profesorjem dr. Sašo Preličem.  
 Gospod Boris Ostruh je namestnik 
generalnega državnega tožilca, ki je večji del 
svoje poklicne poti opravljal v tožilskih vrstah. 
Tako je v letu 2007 postal višji državni tožilec na 
celjskem oddelku Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, leta 2011 višji državni tožilec na 

Okrožnem državnem tožilstvu v Celju, od leta 
2013 opravlja funkcijo vrhovnega državnega 
tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu na 
oddelku za kazenske zadeve. V juliju 2017 je bil 
imenovan za namestnika generalnega 
državnega tožilca Republike Slovenije za dobo 
šestih let. Do tega imenovanja je bil tudi 
predsednik Državnotožilskega sveta.  
 Na podlagi dosedanjega dela in ocen je 
mogoče razbrati, da kandidat razpolaga z 
obsežnim in poglobljenim strokovnim znanjem in 
bogatimi izkušnjami tako v sodni kot izvršni veji 
oblasti. Svoje državnotožilsko delo opravlja 
zavzeto, vestno in skrbno, z visoko stopnjo 
osebne in strokovne integritete. Kot vrhovni 
državni tožilec ne opravlja svoje funkcije na prvi 
ali na drugi stopnji in tako pri svojem delu ni v 
neposrednih stikih s sodniki.  
 Prof. dr. Saša Prelič je redni profesor 
na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer od 
leta 2015 opravlja funkcijo prodekana za 
gospodarjenje. V okviru Katedre za gospodarsko 
pravo sodeluje pri predmetih Pravo družb, 
Korporacijsko in koncernsko pravo ter 
Gospodarsko statusno pravo. Na tej fakulteti je 
magistriral in doktoriral in bil habilitiran v naziv 
rednega profesorja. Študentje prava ga poznajo 
kot izvrstnega predavatelja. Ob delu na fakulteti 
je opravil sodniško pripravništvo in končal 
uspešno z opravljenim pravosodnim izpitom. V 
letih 2015–2017 je opravljal funkcijo dekana 
Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Rednega 
prof. dr. Sašo Preliča odlikujeta jasna pravna 
misel, zavzetost in inovativnost pri ukvarjanju z 
najtežjimi pravnimi vprašanji, zlasti s področja 
gospodarskega statusnega prava. Napisal je več 
kot 400 znanstvenih in strokovnih publikacij, 
sodeluje pri mnogih slovenskih in tujih 
strokovnih srečanjih, pri pripravi predlogov 
sprememb in dopolnil slovenske korporacijske 
ter insolvenčne zakonodaje.  
 Z visoko strokovno integriteto in ravnjo 
svojega dela oba predlagana kandidata 
izpolnjujeta visoke standarde za uspešno 
opravljanje funkcije člana Sodnega sveta. Zato 
predsednik republike predlaga, da Državni zbor 
izmed njiju izvoli novega nadomestnega člana 
Sodnega sveta. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa generalna sekretarka. 
 Spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci, obveščam vas, da je matično delovno 
telo, to je Mandatno-volilna komisija zboru pisno 
poročala. Prijavljenih k razpravi ni. 
 S tem prehajamo na izvedbo 
glasovanja za izvolitev člana Sodnega sveta. 
Četrti odstavek 16. člena Zakona o Sodnem 
svetu določa, da predsednik republike 
Državnemu zboru predloži kandidatno listo, na 
kateri mora biti predlagano število kandidatov 
večje od števila članov, ki se volijo, vendar 
največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki 
se volijo.  



                                                                                                                          

  66  

 V skladu s prvim odstavkom 16. člena 
Zakona o Sodnem svetu o izvolitvi Državni zbor 
odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim 
odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega 
zbora vodi tajno glasovanje Komisija, ki jo 
sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih 
izvoli Državni zbor.  
 Poslanske skupine so mi že 
posredovale predloge za člane komisije, ki vodi 
glasovanje. To so gospod Franc Breznik, gospa 
Andreja Zabret, gospa Janja Sluga in gospod 
Blaž Pavlin. Član te komisije sem tudi jaz kot 
predsedujoči. Pri delu komisije bo sodelovala 
tudi namestnica generalne sekretarke gospa 
Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za 
sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo 
na odločanje o sestavi komisije. 
 Glasujemo. Navzočih je 68 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 68. 
 (Za je glasovalo 68.) (Proti nihče.) 
 S tem ugotavljam, da je komisija o 
predlagani sestavi izvoljena. 
 
 V skladu s tretjim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in 
poslancem glasovnica vročena tako, da pride 
vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove 
svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na 
glasovnici obkroži številka pred imenom 
kandidata, za katerega se glasuje. Glasuje se za 
enega kandidata. Glasovnica, na kateri bo 
obkrožena več kot ena številka pod imenom 
predlaganih kandidatov, bo neveljavna. V skladu 
s petim odstavkom 91. člena Poslovnika 
Državnega zbora bo neveljavna tudi 
neizpolnjena glasovnica ter glasovnica, iz katere 
volja poslanca ne bo jasno razvidna. V skladu s 
tretjim odstavkom 194. člena Poslovnika 
Državnega zbora bo izvoljen tisti kandidat, za 
katerega bo glasovala večina poslancev, ki bodo 
oddali veljavne glasovnice. Glasovali bomo v 
dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in 
poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v 
glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob 
kabinah za glasovanje. 
 Preden preidemo na izvedbo tajnega 
glasovanja, opozarjam na določbo drugega 
odstavka 92. člena Poslovnika Državnega 
zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem do 
dvorane nimajo dostopa osebe, ki niso 
udeležene pri glasovanju. Zato pozivam vse 
predstavnike Vlade in strokovne sodelavce 
poslanskih skupin, da dvorano v tem času 
zapustijo. 
 Prehajamo na izvedbo tajnega 
glasovanja. Prosim poslanki in poslanca, ki mi 
boste pomagali pri glasovanju, da se takoj 
zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni 
material. Glasovanje se bo začelo ob 9.15 in bo 
trajalo do 9.30. Po končanem glasovanju prosim 
poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, 
da se zberete v sobi 217. 
 
Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo zbora, 
ki jo bomo nadaljevali ob 9.50. 

(Seja je bila prekinjena ob 9.12 in se je 
nadaljevala ob 9.50.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
nadaljujemo 5. redno sejo Državnega zbora.  
 Pred mano je zapisnik o ugotovitvi izida 
glasovanja za člana Sodnega sveta. Glasovanje 

je bilo v Državnem zboru 5. marca 2019. 
Razdeljenih je bilo 79 glasovnic, oddanih je bilo 
79 glasovnic, neveljavnih je bilo 11 glasovnic, 
veljavnih je bilo 68 glasovnic. Kandidata sta 
prejela naslednje število glasov: gospod Boris 
Ostruh 29 glasov, dr. Saša Prelič 39 glasov. Na 
podlagi izida glasovanja je z večino glasov 
poslancev, ki so dali veljavne glasovnice, za 
člana Sodnega sveta izvoljen dr Saša Prelič.  
 S tem čestitam izvoljenemu članu 
Sodnega sveta in mu želim veliko uspehov pri 
opravljanju dolžnosti.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda, ki jo bomo nadaljevali v petek, 8. marca 
2019.  
 
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2019. 

 Predlog rebalansa proračuna je v 
obravnavo zboru predložila Vlada.  
 Za predstavitev predloga rebalansa 
proračuna za leto 2019, dajem najprej besedo 
predsedniku Vlade gospodu Marjanu Šarcu. 
 Gospod predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, spoštovane poslanke in 
poslanci!  
 Pred vami je predlog rebalansa 
proračuna za leto 2019, temeljni dokument za 
oblikovanje preostalih politik države oziroma 
dokument, s katerim vplivamo na smer, v katero 
želimo popeljati državo. Nekaj drži, v primerjavi z 
nemalo predhodniki je finančni minister zaradi 
razmer in javnofinančne slike sicer imel nekoliko 
lažje delo, brez dvoma pa so javne finance 
obremenjene s posledicami minulih odločitev in 
obveznosti, zato so popravki veljavnega 
proračuna nujno potrebni. Predlog rebalansa je 
bil široko usklajevan. Ne trdim, da je idealen niti 
da so z njim vsi zadovoljni. Tega niti ni bilo 
pričakovati, a dejstvo je, da dokument odraža 
ustrezno razmerje med trojim, med 
zagotavljanjem stabilnosti javnih financ, skrbjo 
za državljane ter širšim razvojem države.  
 Nerad gledam nazaj, ker ne želim 
zveneti obtožujoče, a za nekaj pojasnil si bom 
vseeno vzel čas. Spomniti velja, da so vlado že 
na večer imenovanja nase opozorili stavkajoči 
sindikati javnega sektorja in delno 
oplemenitenim zahtevam dodali še grožnjo 
splošne stavke. Ceno zahtevanega – 308 
milijonov evrov, ki jo je postavila prejšnja vlada, 
je aktualna zgolj podedovala, zbiti je ni več 
mogla. Dogovoriti se za manj denarja je bila 
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praktično misija nemogoče. Zato za vse, ki od 
decembrskega podpisa stavkovnih sporazumov 
hitijo z očitki o deljenju bombončkov, ponavljam 
še enkrat, če dogovora ne bi dosegli, bi se 
avtomatično sprostila dva varčevalna ukrepa, 
hkrati bi se zgodila najprej splošna stavka, lahko 
bi sledil ponavljajoči se val in končni znesek bi 
bil, verjemite mi, neprimerno višji, lahko tudi 
dvakrat tolikšen, kot smo ga namenili za dvige 
plač. Te so po letih odrekanja in zgolj vračanj na 
raven pred zniževanjem upravičene. Saj veste, 
če ljudje vsak dan poslušajo o visoki 
gospodarski rasti, se jim zdi logično, da bi 
vendarle tudi kaj imeli od nje, a naj dodam, da v 
zameno pričakujem daljše obdobje miru, 
pričakujem razumevanje, da nova zvišanja niso 
mogoča, pričakujem pa tudi delo in 
prizadevnost. Bombončki tudi niso bile višje 
povprečnine. Bile so odraz potreb občin in v njih 
smo tudi že predvideli posledice dogovora o 
višjih plačah. Morda nismo ugodili vsem, težko 
da jim bomo kdaj, a zavračamo ocene, da smo 
gluhi, in še bolj zavračamo očitke, da so višje 
plače edini povzročitelj višjih cen. Niso. To je 
mnogokrat priročen izgovor, ki je hkrati tudi 
krivičen. Prav tako priročno tnalo za kritike so 
prejemniki denarne socialne pomoči, ki jo je 
vlada sklenila ohraniti na višini uzakonjeni pred 
volitvami, in to z neko ad hoc koalicijo. Poleg 
tega je sklenila zvišati tudi regres oziroma letni 
dodatek vsem upokojencem. Tako da lahko nam 
očitate marsikaj, brezčutnosti pač ne.  
 Naj se vrnem k rebalansu. Finančno se 
bo okrepilo veliko področij, če jih omenim samo 
nekaj. Načrtujemo za 1,1 milijarde evrov 
investicij, kar je za 30 % več od realiziranih v 
letu 2018. Za povečanje varnosti vlada namenja 
dodatnih 40 milijonov evrov. Sredstva za 
področja znanosti se v primerjavi z minulimi leti 
bistveno zvišujejo in znašajo 336 milijonov 
evrov. Izobraževanju in športu namenjamo 1,8 
milijarde evrov. Za socialno varnost je 
namenjenih 1,18 milijarde, kar je za 165,5 
milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu. 
Drži, izdatke državnega proračuna res nekoliko 
zvišujemo, ampak zgolj na račun višanja 
prihodkov. Razpravi o tem, ali smo v času 
debelih krav naredili dovolj, se bom namerno 
izognil. Prvič zato, ker imajo vsake oči svojega 
malarja. Drugič zato, ker so tudi ukrepi teh 
minulih let, ki so domnevno premalo varčevalni, 
delo prejšnje vlade. Proračunski okvir smo proti 
koncu lanskega leta morali zarisati na novo in 
zadovoljen sem, ker so koalicijski partnerji 
pokazali zavedanje, da preko njega ne moremo. 
Ostajamo v začrtanih mejah oziroma znotraj 
največjega obsega izdatkov vseh štiri blagajn. 
Ne zatiskam si oči, da bi različni akterji želeli več 
denarja – zase seveda. Večina vidi, sliši in 
razume predvsem sebe in svoje potrebe. 
Nasprotno pa sam čakam, da bomo kot družba 
zmožni narediti premik od kritik in zahtev k 
pohvalami in predlogom. Premik k delu in 
ustvarjanju, k zavesti, da so na vsakem 
posamezniku tudi odgovornosti in ne le pravice.  

 Imamo dva različna pogleda na 
izvajanje fiskalne politike. Nekateri bi imeli zgolj 
in samo socialno državo in še več sociale, pa 
čeprav Slovenija za transferje namenja veliko. 
Na drugi strani so tisti, ki bi pas zategnili, ga še 
zategovali in varčevali do maksimalne možne 
meje. Mi smo izbrali vmesno – kompromisno 
pot. Tako pot, ki bo javnofinančno vzdržna, ne 
glede na morebitne ovire. Tako iz tujine kot iz 
nekaterih domačih krogov sicer slišimo opozorila 
o tem, da so izdatki načrtovani previsoko, in to 
kar za 270 milijonov previsoko. Ne pozabimo, da 
smo najprej poslušali opozorila o prekomerni 
porabi v višini kar milijarde evrov. Spet se 
ponavlja enak vzorec, pravzaprav tekmovanje, 
kdo bo izrekel bolj črnogledo napoved. Lahko bi 
uvedli rubriko črnogleda napoved tedna. Nisem 
nameraval biti polemičen, a si bom to vseeno 
dovolil. Razni profesorji, mimogrede, mnogi so 
prejemali dodatke za stalno pripravljenost, nas 
danes poučujejo, kako je rebalans slab. 
Gospodje, kje ste bili, ko se je država brezglavo 
zadolževala, da imamo danes 32 milijard dolga? 
25 milijard od tega dolga smo pridelali v zadnjih 
10 letih. Mestoma je primanjkljaj znašal do 14 % 
BDP. Danes Fiskalni svet moti 100-krat manjši 
znesek od tega v 10 letih pridelanega dolga.  
 Iz opozicije je slišati, da se ne 
pripravljamo na krizo. Gospe in gospodje, ste vi 
v letih 2004–2008 državo pripravili na krizo? 
Nasprotno. Uvajali ste marsikaj, česar takrat ne 
bi smeli v prihajajoči krizi. Mnogi ukrepi so 
močno udarili v občinske proračune. Naj omenim 
samo največjo težavo, s katero se ubadamo še 
danes – reformo plačnega sistema v javnemu 
sektorju. To so bili bombončki, če ne že kar 
velike čokolade z lešniki. Kdo je govoril še 
novembra 2008, navajam: »Vendar pa je na tej 
točki diagnoza zelo pomembna, kajti ni pametno 
sprejemati ukrepov za boj proti bolezni, ki je še 
ni. Če še nimate angine, ne jemljite 
antibiotikov.« Konec navedka. Še dobro, da ste 
me isti ljudje počakali v politiki, da sem se vam 
pridružil in vam lahko to tudi tukaj v živo povem. 
Da ne govorim o tajkunih, ki so delnice drago 
kupovali in izčrpavali podjetja, potem pa je 
vrednost delnic padla in so se lepo obrisali pod 
nosom. Žal in predvsem tudi mi državljani. Še 
danes je Laško pivo dvakrat grenko, prvič zaradi 
hmelja, drugič pa zaradi spomina na butalske 
odločitve, če parafraziram Vinka Möderndorferja. 
Danes pa ta isti profesorji, ki so bili takrat tiho ali 
celo leta 2012 po končanem obdobju semaforjev 
in mednarodnih vlakov proti varčevanju, pozivajo 
fiskalni svet, da naj kazensko ukrepa proti nam, 
če bo rebalans sprejet. O, sveta preproščina, 
dvakrat sem moral pogledati, če prav vidim, ker 
sem se vrnil s praznovanja 80 rojstnega dne 
mojega cenjenega profesorja Borisa Cavazze v 
ljubljanski Drami, misleč, da so mi kaj podtaknili 
v kozarec. Ja, aretirajte naju z ministrom 
Bertoncljem rajši danes, kajti jutri je lahko 
prepozno. Z veseljem, bova imela vsaj trikrat na 
dan zagotovljen topli obrok, internet, lahko bova 
pa tudi igrala košarko in še kaj. Če nama pa 
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slučajno uspe uiti iz zapora, bova pa glavni 
zvezdi kakšne televizije. Ali ni to boljše, kot da 
naju ob situaciji, ki jo verjetno nisva sama 
zakuhala, vsak dan boli glava? Kaj naj rečem? 
Lepo je biti strokovnjak v varnem zavetju 
fakultete. Naj mi tisti, ki ne sodijo v to kategorijo, 
oprostijo čustveni izliv, kajti posploševanje 
vendarle ni na mestu.  
 Seveda se zelo dobro zavedamo 
povečane nestabilnosti mednarodnega okolja, 
učinkov trgovinskih vojn, ohlajanja izvoznih 
partneric in vemo tudi, da se razmere v svetu, 
Evropi in doma lahko drastično spremenijo, 
vendar menim, da nas to ne sme paralizirati pri 
našem delu. Skrbi glede morebitne nove krize 
sicer tlijo, a opozoril o zlomu ni slišati. Ne 
smemo sedati v avto z eno samo mislijo, da se 
bomo zaleteli, temveč da bomo prišli na cilj. 
Seveda pa bomo vožnjo prilagajali razmeram z 
uporabo zdravega razuma. Podjetja danes 
rastejo na zdravih temeljih, niso prezadolžena, 
tudi stanje v bankah je drugačno kot leta 2008, 
ko so se dajali tudi krediti tja v tri dni, brez realne 
ocene stanja.  
 Prihodki države se bodo s predlogom 
rebalansa proračuna za leto 2019 zvišali za 6,2 
%, kar je za nekaj več kot 600 milijonov evrov 
več v primerjavi s tem, kar je bilo sprva 
predvideno. Izdatki države se bodo zvišali za 
463 milijonov evrov na skupno 10,16 milijarde 
evrov, kar je za 4,8 % več, kot je bilo sprejeto 
leta 2017. Ob tem velja poudariti, da tudi letos 
pričakujemo presežek, in sicer v višini nekaj 
manj kot 200 milijonov evrov. Naj v izogib 
prehitrim sodbam opozorim še, da zadnja 
zadolžitev države, ki je bila izrazito ugodna, ni 
bila namenjena povečanju porabe, pač pa 
aktivnemu zniževanju dolga, ki bo prihodnje leto 
upadel na 66 % BDP. Poleg tega je v predlogu 
zakona o izvrševanju proračunov med drugim na 
novo določena meja dopustnega zadolževanja 
države, in sicer v višini 1,9 milijarde evrov, kar je 
za 1,4 milijarde manj, kot je bilo določeno v 
veljavnem zakonu. Povsem jasna slika se kaže 
tudi pri razrezu po ministrstvih. Skoraj vsa so 
dobila več denarja, zato je zdaj čas za ukrepe. 
Pričakujem določitev prioritet resorjev in hkrati 
tudi že delo ter zagon tudi infrastrukturnih 
projektov, ki bodo ob napovedanem ohlajanju 
gonilo razvoja. Skratka, čas je za dejanja, čas je 
za strukturne premike. Po davkih še najmanj na 
področju pokojnin in zdravstva.  
 Zato, spoštovane poslanke in poslanci, 
imeli boste priložnost, da jih podprete. Tudi to bo 
kazalo na iskrenost sodelovanja, h kateremu se 
rado poziva. Pred vami je rebalans proračuna, 
delno ukrojen, če tako rečem, po vnaprej vzetih 
merah. Morda bi si tokrat za spremembo morali 
dovoliti videti, kaj vse je v njem dobrega in 
pravilnega, prepoznati, da omogoča korake v 
pravo smer, da predstavlja uravnoteženje skrbi 
za ljudi na eni strani ter širšega razvoja na drugi, 
a nikakor ne na škodo stabilnosti javnih financ. 
Finančni minister, ki mu tu izrekam zahvalo za 
ves trud in potrpežljivost, je prisluhnil potrebam 

mnogih. Poslušal je tudi žuganja, ki iz te hiše, 
njenega drugega doma, prihajajo še danes. 
Grožnja z vetom odzvanja. Nisem presenečen. 
Upam pa, da bo trden vsaj argument, kajti ta, ki 
ga slišim danes, je glede na vse hkratne želje 
tistih, ki ga izrekajo, zelo trhel in bolj spominja na 
trgovanje. Vem, kaj bo glavni očitek v prihodnjih 
urah razprave, da rebalans ni razvojen. Prav. A 
sprašujem vas – razvojen na račun koga ali 
česa? Ljudi?  
 Za zaključek bom uporabil besede 
predsednika vlade ene izmed evropskih držav. 
Rekel mi je: »Proračuna ne delam zaradi 
Bruslja, temveč zaradi ljudi.« Pa ni socialist, da 
ne bo pomote. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Za predstavitev prosim še ministra za 
finance dr. Andreja Bertonclja.  
 Izvolite, gospod minister. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovane 

poslanke in poslanci! 
 Pred vami je predlog rebalansa 
proračuna 2019, o katerem je bilo že veliko 
povedanega. Zavedamo se, da kljub dobrim 
gospodarskim trendom nimamo lahkega dela. 
Popravljati za nazaj in skrbeti za prihodnost je 
ena najtežjih in najodgovornejših nalog. S 
predlogom rebalansa nikoli ne bodo vsi 
zadovoljni. Idealnega proračuna namreč ni. 
Vendar pa bi se morali vsi proračunski porabniki 
zavedati, da je pred nami še veliko dela in 
napora in da bomo morali vsi skupaj najti tudi 
notranje rezerve.  
 Pri pripravi rebalansa proračuna smo 
sledili trem ključnim usmeritvam: doseganje 
nominalnega presežka v javnih financah, 
zniževanje javnega dolga in zagotavljanje 
srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Ob 
pripravi predloga rebalansa proračuna smo imeli 
v mislih tudi zelo pomembne korake, ki nas 
čakajo, to so strukturne reforme, ki bodo ta 
rebalans še nadgradile. Rebalans proračuna je 
stabilen in razvojno naravnan. Nagovarja vse 
generacije ter je prijazen za državljanke in 
državljane. Ne smemo pozabiti, da hkrati 
zmanjšujemo tudi javni dolg, ker pomeni, da smo 
manj zadolženi in da več ustvarimo. Pri 
zmanjševanju javnega dolga je ta trenutek od 
nas boljša samo Irska. In tu je prav, da se 
pohvalimo.  
 Ugodnejši gospodarski in javnofinančni 
trendi ustvarjajo fiskalni prostor, ki ga je možno 
nameniti za krepitev domače potrošnje preko 
izboljšanja dohodkovnega položaja prebivalstva. 
Hkrati se kot gonilo domače potrošnje krepijo 
tudi večje domače investicije z namenom, da se 
omogoči dolgoročni gospodarski razvoj in 
stabilna gospodarska rast. Krepi se 
zaposlovanje. Podjetja ustvarjajo več dodane 
vrednosti in boljše rezultate. Pozitivne razmere 
na trgu dela omogočajo, da pokojninska in 
zdravstvena blagajna lažje izpolnjujeta svoje 
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obveznosti. Gospodarskim gibanjem sledi tudi 
izboljšanje stanja javnih financ. Vlada tudi za 
leto 2019 s predlogom rebalansa načrtuje 
hitrejšo rast prihodkov od rasti odhodkov in 
predvideva presežek v višini 194 milijonov evrov 
ali 0,4 % BDP oziroma 0,35 % BDP, merjeno po 
ESA metodologiji. Gospodarska rast pomembno 
vpliva na izboljšanje javnih financ, kar se kaže 
skozi povečane prilive iz naslova davčnih 
prihodkov. Prihodki predloga rebalansa 
državnega proračuna so načrtovani z 
upoštevanjem ključnih makroekonomskih 
kazalcev iz jesenske napovedi Umarja in 
veljavne ureditve na davčnem področju. Pri 
izdatkih je Vlada upoštevala zgornjo mejo, kot jo 
je sprejel decembra Državni zbor, in sicer v višini 
10,16 milijarde evrov. Na višje dovoljene 
odhodke državnega proračuna pa so vplivali 
predvsem sprejeti novi ukrepi z uveljavitvijo v 
letu 2019, dogovor glede politike plač v javnem 
sektorju, vpliv Zakona o socialnovarstvenih 
prejemkih, dogovorjena višina povprečnine za 
občine in višina letnega dodatka za upokojence.  
 Vlada je v predlogu zagotovila tudi več 
sredstev za prednostne naloge, kot so zdravje, 
znanost, infrastruktura, kultura in črpanje 
evropskih sredstev. Sredstva se za področje 
znanosti glede na pretekla leta bistveno 
povečujejo, kar dolgoročno povečuje 
konkurenčnost in dodano vrednost 
gospodarstva, s tem pa se zagotavlja predpogoj 
za povečanje kakovosti življenja. Za vlaganje in 
razvoj infrastrukture na različnih področjih 
delovanja države bo skupno namenjenih 899 
milijonov evrov.  
 Za Slovenijo pravilo dolga predstavlja 
osnovno pravilo, ki ga je Vlada pri snovanju 
ekonomskih politik zasledovala, pri čemer smo si 
hkrati prizadevali ohranjati pozitiven nominalni 
saldo sektorja država in na srednji rok 
posledično skrb za dolgoročno vzdržnost javnih 
financ. V tem smislu zagotavljamo ustrezno 
razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih 
financ in skrbjo za državljane ter širši razvoj 
države.  
 Vladi se očita ekspanzivna naravnanost 
javnih financ, opozarja se na tveganja 
neskladnosti. Dovolite, da pojasnim stališče 
Vlade s pomočjo nekaterih dejstev. Komisija je 
prepoznala, da je saldo sektorja država 
načrtovan na višji ravni kot oktobra, ko smo ga 
posredovali v Bruselj, ob predpostavki brez 
spremenjenih politik, zvišali smo ga za 0,2 % 
BDP. Poudarjam, da je Slovenija v letu 2019 
skladna s pravilom zniževanja dolga in da je 
Slovenija dosegla napredek pri uresničevanju 
posebnih priporočil, povezanih s strukturnimi 
reformami. Evroobmočje – to je 19 držav članic z 
evro valuto, ki nam lahko služi za primerjavo – 
se je odločilo za strukturne primanjkljaje v 
povprečni višini minus 1 % BDP, mi pa naj bi 
dosegli strukturni presežek v višini plus 0,25 % 
BDP. Torej bi se morali razlikovati od 
evroobmočja, katerega del smo, za 1,2 odstotni 
točki BDP samo zato, da zadostimo mehaničnim 

pravilom, izračunom. V strokovnih skupinah EU 
že razpravljajo o novem MTO, dostopu do 
klavzul fleksibilnosti, triletnem roku. Naj 
poudarim, da ima evroobmočje za leto 2019 
načrtovan primanjkljaj v povprečju minus 0,8 % 
BDP, Slovenija pa načrtovani presežek 0,55 % 
BDP. Tudi naš dolg je pod povprečjem, 
evropovprečje je 85 % BDP, Slovenija pa cilja 
na 66 % BDP. Naša gospodarska rast pa je 
dvakrat višja od povprečja evrodržav.  
 Nadalje je treba ustrezno pogledati 
strukturo izdatkov, se opredeliti o njih in ne le 
spremljati ex ante in ex post ocene. Slovenija je 
skoraj vsako leto v preventivni roki pakta ex ante 
ocenjena kot znatno odstopajoča, ex post 
rezultati pa so vedno boljši. Strukturni saldo je 
bil v programu stabilnosti leta 2017 za leto 2018 
ocenjen na minus 0,7 %, s strani Evropske 
komisije pa na minus 2,3 %. Izkazalo se je, da 
smo bili dejansko uravnoteženi. To je v svoji 
oceni nazadnje potrdil tudi Fiskalni svet, kljub 
temu da je bil prvotno do ocen bistveno bolj 
kritičen. Če pogledamo izračun srednjeročnega 
cilja, fiskalno pravilo nič ne reče o njem, 
strokovnjaki pa že dolgo problematizirajo 
njegovo formulo izračuna, kjer imajo stroški 
staranja do leta 2070 enak ponder, kot je stanje 
javnega dolga, ki pa je v rokah Vlade.  
 Država ima znotraj svojih funkcij 
najmanj tri vloge: alokativno, distribucijsko in 
stabilizacijsko. Ni pa sosledja, prioritizacije. Ni 
nujno prerazdeljevanje v vsakem trenutku 
prioriteta, mogoče je kdaj potrebna stabilnost 
države, zagotovitev normalnega delovanja, 
ohranjanje rasti preko potrošnje pred 
izpolnjevanjem pravil. Kaj je torej ustrezna pot? 
Komu se lahko vzame? Zato je prav, da se 
sodijo merila fiskalne politike na srednji rok.  
 Matrika fiskalnega prilagajanja bi torej 
morala veljati na srednji rok in ne leto za letom 
zahtevati drastičnih rezov. Tudi analiza evropske 
komisije v javnih financah kaže občutno vrzel 
med dejanskim in zahtevanim fiskalnim naporom 
držav članic in odstopanja od cilja. Veliko držav 
v tej t. i. preventivni roki odstopa od tega. Naj 
omenim, da se meje izdatkov dvigujejo tudi 
zaradi črpanja EU sredstev. Dinamiko moramo 
še pospešiti. Nismo rezali investicij zaradi 
upoštevanja matematične formule. Državni zbor 
je v letu 2018 kot zakonodajna veja oblasti vse 
zakone, vse pravice, za kar ste menili, da je za 
dobrobit Republike Slovenije in njenih 
državljanov, potrdil in rebalans ima več kot 90 % 
sredstev iz zakonskih posledic. Kako naj se torej 
pogovarjamo o fiskalnem prostoru – na 
akademskem ali političnem parketu? Za dosego 
matematično določenega srednjeročnega cilja v 
letu 2019 bi bila potrebna strukturno zahtevna in 
hitra javnofinančna konsolidacija, kar bi lahko 
imelo negativne posledice za nadaljnjo 
gospodarsko rast in blaginjo prebivalstva.  
 Zato se Vlada Republike Slovenije v 
okviru novega cikla EU semestra osredotoča na 
nov srednjeročni fiskalni cilj in bo sprejemala 
ukrepe ter reforme na način, da bo dosegala ta 
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cilj in spodbujala gospodarsko aktivnost ter dvig 
produktivnosti. Slovenija bo nadaljevala tudi z 
aktivnostmi za doseganje dolgoročne vzdržnosti 
javnih financ. Vlada Republike Slovenije se bo 
odzvala s spomladanskimi dokumenti EU 
semestra in ustrezno naslovila srednjeročne 
izzive. Pot javnofinančne konsolidacije, kot bo 
začrtana naslednji mesec z okvirom 2020–2022 
in novim srednjeročnim ciljem, ki mora 
omogočiti, da z oblikovanjem osrednjega spleta 
ekonomskih politik zagotovimo ne samo cilja in 
stabilnosti javnih financ, temveč tudi ustrezno 
raven gospodarske rasti in blaginje prebivalstva.  
 Naj še enkrat poudarim, da smo s 
predlogom rebalansa proračuna postavili tudi 
temelje za strukturne reforme, ki so pred nami. 
Zato predlagam Državnemu zboru, da predlog 
rebalansa sprejme. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister za vašo predstavitev.  
 Predlog rebalansa je obravnavalo tudi 
matično telo, to je Odbor za finance.  
 Za predstavitev poročila dajem besedo 
predsedniku gospodu Robertu Polnarju. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospod predsednik Državnega zbora, gospe in 
gospodje! 
 Odbor za finance je na 6. seji 2. marca 
letos kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2019, ki ga je Državnemu 
zboru v obravnavo predložila Vlada. Odboru so 
bila posredovana mnenja naslednjih 
zainteresiranih delovnih teles, praktično vseh 
teles delovnih teles Državnega zbora, ki so se 
seznanila s predlogom rebalansa in niso 
sprejela svojih amandmajev. Odboru je bilo 
posredovano tudi mnenje Državnega sveta, ki 
predloga rebalansa ne podpira. Prav tako je bil 
odbor seznanjen z naslednjimi dokumenti: z 
oceno Fiskalnega sveta, z mnenjem Sodnega 
sveta in s stališčem Vlade Republike Slovenije 
do ocene Fiskalnega sveta.  
 V poslovniškem roku so kvalificirani 
predlagatelji vložili 34 amandmajev, in sicer 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke 2 amandmaja; Poslanska skupina 
Slovenske demokratske stranke 16 amandmajev 
in Poslanska skupina Nove Slovenije – 
krščanskih demokratov 16 amandmajev. Seji 
odbora so prisostvovali predstavnice in 
predstavniki Ministrstva za finance, Vlade, 
predstavniki Umarja in Fiskalnega sveta. 
 Uvodno obrazložitev predloženega 
rebalansa je podal minister za finance ter dejal, 
da se z rebalansom sledi ključnim usmeritvam in 
sicer doseganju nominalnega presežka v javnih 
financah, zniževanju javnega dolga in 
zagotavljanju srednjeročne uravnoteženosti 
javnih financ. Pojasnil je, da je rebalans stabilen 
in razvojno naravnan. Državna blagajna naj bi 
imela v letu 2019 193 milijonov presežka, kar 

predstavlja 0,4 % bruto domačega proizvoda. V 
nadaljevanju je predstavil tudi prednostne 
naloge rebalansa, kot so zdravje, znanost, 
infrastruktura in črpanje evropskih sredstev. 
Poročevalci zainteresiranih delovnih teles so 
predstavili poročila odborov. Vršilka dolžnosti 
direktorice Urada za makroekonomske analize in 
razvoj je na kratko predstavila splošno 
gospodarsko sliko za leto 2019 ter povedala, da 
predlog rebalansa temelji na izhodiščih iz 
jesenske napovedi Umarja v letu 2018. 
Povedala je, da so bile napovedi nekoliko nižje, 
kot je bila dejanska realizacija, predvsem se je 
okrepila gospodarska rast, povečala se je 
potrošnja, tako javna kot zasebna, okrepile so 
se investicije in povečala se je stopnja 
zaposlenosti. Edino izvoz je bil od 
makroekonomskih agregatov nekoliko nižji od 
pričakovanega. Izpostavila je, da se pozitivni 
obeti nadaljujejo tudi v prihodnje ter ob tem 
napovedala spomladansko napoved Umarja, ki 
bo znana konec meseca marca. 
 Predstavnik Državnega sveta je 
predstavil mnenje Državnega sveta, ki predloga 
rebalansa ne podpira. Predstavnik Fiskalnega 
sveta je uvodoma predstavil oceno, ki temelji na 
pripravi Zakona o fiskalnem pravilu, podal pa je 
tri ključne ugotovitve. Prvič, da se izdatki trajno 
in nepovratno povečujejo, na prihodkovni strani 
temu ni tako, saj ni strukturnih ukrepov, zato 
obstaja določeno tveganje. Drugič, izpostavil je 
problematiko strukturnega primanjkljaja, kjer je 
potrebno vzdrževanje že doseženega stanja. In 
tretjič, ker ni predloženega okvira za proračun 
sektor država za naslednja tri leta, je odsotna 
srednjeročna dimenzija.  
 V razpravi so nekateri poslanci menili, 
da predlog rebalansa ne zagotavlja 
srednjeročne stabilnosti javnih financ, saj 
povečuje odhodke ter ob tem ne zagotavlja 
zadostnih prihodkov. Nekateri so izpostavili, da 
Vlada ni predložila nobenih strukturnih ukrepov 
ter da rebalans ne odraža srednjeročne 
dimenzije. Nasprotno pa so nekatere članice in 
člani odbora menili, da je rebalans stabilen in 
razvojno naravnan, saj ima Slovenija 
javnofinančni presežek in stabilne javne finance. 
Odbor se je v nadaljevanju opredelil do vloženih 
amandmajev kvalificiranih predlagateljev v 
skladu s 166. členom Poslovnika Državnega 
zbora in ni podprl nobenega amandmaja.  
 Po razpravi je odbor sprejel naslednji 
sklep: Odbor za finance podpira Predlog 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 
2019. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Sedaj prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Gospod Igor Zorčič, Poslanska skupina 
Stranke modernega centra, izvolite. 
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IGOR ZORČIČ (PS SMC): Hvala. Spoštovani 

predsednik Vlade, ministrski zbor, kolegice, 
kolegi. 
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra zagovarjamo socialno, 
razvojno in trajnostno naravnano politiko, ki bo 
slehernemu državljanu in državljanki omogočila 
dostojno življenje. V skladu z navedenim 
ocenjujemo, da so politike, kot glede na 
razdeljena sredstva izhajajo iz predloga 
rebalansa proračuna, prave. Z rebalansom bodo 
skoraj vsa ministrstva dobila več sredstev za 
izvajanje svojih politik. Posebej pozdravljamo 
dejstvo, da gre velik delež dodatnih sredstev za 
izvajanje politik na področju podjetništva, 
izboljšanje konkurenčnosti, za izobraževanje in 
znanost, promet, prometno infrastrukturo, 
kulturo, okolje, varnost in zaščito ter socialno 
varnost. 
 Glede na naš veljavni proračun, so z 
rebalansom pridobili relativno več sredstev 
predvsem na Ministrstvu za delo, tudi na 
Ministrstvu za izobraževanje, po zvišanju deleža 
prednjačijo tudi na Ministrstvu za okolje in 
prostor, kar pomeni, da bodo lahko na vseh teh 
ministrstvih, ki izvajajo opisane politike, le-te bolj 
uspešno in bolj skladno izvajali. Posebej nas 
veseli, da so zaradi naših preteklih prizadevanj 
odpravljeni praktično vsi varčevalni ukrepi na 
področju družinskih transferjev in transferjev 
najranljivejšim posameznikom ter 
gospodinjstvom. To se dotika Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, ki bo v celoti sprostilo otroške dodatke 
in državne štipendije. Dodatek za velike družine 
postaja univerzalna pravica in ni več vezan na 
cenzus. Materinsko nadomestilo je z letošnjim 
letom neomejeno. Omejitev za starševsko 
nadomestilo se iz dvakratnika povprečne plače 
vrača na 2,5-kratnik. Porodniška nadomestila pa 
bodo ponovno predstavljala 100 % povprečne 
plače v zadnjih 12 mesecih. Slovenija s tem 
ostaja in se krepi kot socialna država in tudi 
država z eno od najbolj ugodnih družinskih 
politik v Evropski uniji. Finančni načrt Ministrstva 
za okolje in prostor se bo z rebalansom 
proračuna za leto 2019 povečal za okoli 72 
milijonov evrov. Dodatna sredstva so načrtovana 
za boj proti podnebnim spremembam, sanacijo 
degradiranih območij, protipoplavno zaščito in 
stanovanjsko politiko. Pomembno se nam zdi, 
kot je bilo že omenjeno predhodno, da se tudi na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj povečujejo 
sredstva, kar omogoča nadaljevanje aktivnosti 
ministrstva na področjih strukturne preobrazbe, 
gospodarstva, spodbujanja investicij, 
spodbujanja konkurenčnosti gospodarstva ter 
ukrepov za izboljšanje poslovnega okolja.  
 Vlada z rebalansom sledi vsem 
naštetim prioritetnim politikam, dosega presežek 
v javnih financah ter tudi znižuje dolg, ki je sicer 
še vedno nad 60 % BDP, vendar se znižuje s 
predvideno dinamiko in bo z vidika pravila dolga 
skladen z zahtevami pakta stabilnosti in rasti 
konec srednjeročnega obdobja te vlade, kar 

pomeni, da je z vidika pravila dolga Slovenija 
skladna oziroma sledi zahtevam pakta 
stabilnosti in rasti. Kljub vsemu pa nas nekoliko 
skrbi zagotavljanje srednjeročne 
uravnoteženosti javnih financ, na kar sta 
opozorila tako Fiskalni svet kakor tudi Evropska 
komisija. Ta opozorila jemljemo dobronamerno 
in resno ne zgolj zaradi zavez, ki smo si jih 
postavili s fiskalnim pravilom, in zaradi 
evropskega semestra, cikla usklajevanja 
proračunskih in gospodarskih politik držav članic 
EU, ampak predvsem zaradi dejstva, da je 
Slovenija kot majhna in odprta država zelo 
občutljiva na nihanja na gospodarskih in 
finančnih trgih, ki bi jih utegnili prizadeti brexit, 
trgovinska vojna med ZDA, Kitajsko in drugi 
dogodki, ki posledično vodijo do ohlajanja 
svetovnega gospodarstva. Prav zato se moramo 
kot dober gospodar, hočeš nočeš, upirati 
skušnjavi po prekomerni porabi in tudi v času 
ugodnih ekonomskih razmer voditi dolgoročno 
vzdržno javnofinančno politiko.  
 V Stranki modernega centra želimo 
opozoriti, da smo do sedaj vodili vzdržno 
javnofinančno politiko, ki je pripomogla k 
presežkom, ki smo jih namenili tudi 
državljankam in državljanom, to vse je pa 
potrebno sedaj izkoristiti za strukturne ukrepe, ki 
bodo pozitivno vplivali na prihodna 
javnofinančna gibanja in ki bodo dosegli premik 
v razvoju, če kot družba želimo ohranjati 
blaginjo. Zaradi odgovornega vodenja fiskalne 
politike v preteklih mandatih smo danes v 
položaju, ko lahko kljub še vedno nekaterim 
omejitvam in zavezam svobodneje odločamo o 
razdeljevanju proračunskih sredstev, je pa na 
mestu premislek o tem, kako bomo vsa ta 
opozorila upoštevali tudi pri sestavi naslednjega 
proračuna.  
 V Stranki modernega centra smo 
zagovorniki vzdržne fiskalne politike, kar smo ne 
nazadnje dokazali tudi v preteklem mandatu, 
smo pa tudi zagovorniki socialno usmerjenih 
politik, ki so pomembno obarvale rebalans 
proračuna, o katerem danes odločamo. 
Verjamemo, da pričujoči predlog rebalansa 
temelji na trdnih temeljih rezultatov iz preteklosti, 
in da je hkrati tudi razvojno naravnan, zato ga 
bomo v Poslanski skupini Stranke modernega 
centra podprli.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Luka Mesec, v imenu 
Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Pozdravljeni! Hvala 

za besedo.  
 Dovolite, da se v imenu Poslanske 
skupine Levica na kratko opredelim do predloga 
rebalansa proračuna za leto 2019. Najprej bi 
začel pri splošni usmeritvi. Kritiki proračuna 
predvsem prihajajo z desne strani in Fiskalnega 
sveta. Pravijo, da je ta zapravljiv, da je preveč 
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ekspanziven, da ni dovolj varčevalen, da 
prekoračuje strukturne omejitve glede dovoljenih 
deficitov, ki nam jih predpisuje Evropska unija. 
Sam mislim obratno. Mislim, da je splošna 
usmeritev tega proračuna pravilna. Umar 
opozarja, da se slovenski izvoz ohlaja, 
predvsem se ohlaja zaradi zmanjšanja 
gospodarske rasti Nemčije. Na to sem opozarjal 
tudi sam pred nekaj meseci s tisto metaforo o 
Ahilovi peti, in to se zdaj dogaja. Posledično se 
je naš izvoz začel nekoliko zmanjševati in kar 
mora država narediti v tem primeru, je nekoliko 
povečati domačo potrošnjo, da ohrani 
gospodarsko rast in s tem tudi polni proračun za 
naslednje leto.  
 Druga stvar, ki me tukaj zmoti, je, da 
nekako vztraja ta fetiš varčevanja. Nekateri so 
tako zavarovani v to, da je varčevanje edina 
prava pot, varčevali bi med krizo, ker takrat ni 
bilo denarja, varčevali bi zdaj, ko je gospodarska 
rast, ker čaka nas nova kriza, in varčevali bi med 
potencialno bodočo krizo, ker takrat bodo spet 
rekli, ni denarja, je kriza, ne smemo prekoračiti 
strukturnih omejitev, ki nam jih nalaga Evropska 
unija. To je popolna neumnost, tako razvojna kot 
ideološka. Če pogledate, kako so razvite 
zahodne države delale s svojimi proračuni, 
boste videli, da recimo Nemčija med letoma 
1960 in letom 2000 praktično nikoli ni imela 
proračunskega presežka. Politika je bila vedno 
zmeren deficit, med krizo seveda malo večji, 
med konjunkturo približno izravnan proračun, 
dolg, ki se nabira, se pa izravnava z 
gospodarsko rastjo. To je pač neka smotrna 
politika, ki je po vojni delovala na zahodu. To, 
kar se gremo danes, je odstop od tega, kar duši 
celotno Evropo in je razlog, zakaj težko najdete 
skupnost držav na svetu, ki bi se v desetih letih 
tako slabo razvijale in bile tako politično 
turbulentne, kot je bila Evropska unija. Če boste 
brali zgodovino zadnjih deset let Evropske unije, 
boste tudi videli, kako je do tega prišlo. ZDA so 
se iz krize pobrale praktično v dveh letih s 
finančno injekcijo v finančni sektor in s povečano 
javno porabo. Na Kitajskem so se krizi praktično 
izognili z ogromnimi infrastrukturnimi projekti, 
Evropa je pa šla drugo pot, ampak ta druga pot 
se je zgodila takole. Leta 2008 je francoski 
predsednik Sarkozy, sklical sestanek voditeljev 
vplivnih evropskih držav. Prišli so Gordon 
Brown, je bil takrat britanski premier, Zapatero, 
ki je bil španski premier, Berlusconi, Sarkozy je 
bil sam tam, in so se pogovarjali o tem, kako se 
spopasti s krizo, ki prihaja v Evropo. Njihov 
predlog je bil, da se ustvari nek skupen evropski 
načrt reševanja. Predlagali so, da bi vsaka 
država članica Evropske unije prispevala 3 % 
svojega BDP v nek skupen sklad, ki bi potem 
pač rešil nasedle banke in sklade in s tem bi se 
izognili scenariju, ko bi morala vsaka država 
sama reševati krizo. Zakaj do tega ni prišlo? Ker 
na sestanek ni prišla Angela Merkel. Sarkozy jo 
je poklical, in ko so ga novinarji vprašali, kaj mu 
je povedala, zakaj se sestanka ni udeležila, je 
pač piker, kot je Sarkozy bil občasno, rekel, da 

mu je rekla v slušalko nekaj takega kot »chacun 
sa merde«, kar v prostem prevodu pomeni 
»nobenega skupnega reševanja ne bo, vsak naj 
počisti svoje sranje«. In ko je takrat Christine 
Lagarde vprašala, kako si to predstavlja, je 
rekla: »Nas ne zanima, Nemčija bo svojo krizo 
rešila, ostali naj jo tudi.« In je ni zanimalo, kako 
se bo s tem spoprijel Ciper ali pa Grčija ali pa 
Slovenija in druge majhne države, ki krize niso 
povzročile – ni je povzročila niti Nemčija niti 
Francija, da se razumemo, nobena od teh držav, 
to je bila kriza evroatlantskih financ. Ni jih 
zanimalo. In kaj so storili? Prisilili so države, da 
so v banke zlile milijarde evrov, hkrati smo pa 
padli v te maastrichtske kriterije, ki nam 
določajo, kakšen presežek ali pa deficit smemo 
imeti v proračunu. Tako smo padli v desetletno 
razvojno past. Zdaj se iz nje pobiramo, ampak 
nekateri še vedno fetišizirajo ta nerazvoj, ki smo 
ga spremljali zadnjih deset let, in govorijo, da je 
bila to prava pot. Zakaj to počnejo? Mislim, da 
po eni strani iz sovraštva do javnega sektorja, 
po drugi strani zaradi prepričanja, da so nizki 
davki in ozek javni sektor pot do uspeha. 
Ampak, spet, vse izkušnje kažejo drugače.  
 Če tu zaključim to splošno usmeritev, 
mislim, da je pravilna. Krize je konec, ljudje so 
prestali desetletje varčevanja, in prav je, da se 
tokrat v proračunu sproščajo socialni transferji. 
Ni več varčevanja na otroških dodatkih, 
porodniških in podobno. Ni več varčevanja na 
socialnih pomočeh, ki so zrasle za skoraj 100 
evrov tudi na pobudo Levice. Povečujejo se 
plače v javnem sektorju, povečujejo se sredstva 
za znanost za 24,5 milijona, zmerno se 
povečujejo pokojnine. Vse to so dobre novice. 
Več denarja bo v gospodarstvu, več denarja 
bodo ljudje imeli za domačo potrošnjo, kar bo 
pripomoglo tudi k temu, da bo gospodarstvo 
letos imelo še naprej robustno rast.  
 V Levici imamo pripombe na proračun. 
Obstajajo resorji, v katerih so številke 
problematične. Eden takih resorjev je sektor za 
gospodarstvo. Če pogledate, kako se povečujejo 
subvencije letos, boste videli, da se subvencije 
za gospodarstvo povečujejo glede na realizacijo 
lani za kar 117 milijonov evrov, skupno jih bo 
letos 445 milijonov. Tu je nekaj problemov. 
Večina teh subvencij je nepovratnih, so direktne 
subvencije v gospodarstvo in nič ne pride nazaj 
oziroma država ne dobi deleža od tega. Drugi 
problem pa je, da se niso dobro izbrale 
prioritete. Obstajajo sektorji, ki so podhranjeni. 
Eden takih je znanost. Čeprav sem prej rekel, da 
se sredstva za 24,5 milijona povečujejo, tako 
znanstveniki kot tudi v Levici ocenjujemo, da je 
to povečanje premajhno. Pa si bom tu izposodil 
besede Matjaža Barboriča, to je slovenski 
znanstvenik, ki je bil pred nekaj dnevi na portalu 
MMC RTV, in sicer zaradi svojega odkritja – 
raziskuje na Finskem, kako se celice odzovejo 
na okvare v DNK. Tam je spregovoril tudi o 
financiranju znanosti in rekel je takole: »Zdaj 
gremo vedno bolj v to, da bi ugotovitve nekako 
neposredno uporabili v terapevtske namene.« 
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Se pravi, gre se v neko aplikabilno znanost. 
Ampak potem dodaja: »Toda osnova so še 
vedno bazične raziskave, brez tega ni nobene 
terapije, zato je bistveno, da države osnovne 
raziskave temeljito podpirajo.« Na Finskem se 
temu namenja velika pozornost, v Sloveniji na 
žalost ni tako. Po javnih sredstvih za financiranje 
znanosti smo še vedno na repu Evrope in 
številni znanstveniki, kot je Matjaž Barbarič, teh 
znanstvenih prebojev ne delajo na Medicinski 
fakulteti, na Institutu Jožef Stefan, na Sazuju ali 
kje drugje, ampak jih izvajajo v tujini, čeprav bi 
verjetno, ko so začenjali svojo kariero, raje ostali 
v Sloveniji, če bi imeli za to na voljo ustrezne 
pogoje in seveda finance.  
 Druga taka prioriteta, na katero smo 
opozarjali, je slovenski film. Mislim, da bi država 
morala biti senzibilna in opazovati, kaj se v 
določenih sferah dogaja, in podpreti tiste, kjer se 
dogajajo preboji. V slovenskem filmu so se v 
lanskem letu vsekakor zgodili pomembni preboji 
in generacijski prelomi. Mladi filmski producenti 
so posneli izjemne filme kot so Ne bom več 
luzerka, Posledice. Dobivali so nagrade po 
mednarodnih festivalih, uvrstili so se na britanski 
HBO, vrstijo se po kinematografih v Kaliforniji, 
Veliki Britaniji itd. Slovenska sredstva za film pa 
so na repu primerljivih evropskih držav. Na 
hrvaškem povprečen film stane trikrat toliko kot v 
Sloveniji, se pravi, država mu nameni trikrat 
toliko sredstev, v Nemčiji stane kar desetkrat 
toliko. Nemčija za en film porabi več, kot mi 
damo za celotni sektor film. Tukaj poudarjam, da 
ko se take stvari zgodijo, bi morala Vlada, bi 
morala oblast to opaziti in te producente oziroma 
to sfero začeti podpirati, ker to so vendarle 
propulzivne panoge, ki pripomorejo tako k neki 
kreativni dejavnosti kot konec koncev k promociji 
države, turizma in vsega, kar pride zraven. Imajo 
izjemen multiplikator. Če se tukaj s kritiko 
pomaknem naprej. Bistveno bolj pametno je 
vlagati v take stvari, kot recimo zapravljati 
stotine milijonov evrov za obrambo. Tukaj nas 
veseli, da se je prekinil posel za nakup 
bokserjev, se pravi, osemkolesnikov, ki bi stal 
državo več kot 300 ali pa celo 350 milijonov 
evrov. Prav tako nas veseli, da se je zmanjšala 
postavka za nakup oshkoshev z 52 milijonov, 
kolikor je bila predvidena v osnutku proračuna, 
na 32 milijonov, kot znaša sedaj. Vendar pa za 
naprej poudarjamo v Levici, da so nakupi te 
opreme najbolj nesmiselni z vidika 
narodnogospodarski investicij. Če recimo 350 
milijonov damo filmu, bomo dobili s tem pokritje 
filmske dejavnosti za naslednjih 15 let, številne 
izjemne produkte, promocijo države in vse, kar 
pride zraven, skratka izjemen multiplikator. Če 
damo 350 milijonov upokojencem v višje 
pokojnine, smo prav tako naredili nekaj v redu. 
Upokojenci bodo denar porabili pri lokalnih 
trgovcih, gostincih, šel bo v plače k lokalnim 
kmetom, nekaj se ga bo skozi davke vrnilo nazaj 
v državno blagajno. Če pa za 350 milijonov 
kupimo oklepnike, pa gre ta denar direktno ven 
iz države in ne ustvari nobene dodane vrednosti 

in nobenega multiplikativnega učinka pri nas. 
Zato je treba gledati na to čisto gospodarsko, 
strogo racionalno in vlagati v tiste sfere, kjer 
lahko ustvarjamo multiplikatorje in dodano 
vrednost.  
 Nekatere stvari v proračunu manjkajo. 
Eno od takih področij so stanovanja. Na to v 
Levici opozarjamo, od kar smo v parlamentu. 
Sredstva za republiški nacionalni sklad so 
minorna in ta sklad v bistvu nima druge 
poslovne izbire, kot da se obnaša kot zasebna 
nepremičninska agencija. Ker nima javnih 
sredstev, da bi gradil javna neprofitna najemna 
stanovanja, se je odločil, da dela nekaj drugega 
: kupi parcelo, zgradi stanovanja, recimo na 
Brdu pri Ljubljani, potem izkoristi visoke cene na 
trgu in ta stanovanja za nekajkratnik vložka 
proda. In tako si ustvarjajo kapital, da lahko 
gradijo naprej. Ampak to ni namen tega sklada. 
Namen tega sklada ni graditi stanovanj, ki jih bo 
drago prodal. Namen tega sklada ni graditi 
stanovanj na luksuznih lokacijah ali pa za 
luksuzno potrošnjo, ki stane tudi po 3 tisoč evrov 
na kvadrat. Namen tega sklada bi moral biti, da 
lahko predvsem mladi, ki jih je Jazbinškov zakon 
za 20 let ali pa 30 let prehitel, pridejo do 
dostopnih stanovanj po dostopnih cenah, ne da 
bi se morali za to zakreditirati za celo aktivno 
življenje, za 20, 30 let ali več. To bi morala biti 
naloga republiškega stanovanjskega sklada. 
Ampak predpogoj, da lahko to začne delati, je, 
da mu v proračunu zagotovimo ustrezno 
postavko. To bomo, verjamem, rešili v naslednjih 
dveh proračunih. Ob sprejemanju tega 
proračuna namreč vlada in Levica sklepata 
sporazum za leto 2019, v katerem je eno izmed 
prioritetnih področjih omenjena stanovanjska 
politika. Mislim, da je to nekako perspektiva, da 
po četrt stoletja manka stanovanjske politike v 
tej državi začnemo tudi na tem področju delati.  
 V Levici bomo proračun podprli, pri 
čemer računamo, da bodo tudi koalicijske 
stranke pred tem z nami sklenile spisani 
sporazum. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Matej Tonin, Poslanska skupina 
Nova Slovenija – krščanski demokrati.  
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dober dan, 

drage poslanke in poslanci, spoštovane 
ministrice in ministri! 
 Ko sva s predsednikom Vlade še 
skupaj sedela v klopeh kamniškega občinskega 
sveta, je večkrat potarnal nad državno politiko, 
kako država nima posluha za občine, kako se 
vsi utapljamo v birokraciji in podobno. Ko smo se 
pred zadnjimi volitvami soočali na slovenskih 
televizijah, je bilo mogoče iz ust Marjana Šarca 
večkrat slišati naslednje besede, ki jih sedaj 
citiram, »zdaj je čas za novo generacijo«, »v 
prihodnosti se da delati tudi drugače, na nov 
način«, »zavzemam se za vrnitev politične 
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kulture«. Z vsemi temi izjavami se strinjam in 
take izjave sem podajal tudi sam. Seveda pa je 
za politiko ključno, da tisto, kar govori, naredi 
tudi v praksi. Glede na sedanji potek 
sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2019, 
pa je jasno, da so bile v kampanji izrečene 
besede Marjana Šarca žal prazne. Namesto 
nove politike se na velika vrata vrača stara, in to 
žal v najslabšem pomenu besede. To je 
preglasovanje brez kakršnegakoli dialoga. Vladi 
se očitno zdi odveč prisluhniti opoziciji pri – 
poslušajte to – 10 tisoč 160 milijonov evrov je 
opozicija predlagala za okoli 80 milijonov evrov 
sprememb, Vlada pa ni upoštevala niti za cent 
opozicijskih sprememb. Če nekoliko parafriziram 
predsednika Vlade, ki pravi, ko se usedeš v 
avto, ne misliš na nesrečo, ampak spremljaš 
situacijo in zdravorazumsko ravnaš ter prilagajaš 
vožnjo okoliščinam, potem se ta vožnja zdi, kot 
da predsednik Vlade drži v rokah volan in 
nikogar v tem avtu ne posluša, kljub temu da mu 
predlaga smiselne in dobre stvari. Zgodovina je 
že večkrat pokazala, da na dolgi rok samo 
sodelovanje prinese dobre rešitve. Kadar je 
slovenska politika dihala z obema pljučnima 
kriloma, je bil rezultat vedno dober. Vlada pravi, 
da se počuti odlično, čeprav diha samo z enim 
pljučnim krilom, pozablja pa, da jo bo utrudil že 
prvi resen in večji klanec. Predsednik Vlade je v 
svojem nastopu tudi ponudil sodelovanje pri 
naslednjih strukturnih reformah. Ampak 
predstavljam si, kako si on to sodelovanje 
predstavlja. Torej – kar prinesemo, podprite, to 
je sodelovanje. Če imate vi kakšne predloge, če 
želimo, mi kakšen dialog, potem je to že metanje 
polen pod noge. Na takšen način Vzemi ali pusti 
se žal ne da sodelovati.  
 Spomnim se decembra leta 2012, ko 
sem prvič kot poslanec sodeloval pri 
sprejemanju proračunskih dokumentov. Okoli 
parlamenta je bil sklenjen živi obroč. S strani 
Socialnih demokratov je bil takrat vložen 
amandma za 16 milijonov evrov, ki jih je takrat 
zahtevalo visoko šolstvo. Takrat sem bil 
najmlajši koalicijski vodja poslanske skupine in 
podrobno sem poslušal takratno razpravo. 
Nekatere opozicijske poslanske skupine so 
napovedovale podporo proračunu, če bo 
amandma za 16 milijonov evrov sprejet. 
Takratna naša koalicija je bila seveda odločena, 
da ga ne sprejme. Ampak razprava mi takrat ni 
dala miru in dovolil sem si enega izmed 
koalicijskih prekrškov, ki takrat ni bil najboljše 
sprejet, saj sem pred glasovanjem zahteval 45 
minut prekinitve za posvet poslanske skupine. 
Na lastna ušesa sem hotel še enkrat slišati 
finančnega ministra Šušteršiča, da teh 16 
milijonov evrov res ni nikjer mogoče najti. Na 
moje veliko presenečenje je finančni minister 
takrat dejal, da ne vidi problema s temi 16 
milijoni. Po prekinitvi smo napovedali kot 
koalicijska stranka podporo opozicijskemu 
amandmaju. Opozicijski amandma je bil sprejet 
z 79 glasovi. Visoko šolstvo oziroma znanost je 

dobila dodatnih 16 milijonov evrov. Del opozicije 
pa je takrat podprl proračun za leto 2012.  
 Velikokrat nesmiselno vztrajanje na 
zavračanju opozicijskih predlogov gradi 
nepotrebne zidove in poglablja prepade v 
politiki. Spomnim se tudi svojih prvih dni v 
parlamentu, ko sem v času prve Janševe vlade 
delal v poslanski skupini NSi kot strokovni 
sodelavec. Spomnim se usklajevanj, pri katerih 
je bilo tudi znotraj naše poslanske skupine veliko 
razprave o tem, katera opozicijska dopolnila 
bomo podprli in katera ne. V tem času je bilo kar 
nekaj opozicijskih amandmajev v proračunu 
sprejetih. Po tem obdobju se je bolj ali manj 
začelo poglabljanje prepada med opozicijo in 
koalicijo. Opozicijskih amandmajev v proračunu 
koalicijske stranke od takrat niso več podpirale. 
V zadnjem obdobju je to preraslo že v pravo 
obsesijo, da koalicija striktno zavrača še tako 
dobre opozicijske predloge.  
 Na tej točki bi vam seveda lahko govoril 
debelih deset ali pa tudi dvajset minut, s čim v 
proračunu se ne strinjam ali kje vse je premalo 
denarja. Pa se mi upira. V tem ne vidim smisla, 
če je nekdo vnaprej odločen, da ničesar iz 
opozicije ne podpre, pa čeprav bi lahko glasovali 
o tem, da je danes prav sedaj zunaj dan. In ker 
predlaga opozicija, bi najverjetneje koalicija 
glasovala proti. Tako daleč smo prišli. Pa da ne 
bo pomote, ni vse slabo v tem rebalansu. Prav 
ste slišali. Ni vse slabo v tem rebalansu 
proračuna. So pa v tem rebalansu proračuna 
tudi nekatere stvari, ki so spregledane. 
Amandmaji Nove Slovenije so usmerjeni na 
primer k povečanju sredstev za raziskave in 
razvoj, ki so v zadnjem obdobju padle pod 
povprečje Evropske unije. Kot se zdi, bi se 
očitno tukaj lahko ujeli tako Nova Slovenija kot 
tudi Levica. Naši amandmaji so usmerjeni tudi k 
Slovencem v zamejstvu in po svetu, ki jih 
predlagani rebalans obravnava izjemno 
mačehovsko. Ni res, kar je rekel predsednik 
Vlade, da so vsi dobili več sredstev. Urad za 
Slovence v zamejstvu in po svetu je eden, ki jih 
bo dobil manj. Zakaj? Zato ker bodo državni 
sekretarji vzeli pri svojih plačah tisto, kar je bilo 
dodatno namenjenega.  
 Vložili smo tudi amandmaje, ki bi 
izboljšali infrastrukturo v številnih občinah. To so 
na primer področja, ki bi lahko bila točka, kjer bi 
morda našli skupni jezik. Kjer bi lahko morda 
celotna politika našla skupne imenovalce na 
račun neučinkovitih subvencij v gospodarstvu. V 
Novi Sloveniji se nam zdijo subvencije 
nesmiselne, nesmiselne v tem smislu, da najprej 
od davkoplačevalcev poberemo denar, da ga 
preko nekih razpisov potem ponovno razdelimo. 
Če želi država pomagati gospodarstvu, potem 
naj to naredi, da se delu davkov odpove. Vse, 
kar si želimo, so razumne in argumentirane 
razprave. Želimo si vsebinskega pristopa in 
širšega političnega konsenza pri sprejemanju 
proračunskih dokumentov. Prav ta širina loči 
politike od državnikov, dobre od slabih 
predsednikov vlad in, če hočete, vključujoče 
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voditelje od avtoritarnih. Nič ni narobe v tem, če 
koalicija prizna, da je določena področja pri 
pripravi proračuna enostavno spregledala. 
Koalicija ni prisluhnila opoziciji, prav tako ni 
prisluhnila drugemu mnenju Fiskalnega sveta, ni 
prisluhnila drugemu mnenja Evropske komisije, 
prisluhnila pa je izsiljevanju Levice, stranke, v 
kateri ministre te koalicije na drugi strani žaljivo 
imenujejo z izrazi, kot na primer, ministrske 
pavlihe ter ministrom milostno napovedujejo še 
eno leto. Spoštovana ministra, Cerar in Erjavec, 
res mora biti zelo hudo, da prenašata tovrstne 
žalitve?  
 Draga koalicija, vi ste se odločili, mi pa 
tudi. V debati, kjer te nihče ne posluša, je škoda 
vsake besede. V NSi bomo glasovali proti, ker si 
želimo jasno povedati, da smo proti teptanju 
dialoga. Razdeljenost še nikoli ni prinesla nič 
drugega. Če mislite, da je pot ignoriranja in 
preglasovanja prava, potem samo nadaljujte. Na 
koncu boste ostali sami. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 Gospa Maša Kociper v imenu 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. 
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovana 

ministrica in ministri, spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Naj najprej nedvoumno povem, da bo 
Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek 
pričujoči rebalans proračuna podprla in da 
nasprotujemo glede na vsebino tega rebalansa 
neprimernim pogojevanjem, da ne rečem 
izsiljevanjem, stranke Levica. Kakorkoli, 
vsakokratni proračun pa njegov rebalans tudi 
vedno nakazujeta politično usmeritev aktualne 
vlade. Vsakič je to izjemno zahteven projekt, v 
katerem se lomijo kopja. V okviru vseh 
proračunskih uporabnikov je treba uskladiti 
potrebe in porazdeliti razrez po posameznih 
ministrstvih. Želje in potrebe so realne, a tudi 
denarja ni nikoli dovolj, to vsi vemo. Zato je treba 
ostati v nekih okvirjih, ki so obstoječi. K 
razporejanju sredstev je treba pristopiti 
premišljeno in preudarno ter imeti v mislih tako 
javni dolg kot srednjeročno vzdržnost na eni 
strani, po drugi strani pa nastavljati področja, kot 
so socialne kategorije, pa tudi področja, ki 
povzročajo dodano vrednost, saj nam le to lahko 
prinese konkurenčno gospodarstvo in 
dolgoročno vzdržno gospodarsko rast.  
 V Stranki Alenke Bratušek rebalans, ki 
je pred nami, ocenjujemo kot dober. Glede na 
trenutno vlado je tudi nekoliko bolj socialno 
naravnan, kar se nam zdi situaciji primerno. Šest 
zaporednih let gospodarske rasti, ki je večja od 
povprečne v Evropski uniji, morajo končno 
občutiti tudi posamezniki, naši državljani. Tako 
smo dvignili plače v javnem sektorju, minimalno 
plačo in socialne prispevke, občinam zagotovili 
višje povprečnine. Če ljudem ne bomo 
prisluhnili, se nam kaj lahko zgodi to, kar se 

dogaja v Parizu, in potem bo te napake potrebno 
drago, zelo drago plačati. V preteklih letih nam 
je v Sloveniji uspelo stabilizirati finančni sistem 
in ustvariti pogoje za vnovični zagon 
gospodarstva. Gospodarsko rast beležimo 
pravzaprav že od leta 2014, ko je vlado vodila 
naša predsednica Alenka Bratušek. Ponosni 
smo, da so ukrepi iz obdobja najhujše krize 
obrodili sadove in da lahko pri porabi sredstev v 
rebalansu spodbujamo tudi nadaljnjo rast in 
obenem sredstva namenimo za zmanjšanje 
dolga države. Pot do dobrih časov, ki jih 
uživamo danes, je bila, če se še spomnite, zelo 
zahtevna. Zato moramo biti zdaj izjemno 
previdni, da teh naporov ne zapravimo prehitro. 
V stranki menimo, da sta ohranjanje presežka in 
stremljenje k zmanjševanju javnega dolga prava 
usmeritev in prava pot za uresničitev tega cilja. 
Rebalans je po naši oceni pripravljen na realnih 
predpostavkah, tako na prihodkovni kot tudi na 
odhodkovni strani. Seveda pa v Stranki Alenke 
Bratušek tako kot tudi v vseh drugih strankah 
tudi tokrat nismo popolnoma zadovoljni. Vsak 
izmed koalicijskih partnerjev si verjetno želi, da 
bi določene stvari tekle drugače ali hitreje, in se 
s kakšno stvarjo težko sprijazni.  
 Nobena skrivnost ni, kaj najbolj žuli 
Stranko Alenke Bratušek – upokojenci. To je bila 
naša predvolilna prioriteta. Težko nam je 
razumeti, da so že zagotovljenih 240 milijonov 
evrov, ki so bili v proračunu zagotovljeni na 
postavki za pokojnine, uporabili za druge stvari 
in ne za izpolnitev koalicijskih zavez, pod katere 
smo se podpisali vsi člani koalicije. Naša 
predsednica je že ob podpisovanju ZIPRS, 
zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije, opozarjala, da je sredstev na tej 
postavki dovolj tako za ureditev dodatnega dela 
upokojencev, za izplačilo letnega dodatka 
oziroma regresa v dveh višinah kot tudi verjetno 
za začetna sredstva za postopen dvig 
odmernega odstotka. Z uresničitvijo teh zavez bi 
odgovorili na najbolj pereče probleme 
upokojencev in hkrati dvignili zaupanje v 
pokojninski sistem pri generaciji, ki je sedaj še 
aktivna. Sredstva, ki so bila zagotovljena 
upokojencem v že sprejetem proračunu za leto 
2019, se zdaj znižujejo. Prednost se, kot rečeno, 
daje drugim rečem, upokojenci pa bodo zopet 
morali počakati na svoj čas, tako se vsaj govori, 
in plačati visoko ceno. Zato upamo, da vsi 
skupaj razumete naše razočaranje, da vseh teh 
ukrepov nismo realizirali že z 1. januarjem 2019, 
tako kot je bilo dogovorjeno. Samo na tak način 
bi se varčevalni ukrepi tudi za upokojence kot za 
druge ciljne skupine končno končali. Še naprej 
se bomo zato v naši stranki zavzemali za čim 
prejšnjo uresničitev teh zavez in glasno 
opozarjali ter stremeli k temu, da se to zgodi čim 
prej. 
 Po drugi strani pa je dejstvo, da imamo 
rekordni rebalans in da ga upravičeno spremljajo 
visoka pričakovanja. Nekatera so povezana s 
problematičnimi področji in za nas je eno takih 
nedvomno področje čakalnih vrst. V Stranki 
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Alenke Bratušek smo velikokrat izpostavili, da je 
treba čakalnim vrstam narediti konec, bolnika pa 
postaviti v središče zdravstvene oskrbe in mu 
omogočiti, da bo deležen takšne oskrbe, kot jo 
nujno potrebuje. Verjamemo, da so sredstva 
Ministrstva za zdravje odmerjena v zadostni 
meri, da bo to občutno skrajšalo čakalne dobe in 
da se bodo lahko naredili vsi ukrepi, ki so nujno 
potrebni.  
 Hkrati v naši stranki posebno pozornost 
posvečamo tudi dogajanju na Ministrstvu za 
infrastrukturo, Uradu za Slovence v zamejstvu in 
po svetu in pa Službi za razvoj in kohezijo. 
Nikakor ne moremo biti zadovoljni s 
povečanjem, ki je pripadlo Uradu za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, saj snovanje kakršnihkoli 
načrtov na tem ministrstvu ni mogoče, saj 
dodatna sredstva komaj še pokrijejo to, kar je 
prineslo povečanje plač v skladu s sprostitvijo 
plačnih razredov po Zujfu. Kot je dejal naš 
minister, skrb za diasporo, ki jo nalaga tudi 5. 
člen Ustave, ne pomeni zgolj mahanje z 
zastavicami, ampak tudi investicije.  
 Na drugi strani smo bolj zadovoljni z 
rebalansom infrastrukturnega ministrstva. 
Odraža namreč uresničitev zavez, ki smo jih 
zapisali v koalicijsko pogodbo, in določa, da se 
sredstva, namenjena cestni in železniški 
infrastrukturi, v letu 2019 glede na prejšnje leto 
ne bodo zmanjševala. Prometna infrastruktura je 
eden ključnih generatorjev rasti, zato je posebej 
pomembno, da je največje povečanje vlaganj 
prav tja. Prav tako se v luči trajnostnega razvoja 
veselimo vseh načrtovanih vlaganj v projekte, ki 
bodo Slovenijo vodili na pot v drugačno 
prihodnost, enako pa velja tudi za ukrepe za 
izboljšanje varnosti v cestnem prometu. 
 Za konec še nekaj besed o Predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvrševanju proračunov, ki spremlja vsakokratni 
proračun ali rebalans. Ta je končno takšen, kot 
mora biti – tehničen. A seveda nas ponovno 
zmoti nekaj. V Stranki Alenke Bratušek si 
želimo, da bi bila vsa vprašanja, vezana na delo 
upokojencev, urejena v sistemskem zakonu, ne 
pa v Zakonu o izvrševanju proračunov in, kot 
rečeno, obstoječa sredstva v proračunu, ki ga 
danes pripravljamo, bi zagotavljala rešitev vseh 
teh problemov že sedaj. A kakorkoli, predsednik 
vlade nam je včeraj ponovno zagotovil, da se 
bodo vsi dogovorjeni ukrepi, za katere smo se 
zavezali v koalicijski pogodbi, izpolnili v kratkem 
in da se že pripravljajo na resornem ministrstvu. 
Mi mu zaupamo in verjamemo, da bodo vse te 
spremembe oziroma ta zakon čim prej 
pripravljeni in podani na pot v parlament. 
  Tudi zato bomo v Stranki Alenke 
Bratušek pričujoči rebalans potrdili. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil poslanec Robert Polnar. 
 Izvoli. 
 

ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospod podpredsednik Državnega zbora, gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Sprejemanje rebalansa proračuna bi 
morala biti iz ustaljene prakse izvedena tehnično 
finančna in tudi politična operacija. Za uvod 
postavljam dve trditvi. Prva trditev pravi: samo 
uravnotežen proračun je dober proračuna. 
Druga trditev pravi: osnovno pravilo je, da 
proračun nikoli ne sme biti uravnotežen, razen v 
trenutku, ko se proračunski presežek za 
obvladovanje inflacije spreminja v proračunski 
primanjkljaj za boj proti recesiji. 
 Dve nasprotujoči si trditvi. Prva 
neoklasična in druga postkeynesijanska, 
najbolje ponazarjata odločitveno dilemo pri 
obravnavanju rebalansa proračuna za leto 2019. 
Finančna konsolidacija postaja Arhimedova 
točka proračunske strategije ob pričakovanem 
konjunkturnem pojemanju. Fiskalna politika se je 
znašla v središču na trenutke tudi žolčne 
politične razprave. Konsolidacija javnih financ je 
nujna, toda vrstni red in kombinacija ukrepov, ki 
jih je pri tem potrebno izvesti, sta objekt 
razlikujočih se pogledov. 
Temeljni problem pa ostaja: kako s fiskalno in 
drugimi politikami spodbujati gospodarsko rast, 
povečevati konkurenčnost in ohranjati socialno 
vzdržnost? Ne gre zgolj za tehnično, pač pa tudi 
za vsebinsko reševanje problemov. Logika 
političnoekonomskih ciklov je neizprosna. 
Zakonodajna in izvršna oblast morata začeti s 
kratkoročnimi ukrepi, hkrati pa je potrebna 
konsistentna zastavitev srednjeročnih in 
dolgoročnih strukturnih reform. 
 Nestalne razmere na področju javnih 
financ so omejitveni dejavnik. Politiki in 
načrtovalci kakršnih koli reform pa ne smemo 
spregledati časovne komponente. Kratkoročnih 
težav se ne da razreševati s strukturnimi 
reformami, ki delujejo na srednji ali dolgo rok. Ne 
moremo z zdravstveno ali pokojninsko reformo 
reševati trenutnih proračunskih težav. Ravno 
tako reforma javne uprave in racionalizacija 
stroškov javnega sektorja zahtevata dober javni 
menedžment in čas strukturnega prilagajanja. 
Vlada si zato z vidika vodenja ekonomskih politik 
ne sme zadati preveč ciljev glede na število 
razpoložljivih instrumentov in možnosti 
ukrepanja, da se izogne zanki vodenja 
ekonomskih politik, kjer njihovi učinki ne pridejo 
sočasno z ukrepi in njihovimi stroški. 
 Rebalans proračuna za leto 2019 
spreminja v novembru 2017. leta sprejeti 
proračun za leto 2019. Ta je temeljil na 
drugačnih makroekonomskih predpostavkah. 
Gospodarska rast je višja za pol odstotka BDP 
od tiste, ki je bila predvidena. Višja je rast uvoza 
in izvoza. Izvoz naj bi se realno povečal za 
6,6 % BDP, uvoz pa za 7,1 % BDP. Višji od 
pričakovanj sta tudi zasebna in državna 
potrošnja. Med spremembami napovedi za leto 
2019 izstopa predvsem povečanje investicij v 
osnovna sredstva, ki naj bi se povečala za 2,4-
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odstotne točke v primerjavi z napovedjo iz leta 
2017. 
 Usklajevanje javnih prihodkov in 
odhodkov je najpomembnejša naloga 
proračunske politike v posameznem 
proračunskem letu. V skladu z višjo 
gospodarsko rastjo bodo višji proračunski 
prihodki glede na sprejeti proračun za 603 
milijone evrov. Naraščajo pa tudi odhodki 
proračuna, in sicer za 463 milijonov evrov. S 
hitrejšo rastjo prihodkov nad dohodki bo 
ustvarjen tudi višji proračunski presežek od 
načrtovanega. Višina proračunskega presežka 
med letoma 2018 in 2019 pa ni primerljiva zaradi 
izrednih prihodkov, ki so v proračun za leto 2018 
prišli v obliki dividend iz Nove Ljubljanske banke. 
Veliko bolj nazorna je primerjava razlik med 
sprejetim proračunom za leto 2019 in 
rebalansom, kjer je presežek višji od 
načrtovanega za skoraj 260 % oziroma slabih 
140 milijonov evrov. Načrtovani proračunski 
presežek v višini 193 milijonov evrov oziroma 
0,4 % bruto domačega proizvoda bo vplival na 
znižanje državnega dolga v deležu BDP. Na 
podlagi sprejetega programa financiranja 
državnega proračuna za leto 2019 iz decembra 
2018 naj bi se dolg državnega proračuna znižal 
z 29 tisoč 180 milijonov evrov na 28 tisoč 350 
milijonov evrov. V nominalnem znesku bi to 
natančno zneslo 827 milijonov evrov. Višina 
znižanja dolga je načrtovana brez morebitnih 
prejetih prihodkov iz naslova privatizacij v letu 
2019, kar velja posebej poudariti. V gospodarski 
zgodovini samostojne Slovenije smo dosegli 
znižanje dolga državnega proračuna v 
dejanskem znesku samo leta 2008 glede na leto 
2007. Takrat je bilo znižanje dolga v vrednosti 
214 milijonov evrov. Posebna kategorija pa so 
obresti, ki jih plačujemo za nastali dolg. Višina 
plačil obresti v rebalansu proračuna za leto 2019 
znaša 785 milijonov evrov in zavoljo tega mora 
državni proračun ustvarjati višji primarni 
presežek, kar pomeni presežek prihodkov nad 
dohodki brez upoštevanja obresti. Ta presežek 
je za leto 2019 načrtovan v višini 977,5 milijonov 
evrov, njegova realizacija pa pomeni uresničitev 
ciljev razdolževanja in stroškov servisiranja 
dolga.  
 Še nekaj o poglavitnih usmeritvah 
rebalansa proračuna po posameznih politikah. 
Za izvrševanje politik na področju socialne 
varnosti je namenjenih tisoč 180 milijonov evrov, 
kar je za 165 milijonov evrov več kot v sprejetem 
proračunu za leto 2019. Tako bodo višji socialni 
transferji kot so na primer otroški dodatek, 
denarna socialna pomoč, denarno nadomestilo 
brezposelnim, invalidski dodatek ter ostali 
transferji.  
 Za Poslansko skupino Demokratične 
stranke upokojencev je pomembno, da je v 
rebalansu proračuna na podlagi sprememb 
zakona o izvrševanju proračunov vključeno tudi 
povišanje pokojnin. Poleg rednega usklajevanja 
pokojnin v višini 2,7 % bo tudi izredno 
usklajevanje v višini 1,5 %, ker je bila v letu 

2018 dosežena gospodarska rast, ki je presegla 
4 % bruto domačega proizvoda. Ravno tako je 
pomembno, da je v transferjih za pokojninsko 
blagajno v rebalansu proračuna upoštevana 
lestvica letnega dodatna s petimi razredi. Tako 
je omogočeno, da bodo najvišji znesek letnega 
dodatka prejeli upokojenci z najnižjimi 
pokojninami. Investicijsko naravnanost 
rebalansa potrjujeta izrazita rast investicijskih 
odhodkov in investicijskih transferjev. V 
rebalansu 2019 je glede na sprejeti proračun za 
leto 2019 rast za 189 milijonov evrov, glede na 
realizacijo v preteklem letu pa je rast investicij za 
258 milijonov evrov. Rast investicijskih odhodkov 
je kajpada v veliki meri povezana s črpanjem 
evropskih sredstev. Tu bo ključnega pomena 
manjši razkorak med načrtovanimi sredstvi in 
dejanskimi izplačili na podlagi pospešitvenih 
ukrepov iz akcijskega načrta za pospešitev 
črpanja sredstev iz operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 
2014–2020. Programske prioritete kažejo 
razvojno naravnanost rebalansa proračuna, ker 
se več sredstev namenja za človeške vire z 
vlaganji v področje politik izobraževanja in 
športa, za katere bo namenjenih tisoč 800 
milijonov evrov, kar je 103 milijone evrov več kot 
v sprejetem proračunu oziroma slabih 100 
milijonov evrov več, kot je bilo realiziranih s 
proračunom v letu 2018. Izrazita je tudi rast 
sredstev za politike podjetništva in 
konkurenčnosti, ker se izdatki povečujejo za 43 
milijonov evrov glede na sprejeti proračun v letu 
2019 oziroma za 39 milijonov evrov glede na 
realizacijo v preteklem letu. Zagotavljanje 
sredstev za to področje je pomembno, ker 
politike spodbujanja podjetništva in 
konkurenčnosti zasledujejo cilje ohranjanja in 
povečevanje gospodarske rasti in 
konkurenčnosti z razvijanjem kompetenc in 
zmogljivosti podjetij ter odzivom na zahteve v 
makroekonomskem okolju.  
 Za prihodnji razvoj Slovenije je 
pomembno področje znanosti in informacijske 
družbe. Vlaganja v znanost in informacijsko 
družbo prispevajo k povečevanju konkurenčnosti 
in dodane vrednosti gospodarstva preko 
ukrepov za spodbujanje inovativnosti in uvajanja 
tehnološko naprednih proizvodov in storitev. 
Področje znanosti je prioritetno, saj dolgoročno 
povečuje konkurenčnost in dodano vrednost 
gospodarstva ter na ta način zagotavlja 
predpogoje za povečanje splošnega družbenega 
blagostanja. Pri tem je poseben poudarek na 
odprtosti in kakovosti sistema. Sredstva na tem 
področju se glede na realizacijo v letu 2018 
povečujejo z 244 na 336 milijonov evrov. Na 
področju politike trga dela in delovnih pogojev so 
odhodki namenjeni ukrepom na trgu dela s 
ciljem povečanja zaposlenosti in dvigom stopnje 
delovne aktivnosti prebivalstva. Ukrepi so 
usmerjeni v povečanje zaposlenosti s 
poudarkom na posebej ranljive skupine, 
dolgotrajno brezposelne, med katerimi 
prevladujejo starejši brezposelni. Sredstva za te 
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namene bodo znašala dobrih 300 milijonov 
evrov. Glede na realizacijo se povečujejo za 14 
milijonov evrov, je pa pri tem treba poudariti, da 
je bilo pri osnutku proračuna za leto 2019 
predvideno število brezposelnih 79 tisoč 500, 
dejansko pa bo v letošnjem letu to število 73 
tisoč 900.  
 Vlaganja v prometno infrastrukturo so 
eden ključnih generatorjev gospodarske rasti. 
Cilj investicij v politike prometa in prometne 
infrastrukture je zagotoviti zmogljivo javno 
železniško infrastrukturo in prevoznost cest ter 
prometno varnost in dvigniti standarde rednega 
vzdrževanja. Rebalans proračuna se je 
osredotočil predvsem v povečanje sredstev za 
železniško infrastrukturo tudi z zagotovitvijo 
sredstev Evropske unije za drugi tir. Zagotovila 
se bodo sredstva za odseke na tretji razvojni osi 
v višini 19 milijonov evrov. Ta sredstva bodo 
namenjena predvsem za odkupovanje zemljišč 
za še ne umeščene odseke in pripravo projektne 
dokumentacije. Skupaj se bodo sredstva na 
področjih politik prometa in prometne 
infrastrukture povečala s 742 milijonov 
realizacije v letu 2018 na malo manj kot 805 
milijonov v rebalansu 2019.  
 Opazno se povečujejo odhodki za 
področje kmetijstva, gozdarstva, ribištva in 
prehrane. Povišanje je posledica povečanega 
izplačevanja programa razvoja podeželja. V 
obdobju 2019–2020 bodo izplačila najvišja, saj 
se izplačujejo tudi investicijski projekti po 
izvedenih javnih razpisih iz predhodnih let. 
Povišanje odhodkov na tem področju je 
načrtovano iz realiziranih 424 milijonov v letu 
2018 na 462 milijonov evrov v rebalansu za leto 
2019. Tudi proračunski odhodki v pristojnosti 
Ministrstva za zdravje se povečujejo, iz 
realizacije malo manj kot 150 milijonov evrov v 
letu 2018 na 190 milijonov evrov v rebalansu 
2019. Največji del proračuna tega ministrstva se 
namenja razbremenitvi zdravstvene blagajne, 
saj se je na državni proračun preneslo 
financiranje specializacij zdravnikov ter 
pripravništva medicinskih strok v višini 60 
milijonov evrov. Prav tako so zagotovljena 
dodatna sredstva tudi za izboljševanje 
likvidnostnega položaja javnih zdravstvenih 
zavodov.  
 Gospe in gospodje, to bi bil kratek 
pregled po naši oceni najpomembnejših politik, 
ki so zastopane v rebalansu državnega 
proračuna za leto 2019. V Poslanski skupini 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije 
ocenjujemo, da je rebalans proračuna za leto 
2019 dokument, ki je uporaben za učinkovito 
vodenje izvedbenih politik in projektov, zato ga 
bomo podprli in mu nas ta način zagotovili tudi 
nujno potrebno politično legitimnost. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič 
Plemeniti. 
 Izvoli. 

ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): Lep 

pozdrav vsem skupaj! 
 Takoj na začetku moram pohvaliti 
ministra za finance, ki se trudi prestrukturirati 
prejeta posojila, s čimer zmanjšuje odhodke za 
obresti posojil. Ampak to je zgolj začetna 
pohvala. Konec koncev ta proračun, ki ga 
imamo pred sabo, bi Slovenska nacionalna 
stranka naredila bolje, bolj transparentnega, 
predvsem pa ne bi denarja metali za tiste 
zadeve, kamor denar ne sodi, če vzamemo 
samo migrante, ki bodo pokasirali – oziroma 
njihove institucije in tako naprej – okrog 28 
milijonov evrov. Razsipništvo se kaže na raznih 
postavkah proračuna. Predsednik Republike 
Slovenije bo dobil skoraj dodatnih 360 tisoč 
evrov – le za kaj? Da se bo naslanjal na raznih 
ograjah ne samo v Egiptu, ampak tudi kje 
drugje? Generalni sekretariat Vlade bo za 
izvedbo protokolarnih dogodkov dobil skoraj 14 
milijonov evrov. Ali ne bi bilo bolje, da bi, recimo, 
od teh 14 milijonov evrov vsaj 4 milijone evrov 
dali za odkup slovenske premične kulturne 
dediščine? Temu ne dajemo ničesar. Za galerijo 
v Mariboru je predvidenih 30 tisoč evrov. Za 30 
tisoč evrov niti ene slike modernega 
slovenskega umetnika ni. Mogoče bodo to imeli 
za to, da bodo lahko kupovali sekretpapir in 
brisačke za kopalnice. Sramota! Potem, če 
pogledamo, za odkup dediščine okrog 250 tisoč 
evrov. A ja?! A ja?! A smo Slovenci res tako 
beden narod, da nimamo kulturne dediščine, da 
bi jo lahko odkupovali in hranili? Ne, mi bomo za 
izvedbo protokolarnih dogodkov porabili malo 
manj kot 14 milijonov evrov! Povedal sem že, da 
bo šlo za migrante okrog 28 milijonov evrov, kar 
je navadna svinjarija. Je pa seveda to razdeljeno 
po raznih postavkah, tako da se ne vidi, od kod 
in kam. Recimo, Urad Vlade Republike Slovenije 
za oskrbo in integracijo migrantov – milijon 184 
tisoč evrov, in tako naprej. Pa Ministrstvo za 
notranje zadeve skoraj 800 tisoč na eni postavki, 
pa milijon na drugi postavki, pa potem še na 
raznih drugih ministrstvih, pa na Ministrstvu za 
zdravje, kjer imajo migranti poseben status, in 
tako naprej. In to nanese ogromno denarja. 
Namesto da bi ga dali našim ljudem, bomo dali 
nekim migrantom, ki bodo popestrili slovenski 
kulturni prostor, ki nam bodo prinesli atomske 
fizike, ki nam bodo prinesli najboljše kirurge na 
svetu, ki znajo operirati samo z britvijo, pa ne 
bom povedal za kaj drugega, ampak za britje 
določenih, bi rekel, delov telesa in obrezovanje 
določenih delov telesa. Mogoče je pa to komu 
všeč, ne vem.  
 Statistični urad Republike Slovenije bo 
za statistična raziskovanja dobil skoraj 600 tisoč 
evrov. Za kaj pa? To statistično raziskovanje je 
zgolj registrsko, kar pomeni, da nimamo nobene 
statistike. Statistični urad ne navaja niti, kje je 
kdo rojen, niti narodnosti, niti verske 
opredeljenosti, ničesar. Pravijo, da je Evropa to 
zahtevala. Tudi tu lažejo! Tudi tu laže Vlada, 
kajti Evropa je samo rekla, kaj najmanj mora biti 
v tem statističnem pregledu. In če pogledamo, 
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kaj vemo o slovenskih državljanih in o populaciji 
v Sloveniji, ne vemo ničesar. Kako se pobirajo ti 
podatki, to je navadna sramota. In tu smo dali 
gospodi dodatnih skoraj 600 tisoč evrov. Ne 
rabijo toliko. Še tisto bi jim pobral, kar imajo, kajti 
tisti podatki so zgolj zbiranje iz raznih občinskih 
uradov, kar pa lahko naredi en računalniški frik 
popoldan enkrat, ne rabimo ne vem kakšnih 
uradov in zbiranja.  
 Finančna uprava Republike Slovenije, 
Furs – najbolj osovražena institucija v državi, ki 
tolče po majhnih ljudeh in velike lopove nosi po 
rokah. Noben od velikih lopov, ki so dolžni 
desetine milijonov Fursu, ni dobil po glavi še niti 
enkrat. Dobili pa so vsi mali, ki niso plačali 
kakšnih 35 evrov, in so jim blokirali račun. So se 
jim usedli na premičnino, pobrali so jim hiše, 
stanovanja, avtomobile, ne vem kaj vse in se 
tolčejo po prsih, kako so dobri. In da bo še več, 
da bodo še bolj tolkli po slovenskih ljudeh, bodo 
dobili več kot 8,5 milijonov evrov. Kakšna država 
pa smo? Slabša smo kot … Hitler ni tega delal, 
je pustil ljudem dihati. Pri nas ne pustimo dihati, 
pri nas je treba dihati na slamico, ravno toliko, 
da bomo preživeli, medtem ko bodo nekateri z 
milijoni, s stotinami milijonov, ki so jih pokradli, 
živeli krasno, lepo v oazah in se tudi ta trenutek 
marsikdo sonči na Mauritius, pa se čoha po 
mednožju, če ga ne čoha katera druga ali 
kakšen drug, ne vem, no.  
 Ministrstvo za finance bo za plačilo 
prispevka v proračun Evropske unije plačalo 
malo manj kot 60 milijonov evrov. Fino. 
Plačujemo levo, desno. Kaj pa dobimo od 
Evrope? Prekleto malo. Če že kaj dobimo, ne 
znamo niti izkoristiti. Če pa bi že znali izkoristiti, 
so pa naši birokrati tako sposobni, da zagotovo 
preprečijo, da bi kakšna občina kaj pobrala, ker 
bodo iskali, kje vmes je vejica, da bodo lahko 
zavrnili vse skupaj, dokler Evropa ne bo rekla: 
"Zamudili ste rok." In potem – kdo bo kriv? 
Noben ne bo kriv, tako kot ni kriv tisti, ki je 
zamočil in smo morali plačati 9 milijonov zaradi 
cukerfabrike v Ormožu. Kaj se mu je zgodilo? 
Nič. Ali mu je kdo kaj pobral? Nič mu ni noben 
pobral. Ali je izgubil službo? Ne ni izgubil službe. 
Nič se ni zgodilo. Če bo en kmet šel ali pa če bo 
šel po sendvič in ga ne bo plačal takrat, ampak 
čez 5 minut, bo pa letel od tukaj ven iz 
parlamenta pa kaznovan bo, pa najraje bi ga kar 
obesili tam pred parlamentom. Lepo vas prosim, 
to naj bo proračun?! Seveda pa je treba udariti 
po piskru tam in po glavi tistega, ki kritizira 
Vlado. Zato Fiskalni svet ne bo dobil nobenih 
povišanj sredstev, jasno, ker kritizira Vlado. Nič, 
to je tisto, palčka, ponk pa po prstih.  
 Ministrstvo za javno upravo bo dobilo 
skoraj 10 milijonov manj za razvoj 
širokopasovnih omrežij. Saj ne rabimo, saj v 
Sloveniji ne rabimo izobraževanja! V Sloveniji 
moramo imeti čim več bedakov, kajti bedake 
lahko za jajca z nago ritjo vlečeš po črepinjah, 
pa bodo tiho, pa bodo debelo gledali, pa bodo 
srečni, če jih boš nehal vleči. To se dogaja pri 
nas.  

 Ministrstvo za infrastrukturo za razvoj 
avtocestnega in cestnega omrežja – 3 milijone 
185 tisoč evrov manj. Kdaj bomo začeli delati 
avtocesto proti Slovenj Gradcu? Že 20 let se 
Korošcem obljublja povezava. In kaj imamo od 
tega? Nič. Vedno znova in znova novi in novi 
projekti, na katerih se krasni denarji služijo. 
Imamo družbo 2TDK za železnico, za drugi tir, 
za 27 kilometrov drugega tira, kjer so baje že 
pokurili 40 milijonov evrov. In kaj je od tega? Nič. 
Nič nimamo. Je pa res, da je za enkrat cena 
tistega tira eno milijardo 400, čez eno leto bo 
eno milijardo 800, čez dve leti bo dve milijardi 
200 in na koncu bo to tri milijarde in pol. Noben 
ne bo kriv. Vlada bo šla, prišla bo druga in 
konec. Kdo bo plačeval? Mi vsi. No, mogoče 
kakšni od vas tukaj ne, od te strani tja mogoče 
ne boste plačevali, ampak od te strani sem pa 
zagotovo bomo plačevali.  
 Vrhovno sodišče. Ja, tudi Vrhovno 
sodišče bo za sodne postopke dobilo skoraj 3 
milijone manj. Jaz upam, da bo kakšen od tistih, 
ki so pokradli denar, na koncu prišel na Vrhovno 
sodišče, pa če ne zaradi drugega, da mu bodo 
vrhovni sodniki vsaj zaradi tega dali po prstih. 
Mogoče, čeprav dvomim, kajti v Sloveniji, kot 
kaže, tisti, ki kradejo na veliko, niso kaznovani. 
Kaznovani so tisti, ki vzamejo en sendvič, pa ne 
mislim našega bivšega kolega, ampak mislim na 
tiste ljudi, ki ne morejo preživeti. Mislim na ljudi, 
ki težko shajajo s koncem in s krajem, ki nimajo 
za preživetje, ki ne morejo živeti s tistim, kar 
dobijo. Ti ljudje ne bodo dobili praktično nič. 
Bodo pa seveda dobile razne nevladne 
organizacije, ki delujejo proti Sloveniji. Tiste 
organizacije bodo bogato nagrajene. Bogato! 
Tako ali tako dobivajo veliko denarja že iz tujine 
od raznih Sorosovih skladov, pa še od 
slovenske države po proračunu bodo dobile še 
več. Pa seveda kakšni taki umetniki, ki bodo 
dojili pse, pa mogoče kamele, kaj jaz vem kaj. 
To se lahko razvije v ene take zanimive sfere, 
kajti to zgleda je v Sloveniji umetnost. Rebalans 
proračuna ne vsebuje ukrepov za zmanjšanje 
davčnega primeža. Slovenski delavci so v 
davčnem primežu in ta rebalans ne vsebuje tudi 
nobenih ukrepov, da bi lahko tisti, ki največ 
polnijo državni proračun, to so mali obrtniki, ko 
75 % njihovega prispevka pride v državni 
proračun. Tega ni nikjer. Slovenija tudi ni 
določila ukrepov za zagotavljanje dolgoročne 
stabilnosti pokojninskega sistema. Tukaj flikamo 
konec s krajem, to je tako, kot je bilo včasih, ko 
so žnidarji bili tisti, ki so flikali stare hlače, krojači 
so bili tisti, ki so delali nove. In ta proračun mene 
spominja na eno tako žnidarsko varianto. Flika 
na fliko, ampak na koncu ostaneš petlar, berač, 
ostaneš vaški posebnež. Zgleda, da nekaterim 
je do tega, da Slovenija ostane neka združba 
vaških posebnežev tukaj notri. Ravno tako tudi 
predlog rebalansa proračuna ne vključuje 
zadostnih informacij za oceno skladnosti 
postopnega zniževanja javnega dolga z merili za 
zniževanje javnega dolga. To je ugotovila tudi 
Evropska komisija. Evropska komisija se ne 
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strinja s tem našim predlaganim proračunom. 
Ampak, ne vem, konec koncev je imela opozicija 
tudi približno 34 predlogov, pa so vsi bili 
zavrnjeni. Kajti nihče naj ne moti spanja 
vsevišnjega, je rekel enkrat eden. Zaradi tega se 
ne sme sprejeti noben predlog, ki ga je pripravila 
opozicija. Je pa res, da se tudi znotraj koalicije 
slišijo glasovi, ki se ne strinjajo s tem 
proračunom. Seveda ti glasovi, ne da bodo 
utihnjeni, ampak bodo utihnjeni zato, da ne bi 
motili tistega spanja vsevišnjega, ki sem ga prej 
omenil.  
 Zadeva je zanimiva. Mi smo Evropi 
vedno dajali ne vem koga. Pa smo dali Grčiji 
400 milijonov evrov, od tega ne bomo videli 
nikoli ničesar. Pa smo dali Portugalski 160 
milijonov evrov, pa tudi tega ne bomo videli 
navkljub obljubam. Kaj nam je Evropa dala? Ko 
smo imeli žled, nismo dobili ničesar. Ko smo 
imeli tiste grozljive zadeve na Gorenjskem, 
nismo dobili ničesar. Nikoli nismo dobili ničesar. 
Nekaj zaradi lastne neumnosti, potem zaradi 
nesposobnosti, nekaj pa tudi zaradi tega, ker 
hlapca se ne nagrajuje. Hlapec je srečen, da je 
hlapec. Slovenija deluje kot hlapec tudi v 
evropskem prostoru. No, ampak sedaj so se 
malo zbudili. Evropa pravi, da to ne štima, da ni 
v redu. Bomo videli, kaj bo. Videli bomo, kaj bo 
Evropa storila. Konec koncev slovenska vlada 
že ves čas evropski gnili, degenerirani in pijani 
bruseljski birokraciji leze v rit in dela vse, kar 
hočejo, in vse, kar želijo. Tisto, kar mislijo, mi že 
naredimo. Bomo sedaj videli, kaj bo Evropa 
sedaj rekla. 
  Ravno zaradi tega da vidimo, kako bo 
Evropa po glavi udarila neumnosti in bedastoče 
Slovenije, bomo mi ta predlog proračuna 
oziroma rebalansa podprli.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa  

 Stališče Poslanske skupine italijanske 
in madžarske narodnosti bo predstavil Felice 
Žiža. 
 Izvoli. 
 
FELICE ŽIŽA (PS IMNS): Gospod 

podpredsednik Državnega zbora, hvala za 
besedo. Spoštovane ministrice, spoštovani 
ministri, kolegice in kolegi! Egregio vice 
presidente della Camera di Stato, egregi ministri, 
egregi deputati! Tisztet Hölgyeim és Uraim!   
 Poslanca v Poslanski skupini italijanske 
in madžarske narodne skupnosti bova podprla 
predlog rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2019.  
 Vlada je pod vplivom ugodnih 
gospodarskih razmer in dobrega stanja javnih 
financ po njenem mnenju pripravila stabilen in 
razvojno naravnan predlog rebalansa proračuna. 
V njem je zagotovila tudi sredstva za višji 
minimalni dohodek in minimalno plačo, dvig 
povprečnine, socialnih transferjev, letnega 
dodatka in izredne uskladitve pokojnin ter za 
ukrepe v zdravstvu. Kljub temu bo potrebno že 
za prihodnje leto zelo previdno načrtovati 

proračunske prilive in odlive ter pri tem 
upoštevati vrsto dejavnikov, kot so opozorila 
Fiskalnega sveta, Evropske komisije in hitro 
spreminjajoče se razmere na svetovnih trgih. 
Poskrbeti bo potrebno za razvoj gospodarstva in 
obrti kot tudi za boljše delovanje zdravstvenega 
sistema kot celote, skrb za socialno šibke, več 
vlaganj v raziskovanje in inovacije ter v kulturo.  
 Tudi v avtohtonih narodnih skupnostih 
pričakujemo več sredstev za delovanje ustanov, 
organizacij, projekte in programe, potrebne 
naložbe v šolstvu in za gospodarsko osnovo. 
Vlada je namreč v predlogu rebalansa 
proračuna za letos obdržala raven sredstev iz 
preteklih let, ki avtohtonim narodnim skupnostim 
po odgovornem prevzemanju bremen ob zadnji 
gospodarski krizi omogoča le preživetje. Posebej 
zaskrbljujoč je položaj radijskih in televizijskih 
programov narodnih skupnosti v okviru RTV 
Slovenije, ki ga je potrebno takoj rešiti. Kulturne 
dejavnosti narodnih skupnosti si po velikem rezu 
leta 2012 še niso opomogle.  
 V naši poslanski skupini bova rebalans 
proračuna za letos podprla. Potem pričakujeva 
reševanje omenjenih težav pravočasno, v 
sodelovanju pri pripravi Predloga proračuna 
Republike Slovenije za leto 2020, ki bo 
avtohtonima narodnima skupnostma omogočil 
potreben razvoj. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil mag. Marko 
Pogačnik.  
 Izvoli. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsedujoči, hvala za dano besedo. 
Spoštovani ministrski zbor, kolegice, kolegi! 
 Pred nami je rebalans proračuna za 
leto 2019, kar predstavlja najpomembnejši 
dokument za Republiko Slovenijo, iz samega 
proračuna oziroma rebalansa proračuna je pa 
razvidno, kakšno politiko bo ubrala vlada 
Marjana Šarca. Dejstvo je, da Bruselj in 
Evropska komisija svarita pred Predlogom 
rebalansa proračuna za leto 2019, ki ga imamo 
danes na mizi. Evropska komisija ugotavlja, da 
proračun za leto 2019 bo morda neskladen z 
evropskimi proračunskimi pravili. »Osnutek 
proračunskega načrta Slovenije za leto 2019 
predstavlja tveganje neskladnosti z evropskimi 
proračunskimi pravili«, je v svojem mnenju 
ocenila Evropska komisija. Evropska komisija je 
Slovenijo pozvala, naj v okviru nacionalnega 
proračunskega postopka ustrezno ukrepa, da 
zagotovi skladnost proračuna s pravili. Ob tem v 
Bruslju poudarjajo ter tudi Komisija napoveduje, 
da bi osnutek proračunskega načrta lahko 
povzročil znaten odklon od prilagoditvene poti za 
dosego srednjeročnega cilja države. Slovenija je 
sicer od leta 2016 v preventivni fazi spremljanja 
javnih financ, saj izpolnjuje temeljni cilj glede 
javnofinančnega primanjkljaja, po katerem le-ta 
ne sme preseči 3 % bruto domačega proizvoda. 
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Zelo negativno mnenje o Predlogu rebalansa 
proračuna za leto 2019 je izrekel tudi Fiskalni 
svet, ki o rebalansu podaja sledeče mnenje: 
Predlog rebalansa državnega proračuna in že 
sprejeti okvir za pripravo proračuna sektorja 
država nakazujeta ekspanzivno in prociklično 
fiskalno politiko v letu 2019, ta pa je po mnenju 
Fiskalnega sveta v trenutnih okoliščinah 
neustrezna. Ob predvidenem ohranjanju 
ugodnih gospodarskih razmer se bo namreč 
stanje javnih financ po oceni Fiskalnega sveta in 
tudi Vlade Republike Slovenije strukturno 
poslabšalo. Pri tem ocenjujemo kot 
zaskrbljujoče, da bo predvsem z gospodarsko 
rastjo spodbujena rast prihodkov spremljalo 
pretežno trajno povišanje izdatkov, ki hkrati ne 
bodo naslovili strukturnih izzivov javnih financ. 
 Vlada Republike Slovenije v januarja 
predloženih proračunskih dokumentih 
predvideva v letu 2019 povišanje izdatkov 
sektorja država za 1,13 milijarde evrov glede na 
leto 2018. Takšna raven izdatkov je po mnenju 
Fiskalnega sveta določena v nasprotju z 
zakonodajo. Določila Zakona o fiskalnem pravilu 
bi bila namreč spoštovana ob povečanju celotnih 
izdatkov sektorja država za okoli 870 milijonov 
evrov, kar bi z izjemo lanskega leta predstavljalo 
najvišjo rast izdatkov po letu 2009. V zadnjih 
mesecih se povečuje tveganje za občutnejšo 
upočasnitev gospodarske rasti v letu 2019 od 
napovedi, na katerih so osnovani proračunski 
dokumenti. V negotovem okolju bi morala vlada 
slediti načelu previdnosti pri načrtovanju 
javnofinančnih prihodkov in tudi izdatkov. 
Spoštovanje načela previdnosti ob povečanju 
negativnih tveganj po oceni Fiskalnega sveta 
pomeni, da bi predvidena dejanska raba in 
izdatkov zaostajala za maksimalno dovoljeno. 
Proračunski dokumenti pa nasprotno to mejo še 
presegajo. Postopek priprave proračunskih 
dokumentov ponovno ne odraža zahteve po 
časovni usklajenosti njihovega sprejemanja in 
po srednjeročnem načrtovanju fiskalne politike. 
Predlog rebalansa državnega proračuna je bil 
namreč oblikovan šele dober mesec po sprejetju 
sprememb v okviru Državnega zbora Republike 
Slovenije. Hkrati je bil okvir znova spremenjen 
samo za eno leto, čeprav zakonodaja zahteva 
celovito spremembo za tekoče in prihodnja tri 
leta. To je po oceni Fiskalnega sveta 
problematično, ker so bili pri oblikovanju vlade 
sprejeti ukrepi z javnofinančnimi posledicami tudi 
v prihodnjih letih. Fiskalni svet pričakuje, da bo 
vlada ob pripravi programa stabilnosti 
Nacionalnega reformnega programa pomladi 
leta 2019 predstavila verodostojne in celovite 
proračunske načrte, ki bodo vodili k 
srednjeročnim vzdržnim javnim financam. To je 
bila ocena Evropske komisije in Fiskalnega 
sveta. Ob tem je treba poudariti, da ne 
Ministrstvo za finance ne Vlada Republike 
Slovenije priporočil Evropske komisije in 
pripomb ter priporočil Fiskalnega sveta nista 
upoštevala. 

 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke smo mnenja, da je ta 
proračun rebalansa za leto 2019 grajen 
predvsem na predpostavki nespremenjene 
politike, ki pa po mnenju Slovenske 
demokratske stranke ne ustrezna temu, kar bi 
Slovenija v danem trenutku potrebovala, to pa je 
potreba po reformah. V Slovenski demokratski 
stranki smo prepričani, da glede na trenutno 
stanje, ko vlada gospodarska rast, bi bile te 
reforme nujno potrebne. V Slovenski 
demokratski stranki smo prepričani, da so 
reforme potrebne predvsem na področju 
pokojnin, zdravstva in dolgotrajne oskrbe, na 
katero opozarja tudi Evropska komisija. 
Predvsem pa so reforme potrebne za 
zagotavljanje socialne varnosti ljudi in ne zaradi 
tega, da bi pričakovali pričakovanja evropske 
oziroma bruseljske birokracije. V Slovenski 
demokratski stranki smo tudi pri predhodnem 
sprejemanju proračuna večkrat opozarjali, da 
sprejemamo proračun zaradi državljank in 
državljanov Republike Slovenije in ne zaradi 
Bruslja. V Slovenski demokratski stranki se 
zavedamo, da se bo gospodarska rast 
postopoma zmanjševala, prav tako tudi stopnja 
brezposelnih, pri čemer stopnja neaktivnih 
starejših in nizko usposobljenih delavcev še 
vedno ostaja visoka. Zato ocenjujejo, da 
strukturne reforme pokojninskega sistema, 
zdravstvenega sistema in sistema dolgotrajne 
oskrbe postajajo vse bolj nujne, če želi Slovenija 
ostati na poti dinamične in trajnostne rasti. 
Staranje prebivalstva kliče k znatnim naložbam, 
ki bi olajšale pritisk na sistem zdravstvenega 
varstva in dolgotrajne oskrbe. Iz rebalansa 
proračuna za leto 2019 pa vsaj v Slovenski 
demokratski stranki, iz številk, ki so dane v 
dokumentu, ne vidimo nobenih ključnih zadev, ki 
bi zagotovile trajnostni razvoj Slovenije, to pa so 
predvsem te tri reforme.  
 V Slovenski demokratski stranki zelo 
pogrešamo to, da vlada oziroma Ministrstvo za 
finance ni predložilo rebalansa proračuna za leto 
2020, kar je neka nova praksa in sila 
nenavadno. Dejstvo je, da se iz te ugotovitve 
dejansko tudi na srednji rok ne more ugotoviti 
stabilnosti javnih financ. Na to je opozoril že 
Fiskalni svet, na to smo opozarjali že v 
Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke. Spoštovani minister, v nadaljevanju 
razprave pričakujem ta odgovor, zakaj ni bil 
pripravljen rebalans proračuna za leto 2020 
oziroma kdaj v Državnem zboru lahko 
pričakujemo, da bo vlada lahko predložila 
rebalans proračuna za leto 2020 in da bomo 
lahko ugotovili, kaj to predstavlja tudi za 
srednjeročno vzdržnost javnih financ. Poudariti 
je treba, da rebalans proračuna temelji na 
jesenskih napovedih Umarja. Dejstvo je pa, da 
proračun sprejema Državni zbor danes, verjetno 
samo nekaj dni pred tem, ko bo Umar napovedal 
že nove spomladanske napovedi. Vlada se je 
odločila za nekatere ukrepe, ki dejansko trajno 
povečujejo odhodke, ni pa ukrepov, ki bi 
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zagotovili trajno povečanje prihodkov. S tem v 
Slovenski demokratski stranki ocenjujemo, da se 
lahko destabilizira stanje in vzdržnost javnih 
financ. V Slovenski demokratski stranki smo 
prepričani, da se gospodarska rast mora občutiti 
tudi v žepih državljank in državljanov Republike 
Slovenije, vendar smo v Slovenski demokratski 
stranki prepričani, da to povečanje v denarnicah 
državljank in državljank Republike Slovenije ne 
sme biti na račun dodatnega obremenjevanja 
gospodarstva oziroma proračuna. Iz rebalansa 
proračuna je pa predvsem to razvidno, da vlada 
z določenimi ukrepi trajno povečuje svoje 
ukrepe.  
 Če pogledamo še same številke, 
dejstvo je, da bo s proračunom v letu 2019 
Slovenija prvič presegla proračunske prihodke, 
ki bodo presegali 10 milijard evrov. Če 
izpostavim številko oziroma naredim primerjavo 
s prihodki v letu 2015, ki so bili približno 8,5 
milijarde, lahko ugotovimo, da gre tukaj za 
povečanje skoraj dveh milijard evrov. Če si 
naredimo primerjavo, od kje izvirajo te razlike, 
lahko ugotovimo, da največje povečanje sledi iz 
pobranih davkov; v primerjavi z letom 2015 je to 
povečanje za približno 1,6 milijarde evrov. To 
pomeni največje povečanje iz naslova davka na 
dohodek in dobiček ter domači davki na blago in 
storitve. Iz tega lahko ugotovimo, da ima glavno 
zaslugo za rast prihodkov v slovenskem 
proračunu gospodarstvo. Ta vlada se v tem 
rebalansu ni odločila, da na nek način dodatno 
razbremeni gospodarstvo; na podlagi nekaterih 
informacij pa lahko pričakujemo, da bo vlada z 
ukrepi, ki jih pripravlja za prihodnost, slovensko 
gospodarstvo že po praksi in politiki prejšnjih 
vlad dodatno obremenjevala. Spoštovani 
kolegice in kolegi! Mislim, da se na današnji seji 
lahko zahvalimo predvsem gospodarstvu, 
zaposlenim v slovenskem gospodarstvu, da bo 
proračun za leto 2019 presegel 10 milijard evrov 
prvič v zgodovini Slovenije.  
 V Slovenski demokratski stranki smo že 
večkrat poudarjali, da ugotavljamo, da 
trošarinska politika prejšnjih vlad in sedanje 
vlade ni ustrezna. Slovenski demokratski stranki 
ni jasno, zakaj so naftni derivati v sosednji 
Avstriji bistveno cenejši kot v Sloveniji, zakaj je 
kurilno olje v Avstriji cenejše kot v Sloveniji. V 
Slovenski demokratski stranki smo prepričani, 
da je trošarinska politika neustrezna na področju 
naftnih derivatov, tobačnih izdelkov, alkoholnih 
pijač, kar je vsekakor razvidno tudi iz rebalansa 
proračuna, kajti zanimivo je, da bodo trošarinski 
prihodki v primerjavi s planiranimi padli za več 
kot 50 milijonov, kar je razvidno, da se denar iz 
trošarin dejansko seli v avstrijski proračun in v 
proračun sosednje države Hrvaške. Ta vlada 
večkrat poudarja, da se dolg države zmanjšuje. 
Res je, dolg države se zmanjšuje, vendar dolg 
države se zmanjšuje zgolj v strukturi bruto 
domačega proizvoda, dolg države se pa 
zmanjšuje izključno zaradi tega, ker se bruto 
domači proizvod po zaslugi gospodarstva 
dviguje. Če pa pogledamo realni dolg države 

oziroma neto dolg države, pa lahko ugotavljamo, 
da se le-ta ne spreminja oziroma da se bo lahko 
po eni strani tudi povišal. Vlada Republike 
Slovenije pričakuje tudi povišanje prihodkov iz 
naslova evropskih sredstev. Tukaj smo v 
Slovenski demokratski stranki skeptični, da bo 
do tega res prišlo. Dejstvo je, da tako slabega 
črpanja evropskih sredstev, kot je bilo pod vlado 
Mira Cerarja in kot je pod sedanjo vlado, še 
nismo imeli v zgodovini Slovenije. Dejstvo je, da 
je na tem področju odstopil že tudi v sedanji 
vladi en minister. V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke pozivamo Vlado Republike 
Slovenije, da vloži maksimalni napor, da bo to 
črpanje evropskih sredstev uspešnejše.  
 Če si pogledamo pri odhodkih, odhodki 
bodo prav tako prvič presegli 10 milijard evrov in 
so v primerjavi z letom 2015 približno za pol 
milijarde evrov višji. Plačilo obresti bo še vedno 
predstavljalo približno 800 milijonov evrov. V 
Slovenski demokratski stranki pa postavljamo 
vprašanje predsedniku Vlade in ministru za 
finance, saj se v primerjavi z letom 2015 
povečujejo socialni transferji za povečevanje 
socialne varnosti približno za 110 milijonov. Tu 
govorimo o gospodarski rasti, govorimo o 
zmanjšanju brezposelnosti, v primerjavi z letom 
2015 imamo gospodarsko rast; iz rebalansa 
proračuna je pa razvidno, da se za postavka za 
povečevanje socialne varnosti v primerjavi z 
letom 2015 povečuje za približno 110 milijonov 
evrov. Še bolj zaskrbljujoč je podatek, če 
naredimo primerjavo z letom 2015, glede 
transferjev v javne zavode. Transferji v javne 
zavode so leta 2016 znašali približno 1,64 
milijarde evrov, po rebalansu sedanjega 
proračuna, spoštovani minister za finance, pa 
znašajo približno 2,1 milijarde evrov. To pomeni, 
transferji v javne zavode se v primerjavi z letom 
2015 povečujejo za približno 500 milijonov 
evrov. 500 milijonov evrov višji izdatki za 
transferje v javne zavode! Mi pa imamo daljše 
čakalne vrste v zdravstvu in imamo višje storitve 
v domovih za ostarele. Tu bi res prosil 
predsednika Vlade in ministra za finance, da 
obrazložita, zaradi česa so se povečali prihodki 
za javne zavode v primerjavi s proračunom za 
leto 2015 za približno pol milijarde evrov.  
 Še enkrat bi ponovil, da ta vlada 
Marjana Šarca gradi politiko na predpostavki 
nespremenjene politike, predvsem pa v 
primerjavi z vlado Alenke Bratušek in vlado Mira 
Cerarja, ko je ta politika temeljila predvsem na 
politiki zadolževanja in politiki dodatnega 
obremenjevanja gospodarstva, bomo lahko pod 
vlado Marjana Šarca verjetno priče načelu deli in 
vladaj. V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke smo na matičnem odboru 
za finance vložili 16 amandmajev, ki temeljijo 
predvsem na dodatnem razvoju Slovenije. In da 
bi bil ta proračun bolj razvojno in ciljno 
naravnan, smo predlagali preusmeritev 
določenih proračunskih postavk v višini 45 
milijard. Vseh 16 amandmajev, ki so bili vloženi, 
pa temelji predvsem na vlaganju v infrastrukturo, 
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izboljšanju in hitrejši gradnji cest. Amandma, ki 
pa se nam zdi še posebej pomemben, je pa za 
povečanje sredstev za 5 dodatnih milijonov v 
podprogramu Dejavnosti na področju dela, 
družine ter socialnih zadev, in sicer za plače 
zaposlenih v domovih za starejše. Dejstvo je, da 
so se zaradi določenih ukrepov, ki jih je sprejela 
ta vlada, cene storitev v domovih za starejše 
bistveno povečale in s tem obremenile 
končnega uporabnika. Na žalost smo bili na seji 
matičnega delovnega telesa priče, da je koalicija 
zavrnila vse amandmaje opozicije, kar 
obžalujemo. Danes je ponovna priložnost, da se 
razmisli, kateri amandmaji, ki so bili predlagani s 
strani Slovenske demokratske stranke, se lahko 
sprejmejo. Žalostno pa je, da se tudi tu nadaljuje 
politika, ki jo je izvajala že prejšnja vlada, vlada 
Mira Cerarja, ko v štirih letih prvič v zgodovini 
Slovenije ni bil sprejet niti en amandma 
opozicije; in danes verjetno lahko pričakujemo 
podobno zgodbo.  
 Zaradi vsega navedenega v Slovenski 
demokratski stranki Predloga rebalansa 
proračuna za leto 2019 ne bomo podprli.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil Brane Golubović. 
 Izvoli. 
 
BRANE GOLUBOVIĆ (PS LMŠ): Spoštovani 

kolegice in kolegi, spoštovani ministri, ministrice, 
predstavniki ministrstev, prav lep pozdrav! 
 Razvoj, znanje, sociala, varnost, 
zdravje, okolje in stabilne javne finance so 
prioriteta Liste Marjana Šarca, ki smo jo 
zagovarjali pri pogajanjih z našimi partnerji pri 
oblikovanju rebalansa proračuna. V prvem planu 
so bili ljudje, potrebe vseh generacij. Gledali 
smo celoten gozd, ne posameznih dreves. Bi 
lahko dobili več z drugačnim upravljanjem z 
javnimi sredstvi na eni strani ali bolj učinkovitim 
pobiranjem davkov oziroma davščin na drugi? 
Vsekakor; a to je odgovornost vsakega od nas. 
Največja odgovornost pa je prav na politiki in 
predvsem uradnikih, ki z javnim denarjem 
upravljajo. Ljudje moramo začeti zaupati, da se 
z našim denarjem ravna gospodarno. Ne morem 
pa mimo različnih državnih podjetij, ki jim ljudje 
ravno tako plačujemo določene dajatve v obliki 
cestnin, trošarin, različnih taks, omrežnin. Tudi 
ta podjetja in njihova vodstva so del naše države 
in temu primerno se morajo obnašati in ravnati s 
finančnimi sredstvi, ki jih dobijo. Obnašati se 
morajo odgovorno, saj ta podjetja niso last 
vodstvenih kadrov, temveč so last države 
oziroma ljudi, ki to državo tvorimo. Vse 
premalokrat na glas tudi v tem državnem zboru 
povemo, kakšen je naš model države. Naš 
model države temelji na solidarnosti. Solidarnost 
zagotavljamo preko plačevanja davščin in tudi 
preko prostovoljnega dela, ki ga je v naši državi 
izredno veliko. Aktivna generacija oziroma 
zaposleni plačujemo različne davščine v različne 
javne blagajne, štiri so, in na ta način 

omogočamo javno zdravstvo, šolstvo, pokojnine, 
bolniške, porodniške, nižje cene vrtcev, 
subvencioniramo podjetja, kmetijstvo, turizem, 
sredstva za razvoj občin, različne javne storitve, 
infrastrukturo in še bi lahko naštevali, kaj dobimo 
za naše davke.  
 Najboljši primer našega 
solidarnostnega modela je pokojninska blagajna. 
Vsak zaposleni od svoje plače nameni določen 
odstotek v pokojninsko blagajno, iz nje pa 
upokojene generacije prejemajo pokojnino, ki so 
jo zaslužile. Torej skrbimo za tiste, ki so nam kot 
otrokom omogočili varno otroštvo in mladost, 
omogočili so nam razvoj. Sedaj je naša 
dolžnost, da poskrbimo za upokojeno generacijo 
in seveda tudi za generacijo, ki prihaja za nami. 
Aktivna generacija bo preko plačevanja 
prispevkov za pokojninsko zavarovanje letos 
prispevala 5,5 milijarde evrov, ker pa to ne 
zadostuje za vse pokojnine kljub polni 
zaposlenosti – vemo, da je razlog predvsem 
nizka produktivnost našega gospodarstva –, bo 
država iz proračuna namenila še slabo milijardo 
evrov. V letu 2019 se bodo pokojnine 
usklajevale dvakrat, za letni dodatek 
upokojencev pa se s tem rebalansom namenja 
140 milijonov evrov, kar pomeni, da bo vsak 
upokojenec dobil več kot lansko leto. Druga 
blagajna, ki temelji na solidarnosti, je 
zdravstvena blagajna. Dejstvo je, da je izzivov v 
zdravstvu vedno več. Ni pa to nekaj novega. S 
težavami se naš zdravstveni sistem sooča že 
skoraj od osamosvojitve naprej. V tem času je 
bilo preveč zamujenih priložnosti, zato se čez 
noč nič ne da spremeniti. A ne glede na vse 
težave, s katerimi se soočamo, se v Sloveniji 
glede na izdatke za zdravstvo na prebivalca, ki 
so pod povprečjem članic Evropske unije in 
OECD, dobi veliko. Naš zdravstveni sistem je 
kakovosten, in to predvsem zaradi požrtvovalnih 
zaposlenih v njem. Izziv, ki je pred nami, pa je 
tudi starajoča se družba ter vedno nove metode 
zdravljenja in nove tehnologije. Vse skupaj 
zahteva več javnih sredstev, več javnih sredstev 
je pogojeno z večjo produktivnostjo, kot sem že 
povedal. Več bomo ustvarili, več bomo lahko 
namenili za javno zdravstvo.  
 V zdravstveni blagajni bo letos več 
sredstev, okoli 3 milijarde se bo zbralo iz 
prispevkov, ki jih plačujemo pri svojih dohodkih; 
200 milijonov evrov pa bo primaknila tudi država. 
Dodatna sredstva, ki jih predvidevamo, bodo 
namenjena za skrajševanje čakalnih dob, 
vlaganje v infrastrukturo, nove kadre, 
organizacijo upravljanja zavodov, digitalizacijo in 
tudi za pokrivanje izgub nekaterih javnih 
zavodov. Tretja blagajna je blagajna občin. Tudi 
ta temelji na solidarnosti. Sistem je naravnan na 
način, da se na podlagi izračuna določi znesek 
na prebivalca, katerega dobi vsaka občina 
enakega. Letos je ta znesek 573,5 evra na 
prebivalca, kar je za 22 evrov več, kot je bilo 
lansko leto. Torej bogatejše občine solidarno 
odstopijo del svoje dohodnine občinam, ki tega 
zneska s pobranimi dohodninami ne bi dosegle. 
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Iz tega naslova bodo občine dobile 40 milijonov 
evrov več kot v lanskem letu, v ta znesek pa je 
všteto tudi povišanje plač javnih uslužbencev. 
Občine bodo na ta način dobile 2,23 milijarde 
evrov, preostanek pa bodo pridobile iz lokalnih 
davščin. Zadnja javna blagajna je državni 
proračun, katerega prihodki znašajo 10,35 
milijarde evrov, odhodki pa 10,16 milijarde 
evrov. To pomeni, da bo država v letošnjem letu 
ustvarila slabih 200 milijonov evrov presežka. 
Glavni prihodki, ki sestavljajo državni proračun, 
so DDV, trošarine, dohodnina, prejeta sredstva 
iz Evropske unije in davek na dobiček ter še 
nekatere druge davščine. 
 Naj se usmerim samo na nekatere 
glavne projekte znotraj rebalansa oziroma 
področja. Na področju gospodarstva je cilj dvig 
konkurenčnosti gospodarstva. Za gospodarstvo 
se namenja v tem rebalansu več sredstev za 
različne spodbude domačim podjetjem, tudi 
malim in srednjim. Dejstvo je, da mora Slovenija 
v naslednjih letih narediti bistveno več, da bo v 
svetu prepoznana po svoji konkurenčnosti, 
znanju; ne pa po nizkocenovni delovni sili. Da 
lahko povečujemo produktivnost našega 
gospodarstva, moramo bistveno več vlagati v 
znanost, raziskave in razvoj. V preteklih letih 
temu ni bilo tako. V letošnjem rebalansu smo to 
storili; za področje znanosti, raziskav in razvoja 
se namenja 336 milijonov evrov. Gospodarstvo 
in tudi ostali podsistemi, predvsem pa mi, ljudje, 
potrebujemo sodobno infrastrukturo. S tem 
namenom vlagamo v razvoj javne infrastrukture 
s ciljem dvigniti gospodarsko rast na eni strani in 
izboljšati pogoje za prebivalstvo na drugi. Naš 
cilj je, da v naslednjih letih zaženemo kar nekaj 
velikih javnih infrastrukturnih projektov. Naj 
naštejem samo največje: na področju železniške 
infrastrukture se začenja gradnja proge Koper–
Divača, ker pa samo ta odsek proge do Divače 
ne bo rešil problema, se bo vlagalo tudi v 
železniško infrastrukturo do meje z Avstrijo in 
Madžarsko. Na področju cestne infrastrukture se 
bodo začela dela na posameznih odsekih tretje 
razvojne osi, obenem se bo investiralo v 
rekonstrukcijo ali novogradnjo določenih 
obvoznih cest. Na področju obnovljivih virov se 
bo začela investicija v gradnjo hidroelektrarn na 
Savi, z zakonodajo se bo omogočila gradnja 
sočnih elektrarn, elektrarn na Muri v Listi 
Marjana Šarca ne podpiramo; na področju okolja 
se bo vlagalo v oskrbo s pitno vodo, 
protipoplavno urejanje brežin in podobno.  
 Seveda bi moral v tem naštevanju 
omeniti tudi predor Karavanke, ki se na avstrijski 
strani gradi že pol leta, pri nas pa na žalost vse 
stoji. Težava, s katero se soočamo pri izbiri 
izvajalca oziroma se soočajo pri izbiri izvajalca, 
so stari vzorci delovanja, vzorci, ki jih želimo 
sčasoma spremeniti. V kakšnem delu je za 
zaplet pri izboru izvajalca vsekakor kriva 
zakonodaja, pa samo v manjšem obsegu. 
Zakaj? Če primerjamo našo in avstrijsko 
zakonodajo glede javnih naročil, ni bistvene 
razlike, saj je področje javnih naročil eno najbolj 

harmoniziranih v Evropski uniji. Torej je težava 
predvsem v usposobljenosti pripravljavcev javnih 
naročil in izbirnih komisij, ki vodijo postopek. 
Resen problem pa so tudi vodilni v teh družbah, 
državnih družbah, ki v Sloveniji ne znajo ali ne 
želijo izpeljati tako velikih poslov brez zapletov. 
Odgovornost je tudi na podjetjih, ki se prijavijo 
na javne razpise, ki se velikokrat pritožujejo brez 
pravih argumentov in za to nikoli ne odgovarjajo. 
Evropska sredstva so pomembna za naš 
razvojni preboj, če niso le na papirju, temveč jih 
znamo tudi uporabiti. V letošnjem rebalansu se 
pričakuje, da bomo počrpali za eno milijardo 
evrov evropskih sredstev. Za naš družbeni 
razvoj in ohranitev našega modela potrebujemo 
znanje in zdravo družbo. Zato je posebna skrb v 
rebalansu namenjena tudi področju 
izobraževanja in zdravja. Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ima za svoje 
dejavnosti namenjenih 1,96 milijarde evrov 
oziroma skoraj 2 milijardi evrov. Več sredstev je 
namenjenih za predšolsko vzgojo, osnovno in 
srednjo šolo, fakultete, šport, znanost, 
informacijsko družbo in podobno. 
 Zdravstva sem se dotaknil že pri 
zdravstveni blagajni. Na tem mestu bi vseeno 
rad povedal, da imamo tudi v Poslanski skupini 
Liste Marjana Šarca velika pričakovanja do 
ministra Fakina in njegove ekipe. Njegovo delo 
budno spremljamo in pričakovanja so resnično 
velika. Vedno pa mora družba solidarnosti 
poskrbeti tudi za najbolj ranljive skupine. V 
proračunu je za socialno varnost namenjenih 
1,18 milijarde evrov. Zavedamo se, da na 
področju sociale marsikaj ni tako, kot bi moralo 
biti; a ministrstvo pripravlja različne ukrepe, ki 
nas bodo pripeljali do tega, da bomo v največji 
meri pomagali posameznikom in družinam, ki 
pomoč resnično potrebujejo. V Listi Marjana 
Šarca ministrici pri teh njenih prizadevanjih 
stojimo ob strani. Na koncu naj omenim še 
okolje. Pred kratkim sem prebral članek z 
naslovom Medicina rešuje človeška življenja, 
veterina živalska, okoljevarstvo pa vse. S tem 
namenom se okolju posveča posebna 
pozornost. Največ bo namenjeno zavarovanju 
okolja in okoljske infrastrukture, za prostorsko 
planiranje in stanovanjsko dejavnost ter za 
področje voda. Zelo velik poudarek pa bo dan 
podnebnim spremembam in črpanju sredstev iz 
podnebnega sklada. Se bo pa danes v tej 
dvorani veliko govorilo o Fiskalnem svetu in 
njegovem stališču. Nekateri ekonomisti jim 
pritrjujejo, nekateri ne. Dejstvo je, da bomo 
porabili manj, kot bomo zbrali z davščinami, in 
ljudje bodo dobili na koncu več kot prejšnja leta. 
Pomemben pa je tudi podatek za evrsko 
območje, da se bo kar 12 držav, med njimi tudi 
Nemčija, v letu 2019 odločilo za ekspanzivno 
državno politiko, enako kot Slovenija. Naša 
glavna skrb je, da zagotavljamo ustrezno 
razmerje med stabilnimi javnimi financami na eni 
strani in skrbjo za državljane, razvoj in okolje na 
drugi strani. To je naš temeljni cilj in temu smo 
sledili pri pripravi rebalansa proračuna. 
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 Spoštovani, rebalans proračuna, ki je 
pred nami, je plod usklajevanja koalicijskih 
partneric SAB, Desus, SMC, SD in LMŠ ter tudi 
izvenkoalicijske partnerice Levice. Vsi smo 
morali storiti korak nazaj, da smo lahko storili 
korake naprej, in pripravili rebalans proračuna, ki 
je razvojno in socialno naravnan; ima presežek, 
saj se bo v proračunu zbralo za 200 milijonov 
evrov več sredstev, kot se jih bo porabilo; 
znižuje dolg države; zagotavlja srednjeročno 
uravnoteženost javnih financ; postavlja temelje 
za razvoj v naslednjih letih; predvsem pa ljudem 
daje več za svoje davke kot do sedaj. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Jani Prednik.  
 Izvoli. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani 

podpredsednik, spoštovani minister za finance in 
celotna vladna ekipa, spoštovani poslanke in 
poslanci! 
 Rebalans proračuna za leto 2019, ki je 
pred nami, je najpomembnejši dokument do 
sedaj te, še relativno mlade vlade. Vsaka 
proračunska sprememba namreč v praksi 
pokaže, kako resno misli vlada izkoristiti 
priložnosti, da v nevarnih ožinah gospodarskih 
napovedi naredi nekaj dobrega za svoje 
sodržavljanke in sodržavljane. Sprejetje 
rebalansa je politično vprašanje, pomembno za 
ljudi, naj se pri načrtovanju proračuna slepo 
sledi hladnim enačbam in negotovim napovedim 
ali pa naj se izkoristi manevrski prostor in izpolni 
obljube. Ljudem naj se vrne vsaj del tistega, kar 
jim je bilo odvzeto za reševanje krize, ki je niso 
povzročili. Celo desetletje že traja ta slovenski 
izhod iz krize in strah pred njo. V teh desetih 
letih že šesto leto zapored beležimo 
gospodarsko rast in dosegamo napovedi ali pa 
jih celo presegamo. Od leta 2014 dalje 
gospodarsko rastemo. Zadnja leta je naša rast 
med najvišjimi v Evropski uniji. Lani je znašala 
4,7 odstotne točke. Tretje zaporedno leto se 
povečuje proračunski presežek, kar je bilo še 
pred desetletjem nedosegljivo. Javni dolg se 
zmanjšuje in približuje zastavljenimi 60 %. 
Načrtovani prihodki v rebalansu so za 600 
milijonov višji od načrtov izpred dobrih dveh let, 
ko je bil sprejet veljavni proračun za letošnje 
leto. Vse to pomeni, da okrevanje že traja dlje, 
kot je trajala recesija. Pred dvema letoma 
sprejeti proračun je lani predvideval pol odstotne 
točke nižjo rast, kot je bila dosežena. V takih 
okoliščinah strah pred morebitnim vpadom 
gospodarske rasti ne bi smel biti edina skrb, 
zaradi katere bi pozabili na bistvo. Proračunska 
sredstva morajo biti v prvi vrsti v interesu ljudi, ki 
so v zadnjih desetih letih s svojim odrekanjem 
krpali našo proračunsko ladjo. Vsa njihova 
odrekanja v zadnjem desetletju se je 
utemeljevalo z obljubami, da jim bo vsaj del 
odvzetega nekoč, ko bo bolje, tudi vrnjen. Sedaj 

je priložnost, da se to izpolni. To bo tudi 
svojevrstno priznanje, da so imela vsa odrekanja 
zadnjega desetletja smisel, da nam gre zaradi 
vsega tega končno bolje.  
 Kaj reči o kritikah tega predloga? 
Pojavile so se različne vrste, vse je treba jemati 
resno, a večino tudi resno zavrniti. Tistim, ki se 
bodo danes upirali povišanju izdatkov in bodo 
zahtevali še hitrejše zniževanje dolga, še višje 
presežke in še več zategovanja pasu, moramo 
na primer ob tem predlogu rebalansu dokazati, 
da se kondicija javnih financ izboljšuje. 
Predhodno načrtovani presežek se še povečuje. 
Predlog rebalansa se drži smeri, ki smo jo morali 
sprejeti s fiskalnim pravilom, in hkrati prinaša 
več ljudem, zato je po našem prepričanju 
predlog rebalansa odgovoren do javnih financ. 
Tistim, ki bi želeli trenutno povečanje davčnih 
prihodkov v celoti preliti v znižanje davkov, 
prispevkov in opuščanje sistemov solidarnosti, je 
treba sporočiti, da je bilo zadnje desetletje in pol 
najlepši dokaz, da moramo sisteme socialne 
varnosti negovati in vanje vlagati; ne pa jih 
razgrajevati. Najboljši blažilec nove krize, s 
katero ti isti kritiki najbolj strašijo, je ravno 
država, ki je sposobna ukrepati. Ocenjujemo, da 
so pripravljavci proračuna ravnali prav, da so 
povečali razpoložljivo porabo za praktično vse 
ključne politike, h katerim smo se zavedali tudi v 
koalicijskem sporazumu. Vlaganja v ljudi so 
potrebna tudi zato, da se oblikuje okolje, ki bo 
imelo vgrajene blažilne sistem za čas nižje rasti. 
Na povečane odhodke torej Socialni demokrati 
gledamo kot na investicijo v večje socialno 
varnost ljudi. Ta rebalans predstavlja odločitev, 
da se v Sloveniji gospodarska rast, močna 
socialna država in stabilne javne finance ne 
bodo izključevali.  
 S tem rebalansom se znova priznava 
veljavo podhranjenim področjem, ki so morala 
zaradi splošnega varčevanja capljati na mestu, 
njihov potencial pa je ostajal neizkoriščen. 
Govorimo o kulturi, znanosti, izobraževanju in 
zdravstvu ter drugih pomembnih področjih, ki 
dvigujejo kakovost življenja ljudi, nenazadnje pa 
lahko dodajo precejšen delež tudi k dodani 
vrednosti, ki jo ustvarja gospodarstvo. Dvig 
sredstev zanje ni razsipnost, je investicija v 
boljše življenje vseh. Bi si želeli, da bi lahko za 
ta področja namenili še več sredstev? Vsekakor, 
vendar pa smo dolžni upoštevati tveganja in 
opozorila, izrečena ob obravnavi tega rebalansa 
proračuna. Medijsko poročanje in dosedanja 
obravnava proračunskih sprememb pa sta 
pokazala na še eno pomembno plat odločanja o 
delitvi proračunskega denarja. Ne gre samo za 
vprašanje, koliko je dobilo katero ministrstvo; 
pomembno je tudi, kako učinkovito bodo 
porabljena ta dodeljena sredstva. Ali se bodo 
iskale sinergije, da se bodo ta sredstva povrnila 
v obliki rezultatov; ali pa se bo zasledovalo zgolj 
porabo teh sredstev? To odgovornost 
prevzemajo posamezne ministrice in ministri, ki 
bodo morali upravičiti zaupanje, da bodo 
dodatna sredstva uporabili karseda učinkovito. 
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Tu lahko izpostavimo pozitiven primer 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki 
mu je znotraj dodeljenih sredstev uspelo 
poskrbeti za zgodovinsko visoka javna sredstva 
za znanost.  
 Socialni demokrati pozivamo, da ta 
proaktivni pristop uberejo tudi drugi resorji. 
Podobno je tudi pri drugih proračunskih 
uporabnikih, ki bodo morali dodeljena sredstva 
ustrezno razporediti. Kot je pokazala obravnava 
na delovnih telesih, vsake potrebe ne moremo 
reševati s prerazporeditvami tukaj, v Državnem 
zboru. Odgovornost leži tudi na posameznih 
proračunskih uporabnikih. Seveda je izvedba 
proračuna odvisna tudi od drugih načrtovanih 
ukrepov. Prepričani smo, da bo danes precej 
besed namenjenih spremembam na davčnem 
področju ter tudi večni razpravi o ustreznosti 
financiranja občin, ki opozarjajo, da kljub 
sklenjenemu dogovoru o višini povprečnine ne 
morejo pokriti vseh potreb. To zagotovo drži. 
Drži pa tudi, da se morajo odločitve sprejemati 
na vseh nivojih. Tudi manevrski prostor države 
ni velik in je stisnjen med visoke želje ter stroge 
fiskalne zadeve, toda ta rebalans dokazuje, da 
je na nivoju državnih financ skromen manevrski 
prostor mogoče izkoristiti. Če bodo tako ravnale 
tudi občine in drugi proračunski uporabniki, bodo 
cilji lahko doseženi. Prepričani smo, da lahko 
vsak ravna proaktivno in v tem duhu bodo 
mogoči tudi drugi dogovori, na primer o bolj 
pravičnem sistemu financiranja občin. Danes pa 
imamo pred seboj dober predlog rebalansa in 
čas je, da se ti dogovori tudi realizirajo.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo podprli predlog rebalansa 
proračuna za letošnje leto, ker menimo, da je v 
danih okoliščinah optimalno zasnovan. 
Predlaganim amandmajem pa ne bomo dali 
podpore. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Končali smo s predstavitvami stališč 
poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o 
posameznih delih predloga rebalansa. Kot 
posamezni del se šteje: prvič, Splošni del 
predloga rebalansa; drugič, Posebni del 
predloga rebalansa; in tretjič, Načrt razvojnih 
programov. Najprej prehajamo na obravnavo 
Splošnega dela predloga rebalansa.  
 Sprašujem, ali želi kdo razpravljati? 
Želi. Potem bomo spustili postopek prijave. 
Najprej dobi besedo Andreja Zabret. 
 Izvoli. 
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Spoštovani, 

hvala za besedo. 
 S Predlogom rebalansa državnega 
proračuna za leto 2019, ki ga danes 
sprejemamo, vlada sledi svojim ključnim 
usmeritvam: doseganje nominalnega presežka v 
javnih financah, zniževanje dolga ter 
zagotavljanje srednjeročne uravnoteženosti 
javnih financ. Ob tem vlada zasleduje tudi 
temeljni cilj stabilne gospodarske rasti, ki 

narašča že šesto leto po vrsti. Rebalans 
proračuna je stabilen, razvojno naravnan ter bo 
prijazen za vse državljanke in državljane. 
Zmanjšujemo javni dolg, kar pomeni, da smo 
manj zadolženi in več ustvarimo. Vlada tudi za 
leto 2019 s predlogom rebalansa načrtuje 
hitrejšo rast prihodkov od rasti odhodkov in 
predvideva presežek v višini 194 milijonov evrov 
ali 0,4 % bruto družbenega proizvoda. Predlog 
rebalansa v ničemer ne pomeni razsipavanja, 
kot morda nekateri želijo prikazati. Vsi problemi, 
ki jih je vlada reševala, in vsi sklenjeni 
sporazumi so posledica nedoslednosti iz 
preteklosti. Ob nastopu vlade nas je čakala 
napovedana stavka javnega sektorja, z letom 
2019 so prenehali veljati varčevalni ukrepi, 
občine so želele zvišanje povprečnin, tudi ljudje 
še niso dobili tistega, kar jim pripada po vseh 
letih neprekinjene gospodarske rasti. V predlogu 
rebalansa so tako upoštevani ukrepi glede 
povprečnin, letni dodatek in izredne uskladitve 
pokojnin, dogovori o politiki plač v javnem 
sektorju, višja minimalna plača, zvišanje 
obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi 
kibernetska varnost, in dodatne investicije v 
zdravstvo.  
 Za Slovenijo pravilo dolga predstavlja 
osnovno vodilo in to je vlada pri snovanju 
ekonomskih politik tudi upoštevala. Pri tem si 
prizadeva ohraniti pozitiven nominalen saldo 
sektorja država in na srednji rok posledično skrb 
za dolgoročno vzdržnost javnih financ. V tem 
smislu se zagotavlja ustrezno razmerje med 
zagotavljanjem stabilnosti javnih financ in skrbjo 
za državljane ter širši razvoj države. Nikoli ne bo 
dovolj denarja za vse; več bi ga imeli, več bi ga 
porabili. Zavedati se moramo, da ta vlada 
oziroma ta koalicija nima tega privilegija, da bi 
vsak lahko obdeloval le svoj vrtiček. Delovati 
moramo kot ekipa in v dobro ljudi, to na koncu 
prinaša dober rezultat in zadovoljstvo vsem. S 
potrditvijo predloga rebalansa ne bomo nikomur 
nič vzeli, ampak vsi nekaj pridobijo. Gre za 
spremembe, od katerih bodo imeli največ 
državljani, a vendar istočasno pazimo na 
stabilnost javnih financ, zmanjševanje dolga, kar 
se kaže tudi v tem, da je Slovenija pri 
zmanjševanju dolga na čelu držav članic 
Evropske unije, pri zmanjševanju javnega dolga 
je ta trenutek od nas boljša le Irska. S 
predlogom rebalansa proračuna smo tako 
postavili temelje za strukturne reforme, ki so 
pred nami, in jih bomo usklajevali v novem 
okviru za pripravo proračuna sektorja država 
2020–2022. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Jože Lenart.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, predsednik. Spoštovani!  
 Rebalans proračuna je stabilen in 
razvojno naravnan, nagovarja vse generacije in 
bo prijazen do vseh državljank in državljanov. 
Zmanjšujemo javni dolg in imamo javnofinančni 
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presežek, kar pomeni, da smo manj zadolženi in 
več ustvarimo. In kar je najbolj bistveno, s 
predlogom rebalansa proračuna postavljamo 
trdne temelje za strukturne reforme, ki so pred 
nami. Rebalans proračuna 2019 temelji na 
razvoju, temu je bil rebalans v bistvu namenjen. 
Ugodni pogoji gospodarjenja zagotavljajo višje 
prihodke in namenili smo jih razvoju. S 
šparanjem ne more biti razvoja. Je pa 
pomembno, kje trošimo več denarja, predvsem 
pa je pomembno, ali znamo spremljati in 
kontrolirati razvojna sredstva, ali so dala 
pričakovane učinke, ali smo si postavili merljive 
cilje, kako se sistem odziva, se znamo 
pravočasno odzivati mi. Govorimo o kontrolingu 
v javnem sistemu, govorimo o odgovornosti. 
Največ višjih prihodkov smo namenili nazaj 
gospodarstvu, okolju, zdravstvu, kulturi, sociali, 
pomembnim infrastrukturnim investicijam. Kako 
lahko nekateri danes govorite, da rebalans 
proračuna ni razvojno naravnan? Le finančni 
resor je dobil manj, in to zato, ker je prihranil z 
znižanjem zadolženosti in z znižanjem stroškov 
kapitala. Spoštovani, tudi zaposleni smo 
pomemben razvojni kapital, smo pomemben del 
produktivnosti, smo obvezen del dodane 
vrednosti v cilju 60 tisoč evrov na zaposlenega. 
Z dvigom povprečne plače na 2 tisoč 300 evrov 
bruto – to je kar 35-odstotno povečanje in je to 
drugi pomemben cilj gospodarstva, ki ga je 
postavilo na 13. Vrhu lani – bomo zagotavljali 
višjo produktivnost. Tako je eden prvih ukrepov 
vlade dvig minimalne plače in minimalnega 
dohodka za zaposlenega, za državljana, ki dela. 
Tako smo si s tem zagotovili temelj za vlaganje v 
kapital zaposlenega.  
 Če v teh dneh spremljamo odzive 
gospodarstva v številnih javnih medijih, smo 
lahko ponosni na pripravljen rebalans proračuna 
Republike Slovenije. Gospodarstvo je 
zadovoljno, državljani so optimistični. Nekateri 
med nami pa, žal, ne mislijo tako, preveč 
prebirajo tuje časopise in to pozitivno klimo 
doma spregledajo. Nikakor nismo berači, petlarji, 
hlapci, kot smo danes v Državnem zboru slišali, 
žal se tudi tako nekateri Slovenci in celo 
poslanci vidijo. Smo ponosni Slovenci, ki 
optimistično gledamo naprej. Nekaj o Fiskalnem 
svetu in o Evropski komisiji. Ne razumem 
populističnega nagovarjanja opozicije, da smo v 
recesiji, da nas Fiskalni svet in Evropska 
komisija opozarjata, da zagotovimo skladnost 
proračuna s pravili, ki so statični, numerični in 
matematični izračuni. Opažam pa, da so formule 
za izračun naravnane na povprečne dosežene 
kazalce vseh držav v Evropski uniji. Ne moremo 
spregledati, da Slovenija spada v skupino držav 
Evropske unije, kjer je rast enkrat višja od 
povprečja v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, 
da imamo javno zdravstvo, javno šolstvo, to se 
pravi za vse enako. Evropska komisija je sicer 
opozorila, da ne zagotavljamo v celoti vseh 
skladnosti proračuna s pravili. Istočasno nam 
priznavajo, da smo nominalno javnofinančno 
stanje močno izboljšali, ker pada tudi javni dolg. 

Iz sporočila je celo razbrati, da se nekako 
opravičujejo; da pa v enem delu ostajajo pri 
opozorilih. Želim poudariti, da je Fiskalni svet 
glede na postavljena pravila dobro opravil svoje 
delo, v tem kontekstu seveda, in izpostavil vsa 
morebitna tveganja. Prav poglavje Tveganja v 
proračunu Republike Slovenije so bistvena v 
cilju, da jih budno spremljamo, da se na 
morebitna odstopanja pravočasno odzovemo in 
ukrepamo. In prav to področje je bilo v 
preteklosti zanemarjeno, spregledano; ne samo 
pri nas, tudi v Evropski uniji in svetu. 
 Vlada in Ministrstvo za finance sta 
pojasnila, da zasledujemo dva ključna cilja, to je 
doseganje proračunskega presežka in 
zniževanje javnega dolga, s čimer bo Slovenija 
na srednji rok uravnotežila javne finance. Še 
beseda o davkih in na kapital. Optimizacija 
davkov je že močno vpeta v ta rebalans 
proračuna. Zakaj? Ker je minister za finance 
gledal dolgoročno. Kot primer: nemški podjetnik 
v Nemčiji prispeva v proračun 30 % od dobička. 
Če nemško podjetje ustanovi podjetje v 
Sloveniji, sedaj plača 19 % dobička v slovenski 
proračun. V prihodnje po predlogu naj bi ga 22 
%. Od plač zaposlenih v Sloveniji glede na 
bistveno nižje plače v primerjavi z Nemčijo 
prispeva v zdravstveno in pokojninsko blagajno 
ta nemški podjetnik v Sloveniji bistveno manj. 
Tako v Nemčiji na nemškega državljana pripada 
za zdravstvo dobrih 4 tisoč evrov letno, v 
Sloveniji pa le 2 tisoč. Želimo pa si seveda 
primerljive pogoje zdravljenja. Sedaj razumemo, 
zakaj pri nas v zdravstvu vse poka po šivih; 
zakaj moramo bolnišnice graditi s 
samoprispevki, potem pa nimamo za medicinsko 
opremo, Ali še vedno vztrajate, da ni primerno 
dvigniti davka od dohodka pravnih oseb na 20-
odstotno stopnjo v letu 2019 oziroma na 22-
odstotno po dveh letih? Ali bi raje še povečali 
prispevne stopnje na plače, da bomo lahko imeli 
vzdržno zdravstveno oskrbo in zagotovljene 
pokojnine, takšne kot pač so, da bomo lahko v 
prihodnosti reševali neugodne demografske 
trende. Sicer pa se vprašajmo, ali je daljše 
življenje res negativni demografski trend, ali je to 
višja kvaliteta življenja, ker vlagamo v intenzivno 
zdravstvo? Če bomo sprejeli dejstvo, da bomo 
dlje živeli, bomo morali več dajati za zdravstvo, 
več za pokojnine in verjetno tudi dlje delati. 
Seveda tudi z boljšimi pogoji na delovnem 
mestu in okolju, ki jih mora delodajalec in država 
zagotavljati. Kdo pa je država? Ali niso to naši 
davki, davki nas državljanov, ki jih plačujemo v 
državno blagajno, da imamo zagotovljene 
storitve in varstvo na področju šolstva, 
zdravstva, pokojnin v tretjem razvojnem 
obdobju, za sodstvo, varnost, da delujejo 
nevladne organizacije in še veliko je tega. Tega 
je toliko, kolikor si tega želimo oziroma kolikor 
tega zmoremo.  
 Za države v razvoju velja, da morajo 
višje potrebe v proračunu za boljšo kvaliteto 
življenja pokrivati z davki, ne z zadolževanjem. 
Je pa dejstvo, da višji davki povečujejo 
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pozornost državljanov, kje in kako se troši; in 
tako je tudi prav. Pogoji za nagrajevanje dobrih 
in manj dobrih zaposlenih, zato dvigujemo 
neobdavčeno trinajsto plačo, postavljamo 
možnost izplačila brez dohodnine v bistveno 
višjih zneskih. S štirinajsto plačo dajemo 
možnost nagrajevanja za uspešnost. Upam, da 
to ne bo samo za banke, zavarovalnice in dobro 
stoječapodjetja. Upam, da bo ta možnost dana 
tudi za uspešne zaposlene v zdravstvu, šolstvu, 
kulturi, znanosti in seveda v delovno intenzivnih 
podjetjih. Slovenski delavci, dnevni migranti, 
zato se lahko vrnete na delo v Slovenijo. 
Delodajalcem smo odprli vrata, na katere ste 
tako dolgo trkali. Postopno izenačujemo pogoje 
nagrajevanja, ki veljajo za sosednjo Avstrijo. 
Prav delavci dnevni migranti so se pri sosedih 
naučili ustvarjati višjo produktivnost, ki bo 
delodajalcu večkrat pokrila in mu koristila z 
višjimi stroški dela. Naše rezerve so v 
racionalizaciji dela v javnem sektorju, kar je 
sestavni del tega proračuna. To pa je na dolgi 
rok pametno varčevanje z racionalnimi pristopi 
dela. Minister za zdravstvo pravi, da je bilo v 
zadnjih letih v zdravstvu povečana zaposlitev za 
3 tisoč 700. Kje pa so ti zaposleni? Zdravniki 
gotovo ne. To so administrativni delavci, ki 
izpolnjujejo nove organizacijske predpise, 
vnašajo, prenašajo in ponovno vnašajo podatke 
razdrobljenih informacijskih sistemov, ki zaradi 
nepovezanosti ne dajejo kvalitetnih podatkov 
vodstvu in sploh ministru za ukrepanje. 
Zdravstveni timi so dodatno obremenjeni z 
informacijskimi sistemi, namesto da bi jih 
razbremenili in jim bili v pomoč pri spremljanju.  
 Nekaj je bilo narejenega na tem 
področju tudi v drugih javnih upravah, vendar 
bistveno premalo. Čeprav imamo dobre prakse 
na teh področjih, jih iz takšnih ali drugačnih 
razlogov ne znamo ali ne smemo prenesti v vsa 
okolja. Zakaj, se moramo vprašati. Dobre prakse 
na področju zdravstva so bile nagrajene na 
privatnem in gospodarskem področju, ker 
zdravstvo ni imelo mehanizmov za 
prepoznavanje dobrih praks. Če bomo znali 
izvajati racionalizacijo v javnem sektorju, bomo 
lahko zmanjševali število zaposlenih in bolje 
nagrajevali ostale. Naše rezerve so v pošteni 
delitvi socialnih transferov. Naše rezerve so v 
dosledno pobranih davkih. Torej še enkrat, 
rezerv je veliko in jih moramo izkoristiti; in to 
nalogo ministrstva in resorji imajo. S šparanjem 
pa res ne moremo pričakovati razvoja. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! 
 Tokrat bom enkrat za izjemo verjetno 
jaz nekoliko manj pesniški od kolegov pred 
menoj, pa verjetno tudi malo manj populističen. 
Če se najprej vprašamo, kaj je proračun. 

Navsezadnje sem tudi jaz profesor, kot je tudi 
naš finančni minister, naj povem na profesorski 
način. Proračun je družbena pogodba, izražena 
v univerzalnem ekvivalentu. Iz teh številk, ki 
govorijo o penezih, če preidem na ljudski jezik, 
moramo nekako videti, kje smo in kam gremo. 
Predsednik 13. vlade je nekoliko ošvrknil in 
orisal predhodnike. Dejstvo je, da mi zaradi 
nekih neustreznih preteklih politik trenutno, na 
srečo, slabo petino proračuna namenimo za 
fugiranje pokojninske blagajne, da so penzije 
takšne, kot so, da niso še nižje, pa so skromne; 
in za predvsem odplačevanje obresti na kredite 
nekih preteklih vlad v nekem stanju, ki je 
trenutno relativno dobro. Če bi poslanke in 
poslance vprašal, koliko mora biti v Sloveniji 
gospodarska rast, da kolikor toliko normalno 
sfolgamo, če uporabim ljudski jezik, ne vem, če 
bi vsi vedeli iz ust, koliko odstotkov je to. Prej 3,3 
% kot zgolj 3 %. In mi moramo to razumeti, iz 
starih politik se nekaj naučiti in tudi v tem smislu 
imeti razvojno naravnan proračun. Veliko se je 
govorilo o reformah, ki nas čakajo v naslednjih 
dveh, treh letih. Jaz srčno upam, da ne bomo 
zapluli v te vode kot smo z neko, blago rečeno, 
dokaj nesrečno, ne bom uporabljal hujših besed, 
12. vlado, ko smo poslušali skoraj štiri leta, da 
iščemo sistemske rešitve. Se mi zdi, da še 
enkrat si ne moremo privoščiti tega ponavljanja. 
Seveda se vsi strinjamo v osnovnem smislu, 
celo kakšen odstotni poslanec Levice, da 
potrebujemo gospodarstvo v ožjem in širšem 
smislu. Tudi javni sektor je del gospodarstva.  
 Morali bi se v večji meri strinjati, da 
mora tudi politika, mi, odgovorno gospodariti. 
Navsezadnje smo skrbniki ne le štirih, kot je 
rekel kolega, ampak v bistvu petih proračunov. 
Jaz kot petega jemljem evropsko kohezijo, 
regionalni razvoj, saj dejansko največ 
razvojnega denarja imamo iz tistega proračuna. 
In seveda se obnašati na način, kaj je osnovni 
pomen besede ekonomija – oikos in logos. Da 
imamo neko ustrezno gospodarstvo, dobro, 
kolega je s Koroške, jaz sem tudi petnajst, 
sedemnajst kilometrov od meje, pogosto Avstrijo 
navajamo kot primer, si ne smemo privoščiti 
neke tragedije, ki smo si jo privoščili zadnjih 10 
let, nekaj, česar si neka resna družba nikoli ne 
sme privoščiti. Ne smeš hujšati v glavo, tudi v 
kriznih letih ne smeš hujšati v glavo. In mi smo 
dejansko hujšali v glavo in v pamet ali če hočete 
– v znanost. Luka je kar nekaj o tem povedal. In 
seveda moramo tudi razvijati bazične znanosti. 
Mi smo v trenutku krize imeli vmes celo ljudi, ki 
so bili »tako pametni«, da so govorili, da je to 
čista izguba časa, kaj bodo neki matematiki tam 
teoretizirali, kaj šele neki FDV-jevci; pa rabimo 
ene in druge pa še marsikaj vmes. Ko rečem – 
investirati v znanost, moramo seveda investirati 
v mlade ljudi. Mladi ljudje morajo še več hoditi v 
tujino, ampak priti nazaj. Jaz zdaj v tem 
proračunu ne vidim nekaj, česar ne vidimo samo 
v politiki, pa me tudi osebno skrbi, navsezadnje 
sem skrbnik petih otrok, petih mladostnikov, 
nekaj od njih kar polnoletnih, ker mi v tej družbi 
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in državi nimamo politik za mlajše od 40 let. In to 
ste zavozile vse vlade zadnjih dvajsetih let, si 
upam trdno reči in podpisati. To je nekaj, kar nas 
čaka.  
 Ko smo poslušali začetek te Šarčeve 
vlade, nekega gospoda, si imel občutek, da je 
on sam skopal Postojnsko jamo, da ni bila ta 
Postojnska jama že od prej tam. Pa bi verjetno 
bilo tudi o koncesijskih razmerjih treba 
razmišljati. Če se hočemo iti neko resno 
gospodarstvo, seveda potrebujemo zdrave, 
izobražene, kulturne ljudi v varnem okolju z 
ustrezno infrastrukturo. To je bilo jasno 
Sumercem, pa vmes kar nekaj našim vladam ni 
bilo jasno zaradi nekih političnih kupčkanj in 
prekupčkanj. V tem mandatu dobivam ogromno 
mailov, zakaj te ni več toliko na televiziji, na 
odborih; primerno se ukvarjam s problematiko 
slovenskega javnega zdravstva, ki smo jo, ki ste 
jo nekako malo preveč zavozili. Neke naše 
najmlajše bolnice so stare kot kolega Šarec. 
Tiste bolj starejše so stare kot kolega Šarec in 
jaz skupaj. Jaz sem deset let starejši od njega. 
To ni smešno, to se je vedelo že 20 let nazaj, da 
se bo treba s tem ukvarjati. Včeraj me ni bilo 
tukaj, bil sem v Mariboru, poskušal reševati neke 
urgentne zadeve, iti v tej smeri, jaz zdaj v tem 
proračunu še ne vidim nekaj, kar se bomo morali 
letos pogovoriti. Mi rabimo 700, 800 milijonov za 
investicije v slovensko javno zdravstvo v 
naslednjih 6, 7 letih. 85-odstotno izrabljene 
naprave, rabimo tudi neko specializacijo 
bolnišnic, ker se bodo župani pa tudi kakšni 
poslanci upirali temu, saj ste imeli prejšnje 
mandate, ko so hoteli kako porodnišnico 
zapirati, pa se to ni zgodilo. Imamo kakšno 
bolnišnico, ko prideš v šok sobo, pa je po 
njihovih podatkih verjetnost ena tretjina, da ne 
boš prišel živ iz nje; če imaš pa sepso, pa ena 
polovica. To so zadeve, ki jih je v bistvu treba 
naslavljati. Naslavljati seveda na način, kaj so 
neke prioritete. 
 Če sem zelo konkreten ob proračunih 
čez 10 milijard, mi moramo najti 10 milijonov, da 
se pljučni oddelek preseli s Pohorja v UKC 
Maribor. Če smo pametni, moramo najti še okoli 
2 milijona, da se tista bolnica gor malo obnovi in 
dobimo tam nek gerontološki ali paliativni 
oddelek; in to moramo biti sposobni umestiti v 
dva proračuna. Jaz nisem ropotal v tem 
proračunu z amandmajem. Lahko bi skupaj s 
kolegico Bojano, skupaj z Lidijo glede tega, 
ampak nekako pričakujem, tudi če bo še en 
rebalans letos, da se nekako to uredi. In na 
področju zdravstva je tudi to podobno, kot je bilo 
pri ZUJF-u, v celoti. Prejšnji mandat sem se 
ogromno ukvarjal s problematiko policije. Ker so 
bili preveč pridni, so najbolj šparali in so kratko 
potegnil. Zelo podobno imamo tudi v zdravstvu. 
Tisti, ki proizvaja izgube, na koncu se mu to 
nekako požegna. Tudi tu se moramo vprašati, 
kdo je primeren ali neprimeren za neke položaje 
in kdaj mora iti. 
 Če se pogovarjamo o slovenskem 
javnem zdravstvu, seveda bo treba dvigniti 

prispevne stopnje. Smo starajoča se družba, 
nova zdravila so draga, nas čaka še nek resni 
razmislek tudi o naši zdravstveni blagajni. Iz 
dveh izhodiščnih sistemov, naš je bolj 
Bismarckov, naša zdravstvena blagajna je 
preveč prispevkovna, kar pomeni, da tudi ni 
dovolj robustna. Neke gospodarske krize preveč 
vplivajo nanjo. Tudi temu se bo treba resno 
posvetiti. In kot sem začel, da ne bom v prvem 
ubesedovanju predolg, predvsem se mi zdi 
ključno, ključno, iskati politike za mlajše od 40 
let. Od izobraževanja, stanovanjske politike, 
skratka mladim ljudem – celo življenje živim z 
njimi, se ukvarjam z njimi – omogočiti, da na 
način nepretirano nerodnega slona razširijo krila, 
so radovedni in soustvarjajo prihodnjo družbo in 
državo; ker tudi na takšen način bomo mi prišli 
do nekih penzij, ki bojo nekoliko višje, kot so 
sedaj. Ampak ko mi razpravljamo o proračunih; 
dobro, opozicija rada nekako lokalno uleti s 
kakšnimi amandmaji. Ali veste, določeni 
parlamenti imajo proračunske amandmaje na 
poslanca. Jaz bi pri nas uvedel, da ima vsak 
poslanec – pa ne preveč, dajmo reči – 150 tisoč 
evrov za njegov osebni amandma, potem pa bi 
se malo razmišljalo pa bi se mogoče pogovarjali, 
ali bi mi iz sedme volilne sito skupaj dali pa 
bomo rekli, naj gre to za Pohorje. Ker na takšen 
način kot SDS; ko se jaz zbudim doma pa še iz 
postelje ne bom šel, vam bom napisal 27 ulic v 
Mariboru, ki jim je treba nujno odstraniti asfalt pa 
še kaj narediti. To se mi zdi nekako malo …  
 Razumem dobronamernost, razumem 
politične taktike in strategije, ampak ne vem, če 
je to ravno pravi pristop kogarkoli, ki je v 
opoziciji, ki se na takšen način loteva tega. Celo 
življenje, 30 let se kot asistent, kot študent, kot 
profesor ukvarjam s politikami družbenega 
razvoja, ko se mi še sanjalo ni, da bom 
poslanec, sem recimo resno študiral analize 
inštitutov za manjše države, zlasti kvalitetnega 
imajo na Islandiji, kjer se moramo dejansko 
zavedati, da je majhnost lahko prednost. Če ste 
se kdaj na morju ali na reki vozili, lažje je pri neki 
jadrnici, če imaš dobrega krmarja pa taktika, 
kurz zamenjati, kot pa če imaš letalonosilko ali 
pa konvoj. Ampak neka odlika majhnih družb, 
številčno majhnih družb, ki mislijo samo na sebe, 
je še večji poudarek na inkluzivnosti, še večji 
poudarek na vključljivost. Potem pa 
predsedujoči KNOVS-a zapiše, da so ena od 
največjih varnostnih groženj Slovenije 17 % 
tistih, ki pa mogoče nismo … Kaj? Sedaj sem 
problem Slovenije, ker je moja mama Hrvatica? 
Tudi kakšen gospod Grims se včasih hvali, da je 
njegova prababica prišla iz Anglije. Ali je tudi on 
razvojni problem?! Se mi zdi tudi, da tukaj 
rabimo nek blazni premik v glavi; navsezadnje 
tudi zato, ker smo starajoča se družba. Mi 
rabimo tudi, ko se pogovarjamo o varnosti, neki 
razmislek o resni imigrantski politiki, ki je ta 
družba, ki ima dediščino izbrisanih, nikoli ni 
premogla. In tudi to bo morala biti proračunska 
postavka v neki bližnji prihodnosti. Poslušajte 
gospodarstvenike, saj vsi jočejo, da ni delovne 



                                                                                                                          

  90  

sile; sočasno pa je konec sveta zaradi 
minimalne plače. Jaz sem resno rekel, da bi 
morala biti Gospodarska zbornica prva, ki bi 
morala podpirati tovrstne ideje. 
 Skratka, ta rebalans proračuna je 
nekako prenastavitev jader v pravo smer, neka 
mini davčna reforma, tukaj smo v Levici bolj 
kritični. Če se je koga največ zlorabljalo zadnjih 
nekaj let v Sloveniji, so to mladi inženirke in 
inženirji. Tisto, kar se običajno v javnosti govori, 
je zelo neodgovorno, žaljivo do njih. Če bi bil jaz 
ta kader, bi še prej spokal ven. Jaz sem 
naravoslovno-matematični tehnik, se spoznam 
na številke, oni se tudi. In govoriti, da sedaj pa 
vam bomo plače razbremenili pa dvignili, gor ter 
dol; saj to niso neumni ljudje. Vzamejo pametni 
telefon v roke in vidijo v 90 sekundah, da jim 
pljuvamo v obraz. Tukaj bom nehal s prvim 
javljanjem o rebalansu; se mi zdi, da bi se tudi 
glede tega morali vprašati pa nekako drugače 
misliti in premisliti vse skupaj. Verjetno bo 
potreben še en letošnji rebalans. Jaz sem malo 
najavil, glede česa bom takrat težil in verjetno 
amandmiral. Zelo vesel bi bil, če bi se to dalo na 
nek bolj odgovoren način. Kot trenutno 
predsedujoči enemu od najtežjih odborov, saj 
gre za skoraj štiri milijarde evrov interesov, če 
damo še tisti 12 %, ki jih sami plačamo v 
zdravstveno blagajno, bom seveda nekako 
pričakoval od izvršilne veje oblasti, z vso 
odgovornostjo nas, ki se primarno ukvarjamo z 
Odborom za zdravstvo, tudi resni premislek, 
kako razrezati ta, upam si trditi, gordijski vozel, 
kjer bodo pa morali vsi, ki izražajo lastne 
interese, tudi upoštevati to, kar je kolega Brglez, 
ki je sedaj odstoten, rad povedal, dokler je bil 
predsednik Državnega zbora, da je umetnost 
demokracije pogosto tudi umetnost 
samoomejevanja. Hvala za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želi še kdo razpravljati? Ja. Odpiram 
prijavo. Prvi dobi besedo dr. Anže Logar. 
 Izvoli.  
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala.  

 Jaz bom ugodil vodji Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca in bom res kar 
precej razpravljal o Fiskalnem svetu in mnenju 
Fiskalnega sveta, še posebej zato, ker se mi zdi, 
da smo dolžni o tem razpravljati, če imamo 
institucijo, ki smo jo ustanovili tukaj, v Državnem 
zboru. Najprej nekaj o fiskalnem pravilu. To ni 
nek bavbav, kot ga nekateri poskušate 
demonizirati v Državnem zboru. Gre zgolj za 
upoštevanje neke gospodinjske logike in 
institucionalizacijo te logike v javne finance. Na 
srečo večina politike tako misli, čeprav se danes 
zdi, kot da večina misli drugače. Da pa večina 
tako misli, pa priča ravno razprava iz leta 2015 v 
Državnem zboru, ko se je sprejemal ta izvedbeni 
zakon za uveljavitev fiskalnega pravila in je bilo 
kar 79 poslancev »za«, po prvem branju, 79 
poslancev za, vse poslanske skupine razen 
Levice. Ker se mi zdi to pomembno, naj vas 

spomnim na razpravo tedanjega finančnega 
ministra gospoda dr. Mramorja, ki je na tej seji, 
ko se je to sprejemalo, dejal, citiram: »Po mojem 
mnenju bo samo ta zakon in njegovo izvrševanje 
omogočilo socialno državo, ker tisti, ki dela 
nasproti temu, kar so pravila, ki so tu zapisana, 
se najde v situaciji, kot se je Grčija.« Pa mogoče 
še iz razprave tudi danes izvoljenega poslanca 
Matjaža Nemca iz SD, ki je dejal, citiram: 
»Sprejetje fiskalnega pravila ne temelji na želji iz 
Bruslja oziroma večjih težavah, ampak 
predvsem podpira, ker krepi disciplino delovanja 
naše države. Se pravi, da sprejemamo nek akt, 
neko pravilo, ki bo nas obvarovalo pred samim 
seboj.« Socialni demokrati so že dolgo na 
oblasti, tako zagotovo vedo, kako je s tem, in jim 
velja prisluhniti. Kasneje smo imenovali še 
sestavo Fiskalnega sveta. Takrat je tedanja 
ministrica Mateja Vraničar, 21. 3. 2017, na seji 
Državnega zbora dejala: »Fiskalni svet z 
imenovanjem predstojnika postaja državni 
organ.« To si zapomnite vsi tisti, ki danes 
poskušate v razpravi minimizirati ali relativizirati 
mnenje Fiskalnega sveta. In naprej: 
»Spoštovani, prepričana sem, da je v interesu 
vseh nas, da naše javne finance dobijo še 
enega varuha – Fiskalni svet.« Kolega Jurša iz 
Desusa je rekel: »Spoštovani, imenovanje 
članov Fiskalnega sveta je za izvajanje Zakona 
o fiskalnem pravilu izjemno pomemben korak. S 
sprejetjem zakona smo v svet poslali sporočilo o 
zavezi naše države fiskalni disciplini.«  
 In Simona Kustec Lipicer iz SMC: 
»Danes očitno potrjujemo tri člane, ki bi jih lahko 
imenovali tudi angele varuhe, angele varuhe 
porabe javnih financ v tej državi, torej za 
državljane; in angele varuhe, ki bodo dihali za 
ovratnik porabi katerekoli vlade.« Ta domnevno 
prihodnja nosilka liste SMC za Evropski 
parlament sicer slovi po nekonvencionalnih 
izjavah, ampak vzemimo to dikcijo varuhov 
porabe javnih financ. In ti angeli varuhi porabe 
javnih financ so bili v svojem mnenju, se mi zdi, 
zelo eksplicitni. Podrobno so pogledali proračun 
in ugotovili takole, da »je ekspanzivna politika 
prociklična in neustrezna«. Pravijo, da »smo na 
vrhuncu gospodarskega cikla in da je tveganje 
za padec zelo veliko«. Še enkrat tistim 
relativizatorjem: tega ne govorijo vsi na splošno, 
to govori Fiskalni svet, varuh porabe javnih 
financ, angel varuh porabe javnih financ, ki smo 
ga tu imenovali ali pa omogočili z zelo veliko 
večino v Državnem zboru. Naprej, tri glavne 
očitke Fiskalni svet očita temu rebalansu 
proračuna, in sicer da gre za trajno povečanje 
izdatkov brez koncepta reform. Spet nekako 
drugače, kot pravite vladni predstavniki ali 
poslanci, ki branite vladno politiko; brez 
koncepta reform za uravnotežene finance. 
Naprej, strukturni primanjkljaj kaže na kršitev 
Zakona o fiskalnem pravilu, in sicer: odhodki so 
določeni z zakonom, prihodki so pa samo 
predvideni, torej ne nujno. Imamo zakonsko 
obveznost, ki se je povečala, prihodki so pa 
samo predvideni še pred, kot smo tudi že 
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predhodno slišali, vsemi makroekonomskimi 
kazalci. Predsednik Fiskalnega sveta je rekel, da 
je Slovenija v tem pogledu naredila korak nazaj. 
In še, manko oziroma odsotnost srednjeročne 
dimenzije. Rebalans sprejemamo, preden 
imamo poslanci pred seboj tisto triletno 
planiranje, ki se ga od 10. aprila pošlje v Bruselj. 
Zato je vsako razpravljanje, kot je minister za 
finance dejal, da smo z rebalansom vzpostavili 
temelje za strukturne reforme, ki so pred nami, v 
bistvu za nas poslance zavajanje, ker ne vemo, 
ali je to res ali to ni res, ker ne poznamo 
triletnega planiranja, kar predvideva tudi Zakon 
o fiskalnem pravilu. Mnenje Fiskalnega sveta je 
zaskrbljujoče. Mislim, da si to moramo priznati. 
Ampak še bolj zaskrbljujoče je meni to 
relativiziranje, ki ga danes tu poslušam s strani 
ministra, ki pravi, saj tako počne tudi Nemčija. 
Zagotovite vsem Slovencem enake plače kot 
Nemcem, pa počnite enako kot Nemčija. Ne pa 
trikrat manjše plače, pa ravnajte enako kot 
Nemčija. Enačaji niso samo poljubni, ampak če 
se jih držimo, se jih držimo povsod. Drugi pa, da 
eni ekonomisti pravijo tako, drugi ekonomisti 
pravijo drugače. Ni res, tako pravi državna 
institucija Fiskalni svet. Ali pa tretji, da gre samo 
za neke številke. Tisti, ki pravite, da gre samo za 
neke številke, vam predlagam, da najprej 
preberete in podrobno preučite izvedbeni zakon. 
Boste ugotovili, da tam notri niso samo številke, 
ker ni enačba, ampak je neenačba. Samo toliko 
v dodatno.  
 Opozarja nas na neustreznost 
proračuna tudi drugi dom državne ureditve – 
Državni svet. Na desetih straneh so navedli 
svoje očitke. Naj navedem samo nekatere, ki so 
za njih bolj slične oziroma pripadajo glede na to, 
da so tudi področno razdeljeni. Državni svet 
opozarja, da se s predloženim rebalansom 
proračuna kaže nadaljevanje konceptualnega 
pristopa razvoja Slovenije v smeri nadaljnje 
koncentracije in centralizacije, z velikim vplivom 
na nesorazmerno razdeljevanje javnih sredstev 
na relaciji mesto–periferija. Recimo v mnogih 
občinah opozarjajo, da višja povprečnina ne bo 
pokrila niti stroškov višjih plač zaposlenih v 
vrtcih, kaj šele v vseh javnih zavodih, ki so 
vezani na občinske proračune. Naprej, z vidika 
pomena predšolskega in osnovnošolskega 
izobraževanja je nerazumljivo, da se javna 
poraba povečuje za več kot milijardo evrov, od 
tega pa ni na voljo nobenih sredstev za 
sofinanciranje gradnje vrtcev in osnovnih šol. 
Kar nekaj očitkov je, niso skoncentrirani na 
opozicijo, ki domnevno meče polena pod noge, 
ampak na uradne institucije, ki so podrobno 
pregledale ta proračun; zdi se mi, da bolj 
podrobno kot kakšni poslanci, ki tu branite 
aktualni proračun. Če pogledamo ta proračun, 
za približno 600 milijonov evrov se povečujejo 
prihodki v proračun. Ugotovili boste, da se glavni 
del, več kot 50 % od teh povečanih prihodkov, 
nanaša na dohodnino, torej na to, kar plačamo 
od plač, in davek na dodano vrednost. Če se 
boste prav spomnili, so v času krize dvignili 

DDV. Več so vzeli davkoplačevalcem, ko so 
plačevali storitve, zato da je bilo več v 
blagajnah, ker je bila kriza, da so zapolnili vrzel. 
Zdaj pa ta del dodatno prispeva k presežku v 
proračunu, vlada pa ni pripravljena tega DDV 
spustiti nazaj.  
 Enako dohodnino, se spomnite, v času 
krize so zamrznili revalorizacijsko lestvico glede 
razredov dohodnine. Zaradi tega je bil vsak od 
nas na nek način oropan dodatnih evrov, ki bi 
prihajali iz uskladitve te lestvice. Kar nekaj se je 
tega nabralo v zadnjih desetih letih. Tudi iz tega 
razloga je danes bistveno več v proračunu. In 
kaj politika dela? Vzame ta denar in ga potem 
sama razporeja, ker sama odloči, kaj je prav in 
kaj ni prav. V bistvu gre za neko socializacijo 
prihodkov, ampak problem s to socializacijo 
prihodkov je ravno, kar je bilo prej omenjeno, da 
se centralizira. Centrala, vlada, Ministrstvo za 
finance, koalicija točno ve, kaj je prav in kaj je 
narobe ter kaj mi lahko financiramo in česa ne. 
Ne da bi davkoplačevalcem več pustili v žepih, 
da naj se oni odločajo, kaj je najboljše za njih – 
za nekega dopust, za drugega smučanje, za 
tretjega športni avto, za četrtega izobraževanje, 
za petega obleka ali karkoli drugega, za šestega 
nogavica. Ne, vlada bo čim več vzela in potem 
ona odločila, kaj bo dala nazaj in česa ne bo 
dala nazaj. In moti me tudi to relativiziranje 
domnevnega strašenja za neko krizo, ki prihaja. 
Vsak, ki pogleda strukturo; ali prodajo 
avtomobilov, druge makroekonomske kazalce, 
spore, ki se dogajajo v svetu, je dvignil obrv nad 
tem, kaj se lahko dogodi v prihodnje. In če 
strukturno povečaš izdatke, prihodkov pa ne, se 
v času krize lahko to zelo hitro in zelo močno 
obrne proti tebi. Odprejo se tako imenovane 
škarje. Glejte, danes je vse lepo, vse pada v 
proračun, število zaposlenih se povečuje; ker se 
število zaposlenih povečuje, pride več denarja 
od dohodnine, več denarja od davkov, ker več 
ljudi tudi več zapravlja. In po drugi strani več 
ljudi plačuje v pokojninsko blagajno. In ker se 
število brezposelnih po drugi strani zmanjšuje, je 
treba manj plačevati za socialno varnost, četudi 
nominalno strukturno zvišamo ta odhodek. In 
vse je lepo in se sploh človeku ne zdi možno, da 
je lahko kako drugače kot lepo. Zdaj si pa 
predstavljajte trenutek, ko se pa nekaj obrne, ko 
Nemčija kihne, ko se to izobrazi v manjših 
naročilih in ko se gospodarstvo začne ohlajati.  
 Pa naj vas še prej opozorim, da je 
Fiskalni svet rekel, da je tveganje za padec zelo 
veliko, da vas še enkrat opozorim na to. Kaj se 
pa potem zgodi? Potem se pa število zaposlenih 
kar naenkrat zmanjša, zmanjša se vplačilo 
dohodnine in hkrati doplačilo v pokojninsko 
blagajno, zmanjša se potrošnja. Na treh stvareh 
naenkrat udari po proračunih. In na drugi strani 
se poveča število brezposelnih, ki nujno 
zahtevajo povečanje socialnih prispevkov, ki so 
pa zdaj tudi nominalno večji; in se še dodatno 
eksponentno poveča in se škarje razprejo; in kar 
naenkrat ste v eni veliki krizi. In to se lahko 
zgodi, vlada pa ve, da se to lahko zgodi, samo 
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tega ne pove. Danes pravi, da strašijo drugi s to 
krizo; sama pa pravi, da se s tem ne ukvarja, ker 
ko se usede v avto, ne misli o tem, kako se bo 
zaletela, ampak kako bo kam prišla. Ampak 
potem mi pa razložite, spoštovana vlada, zakaj 
imate pa potem 7 milijard bufferja na računih? 
Največ v zgodovini, če se ne motim, 7 milijard 
bufferja. Ko je bila najhujša kriza, je imela vlada 
Boruta Pahorja 4 milijarde evrov na računih, 4 
milijarde, ko je bila največja kriza. Ali zdaj 
pričakujete še bistveno večjo krizo, da ste dali 
na stran 7 milijard evrov? S temi 7 milijardami 
evrov lahko poplačamo v naslednjih treh letih 
vse obresti oziroma glavnice, ki jih dobimo od 
zunanjega dolga. Seveda se bo vlada 
zadolževala, ampak tistih 7 milijard bo pa ostalo 
tam. Zanima me, 7 milijard, glede na to, da je to 
daleč največ, da je to več kot v kriznih časih, 
zakaj je tako in kakšne so potencialne izgube 
zaradi tega; zaradi tega zavarovanja, ki ga 
imamo za slabše čase. Ne govoriti, da drugi 
strašijo o krizi, medtem ko sami daste na stran 7 
milijard evrov.  
 Zdaj pa morda samo besedo ali dve o 
tej politični trgovini, ki se odvija te dni pred očmi 
javnosti, kjer Levica jasno pove, da zahteva 
poseben sporazum, torej posebno 
nadkoalicijsko vlogo, v zameno za glasove za ta 
proračun. Gospod Luka Mesec pravi, citiram: 
»Glavni vzgib za našo odločitev je, da je Levica 
garant, ki vlado vleče v levosredinsko smer.« To 
sicer ni nič novega, to že vemo, to je bilo že 
jasno ob začetku, ob podpori glasov. Zanimivo 
je, da je za to koalicija pripravljena podpisati nek 
sporazum, kot pravi vodja koalicijske Poslanske 
skupine SAB Maša Kociper, citiram: 
»Nasprotujemo glede na vsebino tega rebalansa 
neprimernim pogojevanjem, da ne rečem 
izsiljevanjem stranke Levica.« Ampak na koncu 
boste vseeno podpisali ta sporazum še v teh 
dneh, da boste dobili glasove Levice. Ampak 
tukaj se pa jaz sprašujem, kam to pelje. Pa vam 
bom povedal, zakaj? V uvodu sem vam govoril o 
Fiskalnem svetu, imenovanju Fiskalnega sveta 
in o 79 glasovih podpore, samo 5 jih je bilo proti, 
samo Levica je bila proti. Vi sedaj podpišete 
sporazum z nekom, ki jasno pove – prej je 
predsednik oziroma koordinator te stranke dejal, 
da on ve, kaj je prav, da za filme je prav 
investirati, za topove pa ni prav investirati. Rekel 
je, v naslednjih dveh proračunih bomo mi to 
uredili. Torej nekdo, ki je bil že od začetka proti 
fiskalnemu sporazumu, ki pravi, da je vzdržnost 
javnih financ nekaj napačnega, je sedaj dobil 
zagotovilo od petih koalicijskih strank, da gre 
lahko s to politiko naprej. In opozarjam zgolj 
zato, ker napovedujem, da je bilo to mnenje, če 
bo temu sledilo potem tudi politično udejanjanje 
in naslednja dva proračuna, da je to mnenje 
Fiskalnega sveta, ki smo ga prejeli letos, najbolj 
milo in najbolj prizanesljivo, ki nas čaka, če bo ta 
sporazum potem tudi podpisan in če bo ta 
politična trgovina, torej glasove za proračun v 
zameno za levo preokrenitev te vladne barke, 
tudi potem udejanjena.  

 Danes ni nobene težave, polno je 
denarja, vsi se lepo počutimo, denar leti v 
blagajno, lepo ga je deliti, vsi so veseli, težko je 
biti proti. Ampak Fiskalni svet vas je opozoril, 
Državni svet je opozoril, opozicija je opozorila; 
na vas pa je, da se odločite, ali boste res že na 
prvi stopnji ignorirali Fiskalni svet in hkrati 
preokrenili v neko politiko, ki bo v bistvu 
davkoplačevalce na koncu koncev zelo drago 
stala. Kakorkoli je, to ste pa videli iz krize v letih 
2009–2014, na koncu, ne glede na proračun, 
najkrajšo potegnejo vedno davkoplačevalci. In 
če so javne finance neusklajene, na koncu tisti 
račun plača davkoplačevalec, ne pa tisti, ki s 
posebnim sporazumom zagotovi, da se barka 
preokrene v to ali ono smer. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Franc Rosec. 
 Izvolite.  
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! 
 Danes razpravljamo o rebalansu 
proračuna, s katerim smo bili seznanjeni na seji 
Odbora za finance, dve točki sta bili eksplicitni. 
Prvič, da ga Državni svet ne podpira, ker 
ugotavlja, da s predlogom rebalansa proračuna 
ne bo deležno razbremenitev tudi gospodarstvo. 
Drugo, kar je bilo izpostavljeno, so bila pa tri 
tveganja, ki jih je izpostavil Fiskalni svet. In če 
pridemo k tem trem tveganjem. Prvo tveganje, 
da imamo na strani izdatkov opravka s 
povečanjem, ki je trajno in je reverzibilno. Torej 
gre za strukturno povečanje izdatkov. Na drugi 
strani, na strani prihodkov pa nimamo ničesar, 
čemur bi lahko rekli, da gre za neke strukturne 
ukrepe. Naslednje tveganje, ki ga je izpostavil 
Fiskalni svet, je bil strukturni primanjkljaj in da ni 
neke srednjeročne vizije oziroma dejali so, da se 
čuti odsotnost srednjeročne dimenzije. Ob vsem 
tem bi še spomnil na neko izjavo predsednika 
Fiskalnega sveta, ki je dejal: »Proračuni 
odražajo politične preference vsakokratne 
vlade.« Se pravi, da tudi te vlade.  
 Če se ustavim malo pri teh tveganjih pa 
odgovorih tudi ministra za finance, je bila neka 
obljuba dana, da bo okoli 10. aprila izdelan nek 
dokument – program stabilnosti in nekih 
dolgoročnih ukrepov. Med njimi pa mogoče bolj 
potiho omenjeno, da še neka vizija vlade, 60 
tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 2 
tisoč 300 evrov povprečne bruto plače na 
zaposlenega in okoli 50 milijard evrov izvoza. 
Številke si kar dobro zapomnim, ampak te 
številke sem že nekje slišal. Te številke so iste, 
ki so bile poudarjene na Vrhu gospodarstva, ki je 
bilo organizirano lansko leto na Brdu pri Kranju, 
in je tudi gospodarstvo reklo, da ima te iste cilje, 
to je 60 tisoč evrov dodane vrednosti na 
zaposlenega, 50 milijard evrov izvoza in 2 tisoč 
300 evrov povprečne bruto plače na 
zaposlenega. Je pa gospodarsko reklo, da če do 
teh številk pride, mora pa opraviti neke naloge, 
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to je na makroekonomskem področju 
napredovati iz 40. na 25. mesto, se pravi za 15 
mest; pri učinkovitosti poslovnega okolja iz 35. 
na 30. mesto; pri učinkovitosti trga dela iz 43. na 
35. mesto; pri razvitosti finančnega trga iz 60. na 
40. mesto, se pravi 20 mest; pri inovativnosti iz 
28. na 20. mesto in pri kvaliteti upravljanja 
podjetij iz 40. na 25. mesto. Ocene 
gospodarstva so, da se lahko to doseže nekje v 
šestih letih. Vemo pa, da kjer so neki cilji 
oziroma neke naloge, so tudi ukrepi. Ukrepi so 
pa malo bolj zanimivi. Tem ukrepom so tam dali 
nek naslov: ukrepi za gospodarsko odličnost. 
Prvi ukrep je povečanje učinkovitosti javnega 
sektorja, sprememba dohodninske lestvice v 
korist neto prejemkov, usklajevanje 
izobraževanja in usposabljanja na delu z 
razvojnimi spremembami na trgu dela, razvoj 
trga kapitala z vsemi finančnimi instrumenti, 
pridobivanje zaupanja in spremembe regulative 
v vzpostavitev okolja za domače in tuje talente 
ter okrepitev menedžerskih praks. Če vse to 
speljemo, potem lahko upamo, da bomo leta 
2025 dosegli te cilje: 60 tisoč evrov, 50 milijard 
pa 2 tisoč 300 evrov.  
 Če je vlada prevzela te cilje 
gospodarstva, ni nič napačno, ampak jaz upam, 
da bo te ukrepe tudi izvedla, ker te ukrepe 
gospodarstvo pričakuje, ker potem lahko 
pridemo do teh številk. Mislim, da ima vlada v 
tem mandatu oziroma kolikor bo le-ta trajal še 
neke točke, ki jih tarejo, pa se mogoče nihče niti 
ne upa s temi točkami oziroma problematiko 
resno soočiti. Najprej je staranje prebivalstva. 
Vemo, da je Slovenija država, kjer se najbolj 
povečujejo stroški staranja. Po ocenah nekaterih 
ekonomistov bo obdobje 2027–2028 kritično za 
pokojninski sistem, saj se bodo povečali stroški 
staranja prebivalstva. Potem imamo tu izvoz, ki 
je še vedno preveč koncentriran. Najbolj pereča 
tema na dolgi rok je pa naša produktivnost. In še 
ena točka je, to je pa učinkovitost javnih 
izdatkov, predvsem tisti del, ki ni zakonsko 
vezan. Če vse te zadeve damo skupaj, vse, kar 
smo slišali na Odboru za finance, pa razprave, 
smo lahko od enega od koalicijskih poslancev 
na Odboru za finance nekaj slišali, približno v 
tem stilu dejal: Okej, rebalans bomo potrdili, tu ni 
dileme. Tudi denarja imamo več kot kadarkoli 
prej. Potem je pa rekel: Se pa bojim, kako bomo 
od potrditve rebalansa naprej brzdali apetite. Naj 
še citiram stavek iz objave poslanca Kordiša, ki 
ga je objavil na Facebooku ali kje je že bilo. 
Njegov stavek se takole glasi: »Ni mi sicer jasno, 
zakaj; a kot kaže, bodo koalicijski liberalci to 
podpisali in zasoljeno ceno plačali.« Če se 
vrnem nazaj na tisto navezavo izjave 
predsednika Fiskalnega sveta, se pa lahko 
potem zaskrbljeno vprašamo, kakšne pa so 
politične preference te vlade. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Samo Bevk. 
 Izvolite. 

SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Plenarna zasedanja Državnega zbora, 
kjer se obravnavajo vsakokratni proračuni in 
rebalansi proračunov ter ustrezni proračunski 
zakonski predpisi ter odločitve, ki jih 
sprejemamo na tovrstnih sejah, so vsaj za mene 
najpomembnejše odločitve v vsakokratnem 
mandatu. Tako zakoličimo naše življenje na 
praktično vseh področjih za vsaj dve leti vnaprej; 
s sprejetjem Načrta razvojnih programov pa še 
za nekaj let več. Tokratna manjšinska koalicija je 
pripravila prvi proračunski dokument, to je 
rebalans proračuna za leto 2019. Zaradi 
gospodarske rasti in vedno višjih prispevkov v 
državni blagajni rebalansa ni bilo tako težko 
pripraviti. Seveda tudi to delo ni bilo enostavno, 
vendar lažje je posameznim programom oziroma 
resorjem sredstva dodajati, kot pa rezati. Sam 
se še dobro spominjam razprav ob obravnavi 
proračunskih dokumentov v obdobju 2009–
2014, da ne govorim o razpravah ob 
sprejemanju zloglasnega Zakona o 
uravnoteženju javnih financ. Takrat smo korenito 
zarezali predvsem v proračune Ministrstva za 
obrambo, Ministrstva za kulturo in Ministrstva za 
infrastrukturo. Obrambni izdatki so tako začeli 
nominalno rasti šele z letom 2016. Infrastrukturni 
projekti na državni cestni mreži pa si še niso v 
celoti opomogli, saj smo v preteklih letih izvajali 
predvsem projekte, ki so bili sofinancirani iz 
evropskih sredstev. Tudi sektor kulture se bo 
deloma opomogel šele z letošnjim rebalansom, 
ko kulturi namenjamo dodatnih 30 milijonov 
evrov. ZUJF pa je tako ali tako posegel na vsa 
področja, saj smo z njim spremenili več deset 
različnih zakonov in zarezali prav na vseh 
področjih našega življenja. Prav je, da se po 
toliko letih stvari ponovno vzpostavljajo v dobre 
stare tirnice.  
 Napovedi gospodarske rasti so še 
vedno relativno visoke. Število brezposelnih se 
bo kmalu vrnilo v čas pred krizo, ko smo leta 
2008 imeli 63 tisoč brezposelnih. V najslabšem 
obdobju, leta 1993 ali v času krize, pa krepko 
več kot 130 tisoč brezposelnih. Prav je, da 
državljanke in državljani čas blaginje, v kateri se 
je znašla državna blagajna, to občutijo tudi sami. 
Seveda tudi s tokratnim rebalansom proračuna 
ne moremo biti oziroma niso vsi zadovoljni. 
Mislim, da je največji poraženec tokratnega 
proračuna Urad Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki se mu je 
proračun zvišal za borih 25 tisoč evrov. Ob tem 
pa je treba poudariti, da zunaj meja Republike 
Slovenije živi okrog 500 tisoč Slovenk in 
Slovencev. Reči, da skrb za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, ki je poleg tega ustavna 
kategorija, ni prioriteta te vlade, je skregano z 
vsakršno logiko. To seveda lahko vlada 
enostavno popravi s proračunsko rezervo. 
Naslednji poraženec tega rebalansa je skrb za 
kulturno dediščino slovenskega naroda, ki je 
prav tako ustavna kategorija. Še posebej bi na 
tem mestu omenil izjemno nizka sredstva za 
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vzdrževanje in obnovo nepremične kulturne 
dediščine. Če je od 185 vlog, prispelih na 
spomeniškovarstveni projektni razpis za leti 
2019 in 2020, mogoče realizirati le 19 % vseh 
potreb po financiranju, potem je na tem področju 
nekaj res hudo narobe. Zato jaz vidim rešitev, da 
že v tem letu sprejmemo Zakon o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi oziroma tako imenovani zakon 
o kulturnem evru, s katerim bomo v obdobju od 
leta 2020 do leta 2026 za 7 programskih sklopov 
namenili kulturi dodatnih 122 milijonov evrov; za 
kulturno dediščino pa od tega 32 milijonov 
evrov.  
 Na področju državne cestne 
infrastrukture lahko pohvalim prizadevanja vlade 
za odnos do tretje razvojne osi, ki jo nujno 
potrebujemo; in upam, da se bo začela čim prej 
graditi. Bodečo nežo pa vladi podeljujem za 
njeno skrb za četrto razvojno os oziroma za oba 
kraka ipsilona, se pravi za pomanjkanje investicij 
na odseku od Želina preko Cerknega do 
Gorenje vasi na cerkljansko-gorenjskem kraku 
oziroma odseku; in od Želina preko Idrije do 
Logatca na tako imenovanem idrijsko-logaškem 
kraku četrte razvojne osi; da ne govorim o 
slepem črevesu skozi Baško grapo. Ob tem bi 
izpostavil še neizpolnjeno pisno obljubo 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 
Občini Idrija, da bo rekonstrukcijo ceste in 
novogradnjo kolesarske steze med Idrijo in 
Podrotejo v vrednosti 1,3 milijona evrov uvrstila 
v proračun za leto 2019. Glede na razpravo na 
Odboru za infrastrukturo pričakujem, da bo 
Vlada Republike Slovenije s posebnim sklepom 
ta projekt že letos uvrstila v Načrt razvojnih 
programov za leto 2019. Za sklep pa še poziv 
koaliciji in Vladi Republike Slovenije. Pričakujem, 
da bomo poslanke in poslanci pri pripravi 
državnih proračunov za leti 2020 in 2021 
vključeni v vse faze postopka, ne pa samo na 
koncu, ko nam ostane samo še glasovanje; in 
smo seveda takrat povsem nepogrešljivi. Kot 
koalicijski poslanec bom rebalans podprl. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Marko Pogačnik.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. 
Spoštovani ministrski zbor! 
 Pred nami je najpomembnejši 
dokument za Republiko Slovenijo v letu 2019 – 
rebalans proračuna, ki ga je pripravila vlada 
Marjana Šarca in koalicijske stranke. Jaz sem 
prepričan, da je danes treba opraviti temeljito 
razpravo, kajti leto 2019 je za Slovenijo ter za 
državljanke in državljane odvisno predvsem od 
tega dokumenta, ki ga danes sprejemamo. 
Dejstvo je, da je Evropska komisija dala vrsto 
pripomb na predlagani rebalans. Evropska 
komisija je pozvala, da obstaja neskladnost z 
evropskimi proračunskimi pravili. Dejstvo je pa 

tudi, da je slovenski Fiskalni svet podal vrsto 
pripomb in je celo pod vprašaj postavil, ali je ta 
rebalans proračuna dejansko skladen z Ustavo 
Republike Slovenije in fiskalnim pravilom. 
Ključno vprašanje, ki se meni tu zastavlja, je, 
zakaj Vlada Republike Slovenije oziroma 
Ministrstvo za finance hkrati s tem dokumentom 
nista pripravila še rebalansa proračuna za leto 
2020. Zanimajo me razlogi za to in kdaj bo 
Državni zbor dobil rebalans proračuna za leto 
2020 na vpogled. Dejstvo je, da nekateri 
koalicijski poslanci že govorite o nekih davčnih 
reformah, govorite o nekih spremembah, jaz 
osebno pa iz rebalansa proračuna za leto 2019 
teh reform žal ne vidim. Ključna pripomba 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke je, da bi Slovenija potrebovala reforme, 
ki so nujno potrebne, predvsem na področju 
ureditve pokojnin in zdravstva. V Slovenski 
demokratski stranki smo prepričani, da glede na 
preteklo obdobje gospodarske rasti pa tudi 
sedanje gospodarske rasti bi bile te reforme 
nujno potrebne in bi bile verjetno tudi smiselne.  
 Dejstvo je, da se ta vlada rada hvali s 
tem, da ima Slovenija rekordne prihodke. To je 
dejstvo, prvič v zgodovini Republike Slovenije se 
bodo prihodki slovenskega proračuna povzpeli 
nad 10 milijard evrov, vendar sem osebno 
prepričan, da gre glavna zasluga za te prihodke 
slovenskemu gospodarstvu in zaposlenim v 
gospodarstvu. Če tega kdo ne verjame, si 
poglejte primerjavo zaključnega računa 
proračuna za leto 2015 in rebalansa proračuna 
za leto 2019, kjer se vidi, da je v letu 2019 samo 
iz naslova davčnih prihodkov več prihodkov v 
primerjavi z letom 2015 za 1,6 milijarde evrov, iz 
naslova dohodnin in davka od dohodkov pravnih 
oseb. Zame je to ključni podatek. To pomeni, 
gospodarstvo je v zadnjem obdobju delalo 
odlično, delalo je dobro in predvsem 
gospodarstvu gre zasluga za to, da so prihodki 
takšni, kot so. Dejstvo je, da ta vlada, kot je že 
prej moj predhodnik kolega dr. Logar omenil, 
razpolaga z res bogatim zakladom, 7 milijard 
evrov bufferja ima ta vlada. To je precejšen 
kapital. V Slovenski demokratski stranki smo 
prepričani, da gospodarska rast se mora poznati 
v žepih državljank in državljanov Republike 
Slovenije. Ampak po našem mnenju se to ne 
pozna, pozna se izključno samo v enem delu, 
predvsem javnemu sektorju. Mi temu povečanju 
plač ne nasprotujemo, vendar smo prepričani, 
da bi se povečanja plač morala ta vlada lotiti na 
drug način, in sicer ne s trajnim 
obremenjevanjem proračuna ali z dodatnim 
obremenjevanjem gospodarstva, temveč s 
temeljito davčno reformo. In v Slovenski 
demokratski stranki smo prepričani, da s 
temeljito davčno reformo bi se lahko bistveno 
bolj poznalo v žepih državljank in državljanov 
Republike Slovenije, kot se sedaj. Sedaj ste pa 
dolgoročno obremenili proračun, to pomeni, da 
so odhodki proračuna dolgoročno obremenjeni; 
niste pa ustvarili nekih ukrepov ali sprejeli 
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ukrepov, ki bi pa nekako tudi na dolgi rok 
zagotovili višje prihodke.  
 In kaj se je zgodilo s tem povečanjem 
plač in s tem ukrepom, ki ga je sprejela vlada 
Marjana Šarca in koalicija? Ste dejansko 
bistveno podražili končne storitve za državljanke 
in državljane Republike Slovenije. V zadnjem 
obdobju smo priča poviševanjem plačil storitev v 
vrtcih, domih za ostarele, kar vsekakor ne pelje v 
nadaljnji razvoj in v višji standard državljank in 
državljanov Republike Slovenije. In tukaj smo 
prepričani, da bi ukrepe povišanja plač, 
predvsem pa razbremenitev državljank in 
državljanov Republike Slovenije morali pripraviti 
na drugačen način, predvsem z reformami in 
davčno reformo. Tega tukaj noter ni razvidno, 
dejstvo pa je, da smo v Slovenski demokratski 
stranki tudi že v obdobju te sestave parlamenta 
predlagali vrsto ukrepov, ki bi šli v to smer, to 
pomeni zmanjševanje obremenitev 
gospodarstva in zmanjševanje davčne politike. 
Jaz sem prepričan, da ima ta vlada dovolj 
zaloge, da bi lahko tak ukrep pripravila. 1,6 
milijarde višji davčni prihodki v primerjavi z letom 
2015 govorijo dovolj. Iz teh številk, ki jih lahko 
vidimo pri rebalansu proračuna za leto 2019, 
spoštovana državna sekretarka ali mogoče kdo 
z ministrstva za delo in socialo, zanima me, 
zakaj se tako povečujejo socialni transferji. 
Socialni transferji v primerjavi z letom 2015 so 
višji za približno 110 milijonov evrov. Vemo pa, 
da se je tukaj notri znižala brezposelnost, da 
imamo gospodarsko rast. Kam gre teh 110 
milijonov evrov? Zakaj se povečuje ta sociala? 
Tukaj bi prosil za obrazložitev.  
 Potem en podatek, ki je mene dejansko 
šokiral, če pogledamo transfere v javne zavode. 
Transferji v javnih zavodih za leto 2015 so 
znašali 1,6 milijarde evrov. Rebalans proračuna 
za leto 2019 predvideva 2 milijardi 83 evrov. To 
pomeni, da približno 500 milijonov višje prihodke 
imamo mi v javne zavode, kot smo imeli v letu 
2015. Zdaj pa sprašujem celoten ministrski zbor 
ter kolegice in kolege, ali imamo s tega naslova 
manjše čakalne vrste v zdravstvu. Nimamo, 
imamo višje. A imamo boljše storitve v domih za 
ostarele? Nimamo, imamo višje cene. A imamo 
boljše storitve v vrtcih? Nimamo; imamo samo 
višje položnice. Zanima me, spoštovani Državni 
zbor, kam je šlo teh 500 milijonov evrov v javnih 
zavodih? Javni zavodi morajo služiti 
državljankam in državljanom Republike 
Slovenije, z boljšo kvaliteto storitev in tudi 
cenejšo. In če je zdaj iz proračuna, v primerjavi z 
letom 2015, izdanih 500 milijonov evrov več, me 
zanima, kam je ta denar šel. Po drugi strani smo 
v Slovenski demokratski stranki ocenili, da ta 
proračun ni razvojno usmerjen, zato smo tudi na 
matičnem delovnem telesu, Odboru za finance, 
v soboto vložili 16 amandmajev. Teh 16 
amandmajev pa temelji predvsem na boljši 
infrastrukturi, na nižji ceni javnih zavodov, nižji 
ceni domov za ostarele; in teh 16 amandmajev 
predvideva prerazporeditev denarja za približno 
45 milijonov evrov. Ponovila se je zgodba iz 

mandata Cerarjeve vlade, ko je prvič v zgodovini 
v obdobju štirih let ni bil sprejet niti en amandma 
opozicije. Niti en amandma opozicije. V soboto 
se je na Odboru za finance s strani koalicijskih 
poslank in poslancev ponovila ista zgodba. 
Zgodba, da niti en amandma s strani opozicije ni 
bil podprt. Spoštovani koalicijski poslanke in 
poslanci, zanima me, zakaj ste recimo zavrnili 
amandma Slovenske demokratske stranke, ki 
predvideva za 5 milijonov evrov višje prihodke v 
domovih za ostarele. Zakaj ste ga zavrnili? Jaz 
sem prepričan, da bi s tem amandmajem lahko 
znižali končno storitev za uporabnike teh domov. 
V Slovenski demokratski stranki ocenjujejo, da 
ta vlada oziroma za proračun je sestavljen 
nekako na nespremenjeni politiki. Velikokrat smo 
slišali, kako se državni dolg znižuje. Državni dolg 
se res znižuje, ampak v strukturi bruto 
domačega proizvoda. V strukturi bruto 
domačega proizvoda pa izključno zaradi 
uspešnega dela gospodarstva, kjer pa se bruto 
domači proizvod povečuje. Ko pa mi pogledamo 
celotni dolg, neto dolg, s številkami, pa 
ugotavljamo, da se ta dolg ne znižuje, ampak da 
se v danem trenutku celo povečuje. In jaz ne 
izključujem, da bo čez 1 leto državni dolg v bruto 
številki višji, kot je danes. Na drugi strani smo 
lahko še priča izsiljevanju nadkoalicijske stranke 
Levica. Tudi po raznoraznih portalih se poslanci 
Levice s tega naslova tudi norčujejo iz ministrov. 
Dejansko vas pozivajo, kaki bebci ste, da 
sprejmete vse te njihove zahteve. Seveda pa 
sprejmete te njihove zahteve, ker veste, da brez 
njih ta proračun danes ne bi šel skozi. In v 
primeru, da proračun rebalansa, ki ga je 
pripravila vaša vlada, ne bi bil potrjen, 
avtomatično pomeni padec vlade. In to pomeni, 
da ste vi pripravljeni narediti marsikaj samo 
zaradi tega, da se obdržite na oblasti. Celo 
pripravljeni ste se ponižati pred Levico. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Besedo ima državna sekretarka mag. Saša 
Jazbec.  
 Izvolite. 
 
MAG. SAŠA JAZBEC: Hvala lepa. 

 Bi se odzvala na nekaj tem, ki so bile 
do sedaj izpostavljene. Prva, ki sem jo zasledila, 
je, kaj dobimo od Evropske unije, zakaj 
plačujemo toliko v Evropsko unijo. Rada bi 
poudarila, da je Slovenija neto prejemnica v 
odnosu do Evropske unije. Na letni ravni dobimo 
reda velikosti od 400 milijonov do milijarde, se 
pravi odvisno od tega, kako smo uspešni pri 
izvrševanju projektov, ki so sofinancirani iz 
Evropske unije; medtem ko plačila v Evropsko 
unijo znašajo na letni ravni od 380 do 440 
milijonov, tako da v vseh zadnjih desetih letih je 
bila Slovenija neto plačnica. Tukaj zaenkrat še 
nimamo težav. Letos se načrtuje 495 milijonov 
vplačila v Evropsko unijo, to je posledica tega, 
da Slovenija in tudi druge države črpajo večji del 
ali pa glavnino kohezijskih sredstev v drugi 
polovici. Ker je evropski proračun narejen tako, 
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da je njegova prihodkovna stran odvisna od 
njegove odhodkovne strani, bomo morale vse 
države članice v letošnjem in naslednjem letu 
plačati nekoliko več; ampak bomo tudi črpale 
nekoliko več.  
 Gospod Pogačnik je že v predhodni 
razpravi izpostavil, kje je rebalans za 2020. 
Rebalans za leto 2020, če ga bo treba 
pripravljati, bomo pripravljali v letu 2020. V 
Republiki Sloveniji imamo v 28. členu Zakona o 
javnih financah določeno 1. oktober kot rok, do 
katerega je treba posredovati v Državni zbor 
predlog proračunov za dve prihodnji leti. In ker je 
ta vlada nastopila mandat 13. septembra in ker 
priprava proračuna ni tekoči posel vlade, torej 
pretekla vlada pa je opravljala tekoče posle, in 
priprava proračuna pa ni tekoči posel, ker je 
proračun dokument, ki v sebi nosi tudi politične 
odločitve. Zato dokument, ki bi ga lahko nova 
vlada pripravila v dveh tednih, absolutno ne bi bil 
kvalitetno pripravljen oziroma ne bi predstavljal 
njenih prioritet, zato se je vlada odločila, ker je 
bil pa proračun za letošnje leto že sprejet, da bo 
začela z izvrševanjem tega proračuna in da bo 
potem pripravila čim prej predlog rebalansa za 
letošnje leto. To je to, kar počnemo danes in 
jutri, in zato vam bo naslednji mesec vlada 
predložila in v tem mesecu že začela pripravljati 
triletni fiskalni okvir, se pravi srednjeročno 
fiskalno strategijo za leta 2020, 2021, 2022. Do 
roka, določenega v Zakonu o javnih financah, 
torej do 1. oktobra letos boste dobili na svoje 
klopi tudi predloga proračunov za leti 2020 in 
2021.  
 Izpostavljeno je bilo vprašanje, kaj se 
dogaja s transferi v javne zavode, da so tako 
visoki. Transferi v javne zavode so transferi 
oziroma so plačila predvsem za plače in v 
manjšem obsegu za materialne stroške v javnih 
zavodih. V letih 2012–2013 so ti transferji že 
znašali milijardo 750. Po plačni reformi od leta 
2009 do leta 2011, ko je nastopil nov plačni 
sistem, so ti transferi znašali na letni ravni 
milijardo 850, potem jih je pa ZUJF uspel nekako 
zamejiti do ravni milijarda 750, milijarda 700, 
milijarda 650 v letih 2014–2015. Ampak ker so 
potem postopoma popuščali varčevalni ukrepi 
na področju plač, je bila rast plač v letu 2016 
5,2-odstotna, v letu 2017 5,3-odstotna, za lani je 
ocenjena na 4 %. Enostavno ta transfer, ki 
zagotavlja plače javnim uslužbencem pri 
posrednih uporabnikih, je narasel. In je to zato, 
ko je poslanec primerjal višino v letih 2015, 
takrat je bila najnižja – milijarda 650, in za letos 
sta načrtovani dve milijardi za ta namen. Bi pa 
vseeno rada poudarila, da to nima veze z 
javnimi zdravstvenimi zavodi oziroma s 
čakalnimi dobami, ker javni uslužbenci, ki so 
zaposleni v javnih zdravstvenih zavodih, 
dobivajo svoje plače iz zdravstvene blagajne, iz 
ZZZS. Sem šla tudi tukaj preveriti številke, da ta 
transfer v javne zavode je posledica po eni 
strani tega dviga plač, ki sem ga omenila; po 
drugi strani pa je v šolstvu prišlo do povečanja 
števila zaposlenih za 6 tisoč ljudi v tem obdobju. 

In prav tako to nima veze z domovi za ostarele; 
domovi za ostarele so javni zavodi, kjer 
uporabnik plača glavnino stroška, ki nastaja. 
Zato se v bistvu v domovih za ostarele iz javnih 
blagajn plačuje zdravstveno osebje iz 
zdravstvene blagajne in v primeru, če uporabniki 
nimajo dovolj denarja, potem to plačajo občinski 
proračuni.  
 Izpostavljeno je bilo vprašanje 
trošarinske politike. V splošnem rečemo, da pri 
oblikovanju trošarinske politike zasledujemo več 
ciljev. To so tako fiskalni, potem ekonomski, 
okoljski in tudi konkurenčnost s sosednjimi 
državami. Ker je to zelo pomemben proračunski 
vir, na letni ravni zberemo s trošarinami dobro 
milijardo in pol evrov. Na Ministrstvu za finance 
nenehno spremljamo razmere na trgu, bomo 
tudi v prihodnje zasledovali in pripravljali ukrepe 
na področju trošarin na tak način, da bomo v 
optimalni meri zadostili vsem tem prej 
omenjenim ciljem in vidikom trošarinske politike. 
Je pa dejstvo, da je bila lani maja znižana cena 
trošarin na pogonska goriva in je bilo to za 
posledico nekoliko nižji prihodek iz tega naslova, 
plus treba je povedati, ker je pomemben vpliv na 
znižanje prihodkov, ima tudi sprostitev cen 
pogonskih goriv na bencinskih servisih na 
območjih hitrih cest in avtocest. Tam so potem 
od sprostitve naprej cene višje, kar ob 
primerljivih cenah v sosednjih državah pomeni 
znižanje količin in potem seveda prihodka iz 
tega naslova. 
 Potem glede opozoril Državnega sveta. 
Državni svet, čeprav je navedel 20 točk, zakaj se 
ne strinja niti z Zakonom o izvrševanju 
proračuna niti z rebalansom, je njihov glavni 
argument dejansko, da občine ne bodo zmogle 
tega stroška oziroma da je povišanje cen samo 
na plačah oziroma povišanje stroškov dela, da 
jim bo to več kot odneslo celotno dodatno 
povprečnino, ki so jo dobili. Če pogledamo en 
tak preprost izračun: občine bodo v letošnjem 
letu za opravljanje svojih nalog dobile 573,5 evra 
povprečnine, lani so jo dobile 558. Ta razlika 
pomeni, ko se pretvori v milijone, da bodo 
občine letos za opravljanje zakonskih nalog 
imele 45 milijonov več kot lani in občine 
pokrivajo približno 9 % celotne mase plač v 
javnem sektorju in celotna masa plač v javnem 
sektorju je nekje pod 5 milijardami. Se pravi, ta 
izračun sam po sebi da vedeti, da bodo občine v 
povprečju dobile več, bistveno več, kot bo treba 
plačati za stroške dela, je pa dejstvo, da pri enih 
občinah, tistih, ki imajo veliko javnih zavodov, bo 
tega lahko premalo, pri tistih, ki pa jih nimajo, jim 
bo pa v bistvu iz naslova zakonskih nalog toliko 
ostalo. 
 Bi pa tukaj vseeno želela poudariti, da 
je bil z občinami sklenjen dogovor, da so 
občinska združenja podpisala to višino 
povprečnine in da Vlada je svoj del naloge, se 
pravi, tudi ta drugi del, da bo oblikovala skupaj z 
združenji delovno skupino, ki bo pregledala 
natančno zakonske naloge, ki jih opravljajo 
občine, in kaj se da tukaj optimizirati, kaj se da 
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tukaj eventualno znižati, da je ta del opravila. 
Prvi sestanek je bil na ravni ministra za javno 
upravo, združenji in s pristojnimi resorji opravljen 
in bomo zdaj začeli s tem delom po posameznih 
resorjih, pregledovali bomo te zakone. Mislim, 
da s tega vidika, vsaj globalno gledano, se ta 
dogovor uresničuje.  
 Glede stanja zakladniškega računa je 
podatek, da je tam 7 milijard, napačen. To je bilo 
stanje januarja, ko smo se še dodatno zadolžili, 
nismo pa še izplačali glavnice. Zdaj, v februarju 
smo izplačali eno obveznico, tako da je trenutno 
oziroma stanje prvega marca na zakladniškem 
računu je 5 milijard evrov, od tega je proračun 3 
milijarde, razliko imajo pa drugi posredni 
proračunski uporabniki, ki so vključeni v enotni 
zakladniški račun, največ imajo ZZZS, ZPIZ in 
EU, torej podračun evropskih sredstev. 
 Rada bi se odzvala tudi na opozorila 
Evropske komisije in Fiskalnega sveta na 
predloženi rebalans. Evropska komisija, tako kot 
v bistvu sedaj že nekaj let zapored, ko oceni 
naše javne finance, nam javi, da pač menijo, da 
obstaja tveganje, Risk of Significant Deviation, 
se pravi tveganje resnega odstopa od pravil, 
ampak to je vse ocena vnaprej. Sedaj smo na 
začetku leta 2019 in se pogovarjamo, kako se 
bo izvršilo leto 2019. Praksa zadnjih let, odkar 
smo v preventivni roki pakta, se pravi, od takrat, 
ko smo izšli iz presežnega primanjkljaja, da smo 
v bistvu vedno podcenili, kakšen bo saldo javnih 
financ ob koncu leta. Tako se vsa ta tveganja, ki 
so jih do sedaj izpostavljali, na koncu v bistvu 
niso uresničila. Dejstvo je, da je bil na naši strani 
gospodarski cikel. Ravno tako absolutno 
spoštujemo mnenje Fiskalnega sveta. Fiskalni 
svet je v bistvu naračunal, kot je povedal tudi že 
minister v uvodni predstavitvi, da so slovenske 
javne finance v letih 2017 in 2018 v bistvu nekje 
dosegle to srednjeročno uravnoteženost. Ampak 
tukaj je res treba poudariti, da smo v letih 2017 
in 2018 imeli v veljavi še določene omejevalne 
ali pa, če želite, varčevalne ukrepe tako na 
področju plač kot na področju družinske politike. 
In zato smo v bistvu lahko dosegli tisto stanje, 
da rečem, uravnoteženih javnih financ. S tega 
vidika je leto 2019 prelomno zato, ker je to prvo 
leto, ko imamo dejansko sedaj spet na eni 
strani, da rečem, polno vrednost vseh teh javnih 
storitev, ki jih opravlja oziroma ki jih plačuje 
država. Zato je treba pač sedaj videti, kje smo, 
koliko je naše gospodarstvo oziroma javne 
finance koliko so robustne, ali prenesejo tako 
raven. Zato je treba sedaj, in to nalogo imajo 
resorji, imajo ministri, da pri sebi pač pogledajo, 
da naredijo preglede izdatkov po svojih finančnih 
načrtih, da zagotovijo učinkovito rabo javnih 
sredstev in da pripravijo strukturne reforme; 
čeprav za strukturne reforme ni dovolj, da so 
pripravljene, ni dovolj, da so na papirju, ampak 
mora biti glede njih dosežen tudi širši družbeni 
konsenz. Treba jih je v bistvu tudi sprejeti, ne 
nazadnje, če želite, prav v tej hiši. Je pa pot 
tlakovana in naj bi šla v to smer predvsem na 

teh področjih, na katerih pač vsi vemo, da so 
reforme, da so spremembe nujne.  
 Tukaj bi se vseeno še tudi odzvala; 
poslanec je spraševal, zakaj so socialni transferji 
tako visoki, pa bi vseeno tukaj rada ga popravila. 
Postavka oziroma konto se imenuje Transferji 
posameznikom in gospodinjstvom. To je ta 
transfer, ki je v teh letih, ja, precej narasel, 
ampak v tem transferu niso samo socialni 
transferji. Sociala je samo del tega. Tu notri so 
tudi družinski prejemki oziroma otroški dodatki, 
starševska nadomestila in kot smo danes že 
nekajkrat omenili, od letošnjega leta so 
starševska nadomestila spet na tisti, pred ZUJF 
ravni. Se pravi, kot je bilo – praktično 
stoprocentna plača, potem otroški dodatki, ki so 
bili v vmesnem času omejevani tako 5., 6., 7. kot 
8. razred otroškega dodatka, so sproščeni in se 
pač to toliko pozna. Potem med transferje, ki 
niso socialni, spadajo tudi nadomestila za 
brezposelne. Vi pač veste, da za brezposelnost 
plačujemo prispevek. Se pravi, to je 
nadomestilo, ki pripada vsakemu v škodnem 
primeru, ko ostane brez zaposlitve, in seveda je 
ta odhodek povezan s ciklom, zato ker je v času 
gospodarskega razcveta teh prejemnikov manj, 
ampak višina pa ne. Prav tako so bile v bistvu 
štipendije tudi del varčevalnih ukrepov in tudi 
štipendije so sedaj sproščene. In za vojne 
veterane je en del odvisen od tega socialnega 
statusa. Tako v bistvu znotraj teh transferov 
posameznikom in gospodinjstvom, kjer ne smem 
pozabiti omeniti, da so tudi v bistvu subvencije 
javnega prevoza pa malice in kosila, ampak 
samo en del teh transferov so dejansko socialni 
transferi oziroma transferi za zagotavljanje 
socialne varnosti. Za te je bilo pa tudi že 
omenjeno, da je znesek minimalnega dohodka 
do lani znašal 298 in da se je potem lani sredi 
leta dvignil skoraj za 100 evrov – zdaj znaša 392 
– in ker je to za veččlanska gospodinjstva, je 
pač enostavno ta postavka toliko višja. 
 Rada bi se odzvala še na amandmaje. 
Amandmajev je bilo sicer letos vrednostno manj 
kakor že kakšno leto v preteklosti, je pa dejstvo, 
da so amandmaji spet jemali Fursu, če želimo, 
da imamo prihodke, potem Furs in zaposlene na 
Fursu vsekakor potrebujemo. Jemali so MJU, se 
pravi sredstva za upravljanje centraliziranega 
stvarnega premoženja, se pravi, tudi to 
potrebujemo, tako da enih ni bilo mogoče v 
bistvu sprejeti zaradi tega razloga, po drugi 
strani pa smo pogledali, kaj ste poslanci 
predlagali, in vsaj na tem področju 
infrastrukturnih projektov lahko rečem, da je na 
infrastrukturi veliko projektov, ki so v teku. Vsi ne 
potekajo potem v skladu s predvideno dinamiko, 
tako da bodo odseke, na katere ste opozorili 
poslanci, na direkciji spremljali in jih bodo v 
primeru, da kakšni drugi projekti ne bodo 
potekali v skladu z dinamiko, oziroma tudi v 
primeru, ko bo prišlo do prenosa neporabljenih 
namenskih sredstev iz lanskega leta, jih bodo 
lahko porabili tudi za te namene. Tako ni čisto 
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res, da se ne sliši amandmajev in kaj nam želite 
povedati. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa državni sekretarki mag. Saši Jazbec. 
 Besedo ima Dušan Šiško. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala za besedo, 

predsednik. Spoštovani ministri, kolegice in 
kolegi! 
 Danes govorimo o Predlogu rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019. 
Všeč mi je, da v letu 2019 največji delež 
predstavljajo prejeta sredstva iz naslova 
Instrument za povezovanje Evrope 2014–2020 v 
višini 60 milijonov evrov, ki so namenjena 
financiranju projektov za razvojne, prometne, 
energetske in telekomunikacijske infrastrukture. 
Kar se tiče izdatkov za blago in storitve, so 
največje spremembe na področju ekonomskih 
namenov za tekoče storitve, predvsem za 
vzdrževanje železniške in cestne infrastrukture. 
Mnenja sem, da moramo predvsem slednji dati 
pozornost. 
 Všeč mi je tudi to, da je več sredstev 
namenjenih za izvajanje prometne politike v 
sistemu javnega potniškega prometa ter 
zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik. 
 Tekoči transferji občinam so v predlogu 
rebalansa proračuna za leto 2019 načrtovani v 
višini 38, 2 milijona evra. Sredstva so 
načrtovana predvsem na integralnih sredstvih, 
med drugimi tudi za popravilo gozdnih cest v 
zasebnih in državnih gozdovih. To se mi zdi 
nujno, ker vidimo, da je vsako leto veliko nesreč 
ravno tam, kjer ceste niso ustrezno sanirane 
oziroma je le utrjen teren. Več bi jih bilo treba 
tudi asfaltirati. Zavedati se moramo, da je 
varnost ljudi na prvem mestu. Še vedno se 
večina del na gozdnih cestah izvede v 
jesenskem času, kar vemo, da otežuje nadzor 
nad izvedenimi deli, saj so gozdne ceste takoj 
na novo prekrite z odpadnim listom. Ne vem 
tudi, zakaj je treba z vsakoletnim izborom na 
razpisu izbrati najcenejšega izvajalca 
vzdrževanja gozdnih cest, če vemo, da slednje 
botruje številnim zapletom, ki se odražajo v 
zamujanju rokov, slabši kvaliteti dela z manj 
primernimi delovnimi stroji. Saj poznate tisti rek: 
Malo denarja, malo muzike. 
 V programski strukturi je največ 61,1 % 
oziroma 359,9 milijonov evrov investicijskih 
odhodkov, namenjenih za promet in prometno 
infrastrukturo, večino za železniški in cestni 
promet ter infrastrukturo. Navedel bom nekaj 
glavnih ciljev prometne politike: povečanje 
prometne varnosti in varovanja, povečanje 
obsega in kakovosti javnega potniškega 
cestnega in železniškega prometa, usklajeno 
delovanje celotnega transportnega sistema. Kar 
se tiče spodbujanja gospodarskega razvoja, so 
ključnega pomena vlaganja v javno železniško 
infrastrukturo, kvalitetno državno cestno in 
avtocestno omrežje. 

 Razmerje v rabi prevoznih sredstev je v 
Sloveniji z vidika trajnostne mobilnosti zelo 
neugodno. Večina prevozov se opravi z osebnim 
avtomobilom, slednjih je čedalje več. Osredotočil 
se bom predvsem na cestni promet in 
infrastrukturo, ker je kakovostna cestna 
infrastruktura eden temeljnih pogojev za skladen 
regionalni razvoj, ustvarjanje kar najboljših 
možnosti za učinkovit potek gospodarskih 
dejavnosti in posredno za poselitev za to 
primernih območij države. Zato apeliram na vas, 
da je treba zgraditi najboljše mogoče cestno 
omrežje ter vzdrževati in dograjevati že zgrajeno 
omrežje na primerni ravni. V obdobju 2016–
2019 se bo veliko vlagalo v sanacijo vozišč na 
glavnih in regionalnih cestah. V letu 2019 je 
načrtovano sofinanciranje projekta za dograditev 
avtocestnega predora Karavanke s sredstvi 
CEF, v prihodnjih letih pa tudi gradnja prve in 
druge etape državne ceste na južnem delu 3. 
razvojne osi A2 pri Novem mestu do priključka 
Maline. Zavedati se moramo, da izgradnja 
južnega kraka od Vinice do Novega mesta in 
avtoceste Ljubljana–Obrežje zelo pomembna za 
gospodarski razvoj Bele krajine in Dolenjske. 
Ker pa smo predlagali tudi amandma, bom dodal 
še dodatno obrazložitev. 
 Regionalna cesta R3-677 2202 
Pišece–Zgornja Pohanca–Krško je glavna 
povezava naselja Zdole z mestom Krško, 
regionalni pomen pa ima kot povezava med 
Krškim in Brežicami. Cesta je že dolga leta 
izrazito problematična, ne dosega več običajnih 
standardov za svojo kategorijo, je preozka za 
normalni delovni promet, z razdrtimi bankinami, 
asfaltna prevleka pa je popolnoma dotrajana. 
Slabo izvedeno odvodnjavanje povzroča še 
dodatne poškodbe ter posedanje in plazenje 
cestišča. Na več odsekih je bila cesta pred 
časom zaradi plazov delno zaprta ter kasneje v 
sklopu vzdrževalnih del začasno sanirana. 
Zaradi zelo slabega stanja omejene regionalne 
ceste je Občina Krško že pred leti prevzela del 
finančnih obveznosti in poskrbela za vso 
potrebno projektno dokumentacijo za 
rekonstrukcijo ceste in ostalo spremljajočo 
infrastrukturo skozi naselje Zdole, kot tudi za 
povezovalno cesto Krško–Zdole. Dokumentacija 
je bila naročena z namenom, da se pospeši 
obnova omenjenega odseka ceste in tako 
omogoči uporabnikom normalno prevoznost. Po 
dolgotrajnih usklajevanjih z Direkcijo Republike 
Slovenije za infrastrukturo je bila rekonstrukcija 
ceste uvrščena v NRP državnega proračuna, 
realizacija pa je bila predvidena v več fazah. 
Prva faza obnove je bila na podlagi sporazuma z 
DRSI začeta v letu 2017 in lani poleti tudi 
uspešno zaključena. Ne glede na dane obljube, 
da se bodo dela na obnovi ceste kontinuirano 
nadaljevala, še vedno ni bil objavljen niti razpis 
za izvajalca naslednje faze rekonstrukcije. Še 
več, zagotovljena sredstva v proračunu 
Republike Slovenije za predmetni projekt so bila 
zmanjšana. Zaradi dogovora o skorajšnji 
rekonstrukciji ceste je bil na omenjenem odseku 
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ceste bistveno zmanjšan obseg vzdrževalnih del 
in tako cesta propada še hitreje, vožnja po njej 
pa je zaradi preozkega in slabo vzdrževanega 
vozišča že nevarna. 
 Zato predlagamo povečanje sredstev 
na NRP 2431/18/0078, rekonstrukcija ceste 
Zdole-Krško v višini, ki bo zadoščala za 
nadaljevanje del in realizacijo že danih obljub. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Mateja Udovč.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani!  
 Pred nami je Predlog rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019. 
Rebalans bi moral biti pripravljen že jeseni, 
vendar se je dinamika zaustavila zaradi 
državnozborskih volitev in imenovanja aktualne 
vlade. 
 Trenutno smo v obdobju konjunkture, 
če po domače povemo, v obdobju debelih krav. 
Seveda je naš pristop k obravnavi te tematike 
lahko bolj sproščen in optimističen, kot je bil 
pred leti, ko smo bili v času recesije oziroma v 
globoki gospodarski krizi. Po različnih ocenah in 
kazalnikih ter parametrih smo v Sloveniji kot v 
celotni Evropski uniji dosegli vrhunec 
gospodarske rasti, gospodarskega cikla. 
Gospodarska rast naj bi po ocenah ostala še 
vedno visoka, a se počasi umirja. V letošnjem 
letu naj bi znašala 3,7 %, pričakujemo lahko še 
nadaljnjo rast izvoza in povečanje investicij, 
osebne in državne potrošnje. Na globalni ravni 
pa obstaja več negotovosti oziroma dejavnikov, 
ki vplivajo na našo gospodarsko rast. Slovenija 
je svoj gospodarski razvoj od osamosvojitve 
gradila na povezovanju in sodelovanju, 
vključevanju. 
 Danes evropsko integracijo slabijo 
brexit in nasprotovanja posameznih držav 
skupnim pravilom, mednarodno trgovino pa 
slabijo uvajanje carin in grožnja z dodatnim 
omejevanjem. Evropsko območje se je okrepilo 
z institucijami, ki povečujejo njegovo odpornost, 
vendar vse še niso vzpostavljene. Ti procesi 
pomenijo največja tveganja. Prav ta tveganja in 
negotovost nam morata biti vodilo pri rebalansu 
proračuna, še bolj pa pri pripravi proračuna za 
naslednja proračunska obdobja. Upoštevanje 
vseh teh okoliščin in izvedba strukturnih reform 
nas lahko varujejo pred ponovnimi težavami na 
področju uravnoteženja javnih financ. V času 
ugodnih gospodarskih razmer varčevanje res ni 
potrebno, vendar moramo biti vseeno previdni 
pri načrtovanju javnofinančnih izdatkov in 
prihodkov. 
 Sama sem v razpravah na komisijah, 
odboru in na zasedanju parlamenta že večkrat 
opozorila na upoštevanje fiskalnega pravila, 
strukturne reforme in uravnoteženje javnih 
financ. Predvidena poraba celotnih javnih financ 
bo letos za 1,13 milijarde evrov višja kot lani, kar 

pa presega dovoljeni okvir. Takšno izvajanje 
fiskalne politike pomeni zamujeno priložnost za 
ustvarjanje manevrskega prostora v obdobju, ko 
lahko pride do poslabšanja gospodarskih 
razmer. Strukturni saldo se v letu 2019 namreč 
slabša. Evropska komisija nas je na podlagi 
osnutkov proračunskih načrtov za leto 2019 
uvrstila v skupino petih držav, pri katerih naj bi 
obstajala tveganja neskladnosti njihovih 
proračunskih načrtov z evropsko zakonodajo. V 
končni posledici pa to lahko pomeni izredno 
strukturno zahtevo za nadaljnjo konsolidacijo 
javnih financ. 
 Po mojem mnenju je ključna težava 
predstavljenega rebalansa proračuna v tem, da 
je največ sredstev v proračunu namenjenih 
krepitvi domače potrošnje, kar seveda brez 
dvoma vpliva na višjo gospodarsko rast. Obstaja 
pa nevarnost, veliko tveganje pri razpoloženju 
potrošnikov. Vsekakor je pri tem nujno treba 
zadržati razpoloženje potrošnikov na pričakovani 
ravni in predvideti makroekonomske ukrepe za 
nadomestilo davčnih prilivov, če se slučajno 
razpoloženje potrošnikov spremeni. Po drugi 
strani pa moramo upoštevati, da smo socialna 
država. Davek za izhod iz recesije oziroma 
velike javnofinančne krize smo posredno ali 
neposredno z ukrepi ZUJF plačali skoraj vsi, 
zato je prav, da smo tudi rezultatov tega 
izboljšanja deležni tudi vsi. 
 Glavnina povečanja izdatkov je 
posledica večjih stroškov dela zaposlenih v 
javnem sektorju. Razlog je dogovor med Vlado 
in sindikati javnega sektorja, po katerem so se 
plače vseh zaposlenih s 1. januarjem že 
povečale za en plačni razred oziroma za 4 %. 
Med letom bodo sledila dodatna povišanja – 
nekateri bodo imeli plače višje tudi za tri ali štiri 
plačne razrede –, sprostili so tudi napredovanja, 
napovedujejo popolnitev kadrovskih kvot, Vlada 
načrtuje tudi večje zaposlovanje v javni upravi. 
Pregled predloga rebalansa obravnave na 
komisiji, odboru in odziv finančnega ministra 
Andreja Bertonclja na opozorila Fiskalnega 
sveta, da bodo naredili vse za blaginjo ljudi, del 
presežka bo razporejen za socialne kategorije, 
del za pokojnine, dovolj velik del pa za slabe 
čase, me je prepričal v kvaliteto in odgovorno 
pripravljen predlog rebalansa proračuna. 
 Slovenija mora zagotavljati ustrezno 
razmerje med stabilnostjo javnih financ na eni 
strani in skrbjo za državljane in širši razvoj 
države na drugi strani. Začrtana pot 
javnofinančne konsolidacije omogoča doseganje 
srednjeročnega cilja in stabilnosti javnih financ 
ter ustrezno raven gospodarske rasti. To navaja 
predlagatelj. S tem me je prepričal, zato bom 
podprla rebalans proračuna. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Franc Jurša.  
 Izvolite. 
 



                                                                                                                          

  100  

FRANC JURŠA (PS DeSUS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Lep pozdrav vsem kolegicam 
in kolegom, kakor tudi predstavnikom Vlade! 
 Začel bom tu, kjer je kolegica končala, 
da ne bi na koncu pozabil povedati, da bom tudi 
jaz podprl ta predlog rebalansa proračuna za 
leto 2019. 
 Moram reči, da smo imeli v poslanski 
skupini dobro stališče, če bi gledal na to, 
verjetno niti ne bi bilo treba nobene razprave. 
Ampak jaz bom nekatere stvari bolj načelno 
povedal, dotaknil se bom pač enega področja, ki 
je nam oziroma meni malo bližje. 
 Prvo, kar moram povedati – zato sem 
tudi prej rekel, v začetku, da bom podprl ta 
rebalans proračuna –, je predvsem to, da imam 
občutek, da imamo poslanci pri oblikovanju 
proračuna premalo besede. Na koncu koncev, 
mi ga potrjujemo, mi ga sprejemamo, oblikujejo 
pa ga več ali manj v vladi in če bi želeli priti do 
takšnega proračuna, ki bi bil povšeči tako ljudem 
kakor tudi poslankam in poslancem, potem bi 
več te možnosti morali dati tudi nam. Moram 
povedati, da v neki vladi, nekoč, enkrat, že v 
samostojni Sloveniji, smo imeli oziroma so imeli 
neke možnosti poslanci oziroma tudi poslanke. 
Na koncu koncev moram reči, da je ta rebalans 
proračuna po moji presoji kar socialno naravnan 
kakor tudi razvojno. Mene predvsem nekako 
veseli, da je socialno naravnan, da tokrat po 
dolgih letih, bom rekel po dolgih letih kriznih 
časov zopet ljudem lahko namenimo nekaj več. 
Ne bom rekel, da namenimo dosti; še daleč, 
daleč premalo! Predvsem tistim, ki dejansko 
imajo najnižje prihodke.  
 Prioriteta rebalansa za 2019 leto je 
največji delež odhodkov usmerila v sledeče 
politike – ne bom govoril o številkah, ampak bom 
samo politike omenil. To je izobraževanje in 
šport, socialna varnost, pokojninsko varstvo – 
kar me posebej veseli –, servisiranje javnega 
dolga, politika obrambe, zaščite, notranjih zadev 
in varnosti. To so politike, za katere se dejansko 
največ sredstev tudi nameni. 
 Izdatki za pokojninsko varstvo, ki 
predstavljajo transfer Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, se 
za 264,7 milijona evrov znižujejo zaradi 
prispevkov za socialno varnost. To se pravi, 
plačanih je bilo bistveno več prispevkov na 
osnovi tega, ker je bilo tudi bistveno več ljudi 
zaposlenih. Še dve leti nazaj smo govorili, da je 
brezposelnost visoka, tokrat pa govorimo, da na 
trgu dela več ni delavcev. 
 Samo za obresti dolga bomo v 
letošnjem letu iz proračuna namenili 785,06 
milijona evrov, to je ogromen denar, ampak 
moram opozoriti in poudariti, da 2014. smo 
plačali 1,084 milijarde, da je zdaj letos skoraj 
300 milijonov evrov manj, in tu je dosežen 
določen napredek. 
 Največji porast izdatkov v predlogu 
rebalansa v primerjavi s sprejetim proračunom 
se načrtuje na sledečih politikah: na socialni 
varnosti; izobraževanju in športu; plačilu v EU – 

malo prej je bilo tudi omenjeno, zaradi česa se 
daje več v proračun Evropske unije –; 
podjetništvu in konkurenčnost – tudi dostikrat 
gospodarstveniki rečejo, da država nima za njih 
posluha in se zelo radi primerjajo s kmetijskim 
področjem in pravijo, da je tam bistveno več 
denarja. Ja, tisto je neka specifika, ampak 
vidimo, da tudi na tem področju država nima 
mačehovskega odnosa do gospodarstva. 
Varovanje okolja, ki je tudi seveda zelo 
ključnega pomena, če vemo, kaj vse se v svetu 
v zvezi z okoljem dogaja. 
 Pri odhodkih za pokojnine je 
upoštevana 2,8-procentna, dejanska uskladitev 
pa je bila 2,7 %, uskladitve pokojnin, drugih 
prejemkov v februarju mesecu, se pravi, to so 
naši upokojenci že dobili, veljalo pa je tudi s 1. 
januarjem, ker 1,5 % bo usklajevanje v mesecu 
decembru, to pa je tisti odstotek, ki je vezan na 
odpravo krivic, ki so se zgodile v času 
gospodarske krize oziroma recesije. To pomeni 
na letni ravni 2,9 %. Prav tako je upoštevana 
višina letnega dodatka in tu moram reči, da sem 
posebej zadovoljen, da najvišji letni dodatek 
dobijo tisti upokojenci, ki imajo najnižje dohodke 
oziroma pokojnine. Seveda bomo na tem 
segmentu tudi v prihodnosti poskušali narediti 
čim večji premik. 
 Če bi na grobo ocenjeval, zadovoljstvo 
z rebalansom proračuna je, ampak vseeno pa 
želim na nekaj opozoriti. Glede na to, da smo 
podpisali koalicijski dogovor, pogodbo, 
sporazum, kako se pač že imenuje, v tem 
trenutku to toliko ni pomembno – vemo, za kaj 
gre. Treba je tam tudi upoštevati tisto, kar je iz 
naslova pokojnin posebej zapisano. Če bomo to 
realizirali tudi do konca letošnjega leta, potem 
pomeni, da smo naredili nek premik tudi na tem 
področju. Mislim, da so naši upokojenci v 
preteklosti nosili največje breme te gospodarske 
krize in so najbolj zaostajali pri rasti oziroma 
sploh ni bilo rasti dohodkov, to se pravi tudi 
pokojnin. Tokrat, ko gre malo boljše, moramo za 
njih tudi na ustrezen način poskrbeti. Hvala. 
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Jani Ivanuša.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav 

podpredsednik, člani ministrskega zbora, čeprav 
ministra ni nobenega, pa so sodelavci, vsi ostali 
prisotni!  
 V Slovenski nacionalni stranki smo 
proučili Predlog rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2019. Seznanili smo se tudi z 
oceno skladnosti Predloga rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019 s fiskalnimi 
pravili ter stališčem Vlade Republike Slovenije 
do te ocene Fiskalnega sveta. Tako bi rekel, 
rebalans ali proračun ali kakorkoli mu rečemo, to 
je dokument številka ena. Vsi se hvalimo, da 
imamo letos največjega do zdaj, 10 celih milijard 
in tako naprej, vendar pa vseeno moram 
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opozoriti, da pa imamo tudi največjo zaposlenost 
javnega sektorja, 170 tisoč ljudi je zaposlenih v 
javnem sektorju. V mandatu prejšnje vlade se jih 
je 11 tisoč zaposlilo in zaposluje se tudi še 
danes. Me prav zanima, kakšni so učinki ali 
efekti zaposlitve teh 11 tisoč ljudi, ki so bile v 
prejšnji vladi zaposleni. 
 Danes sem prvega poslušal gospoda 
predsednika Vlade, gospoda Šarca, pa moram 
reči, da se mi je po nekaj besedah njegove 
razprave začelo dremati. Pa ne zato, da ne bi 
dobro spal, ne vem zakaj, ampak njegova 
razprava je bila vsesplošna. Moram opozoriti, da 
sem mu včeraj eno vprašanje postavil, sicer 
nisem mislil strašiti, da bo to ne vem kakšen 
kolaps ali kakorkoli, pač sem opozoril na to, kaj 
zasledim v medijih, kaj zasledim na internetu, kaj 
zasledim v drugih časopisih, vseeno strokovnjaki 
opozarjajo, da se vseeno svetovna ekonomija 
ohlaja. Tako se tudi ohlaja v Evropi; v Nemčiji, v 
naši največji poslovni partnerici, so celo z 1,9 na 
1,3 znižali napoved gospodarske rasti za 
letošnje leto – govorimo o napovedi, tako da tudi 
mi smo deležni te ohladitve, kakšna bo, bomo 
pa videli. Napovedujejo nam 3,7-procentno 
gospodarsko rast za letošnje leto. Njegovi 
odgovori, ki so bili tudi včeraj namenjeni meni, 
ko sem spraševal, kako smo pripravljeni na 
krizo, bi rekel, da so vse skupaj bolj ali manj 
neresni odgovori, kajti danes sem šel skozi. Kaj 
mi je odgovoril? Celo govoril je o 23 milijardah 
javnega dolga, tako da očitno ni bil niti pri stvari. 
Jaz sem govoril o 29,181 milijardah evrov 
javnega proračunskega dolga, 32 milijard pa je 
razlika, koliko so občine dolžne. To je, da 
pojasnim, da ne bo kdo mislil, da govorimo o 
nekih drugih številkah. Ampak, ker je bil tako 
neresen tudi včeraj pri mojih odgovorih, mu dam 
pač neko veselje. Pust je, pa pač jemljem to 
dobronamerno – fašenke mi rečemo iz Ormoža. 
 Pohvalil bi pa obisk gospoda ministra 
za finance s kolegico državno sekretarko, ki sta 
se oglasila v naši poslanski skupini in sta tudi 
odgovorila na marsikatero vprašanje glede 
proračuna. Se pravi, šli smo k malo bolj resnemu 
človeku te vlade. Verjamem, da je tudi minister 
za finance najbolj zanimiva oseba v vsaki vladi, 
kajti on ima škarje in platno v rokah. Rekel bi 
tako, minister je optimističen. Po nekih 
navedbah se javni dolg znižuje, pohvaliti je treba 
tudi strukturiranje kreditov, ki jih imamo v dolgu, 
da se potem zmanjšujejo obresti teh kreditov. 
Tudi optimističen je glede tega, da bi nekje v 
letih do 2020 prišli na 60 % javnega dolga, se 
pravi BDP.  
 Gospa kolegica je ravno prej omenila 
tisto, kar je tudi mene zanimalo – informacije, 
kako smo kot neto plačnica. Do 2019 imam 
točne podatke, v evropsko blagajno smo dali 
433 milijonov, pridobili pa 793 milijonov. Tu 
imamo še 29 %, imamo 71-procentno črpanje 
sredstev, se pravi, še nekje 30 % bi morali imeti 
lufta še za kaj več počrpati. Največja so pa 
sredstva iz strukturnih skladov, 325 milijonov 
smo pridobili. Tako tu še vidimo v Nacionalni 

stranki neko vztrajanje v Evropski uniji, čeprav 
smo mi vedno bili nasprotniki Evropske unije, a 
pač kakorkoli, smo neto plačnica in dobimo 
nekaj čez 400 milijonov evrov več. Danes smo 
že slišali, da se bo ta cifra dvignila skoraj na 500 
milijonov za vplačilo, bomo videli, kolika bo 
potem počrpanost, to bomo pa lahko ocenjevali 
drugo leto.  
 Če bi se malo še dotaknil rebalansa: 
10,4 milijarde evrov, odhodki 10,2, to so že 
kazalniki. Kdo so tisti, ki bodo pridobili? To se 
pravi, predsednik Vlade, generalni sekretariat 
Vlade, predsednik države, generalni sekretariat 
Vlade 13 milijonov, to se mi vidi bolj kot 
razsipniško, čeprav bi razumel, leta 2021 
predsedujemo Evropski uniji, da bomo takrat 
rabili taka sredstva, ne pa danes. Tudi urad 
vlade za migrante – milijon 100, to so ogromne 
cifre. Izgubili pa bodo Ustavno sodišče, Vrhovno 
sodišče, Ministrstvo za infrastrukturo – to bi 
moralo dobiti bistveno več. Danes država, ki ne 
gradi cest ne železniške infrastrukture in tako 
dalje, danes se ljudje gibljejo po celem svetu, če 
nimaš tega, potem si bistveno prikrajšan. Pa tudi 
Ministrstvo za javno upravo z 9 milijoni. V 
glavnem to. Pa Fiskalni svet ni nič dobil, pa 
KPK. Za KPK se celo strinjamo, mi smo dali celo 
predlog, da se ga ukine, kajti 1,7 milijona evrov 
na leto pa nobenega učinka, se mi zdi, da je to 
za naše pojme stran vržen denar. Tudi urad za 
Slovence smo danes že omenjali, mislim, da so 
predhodniki omenjali tam nekje 25 tisoč evrov – 
samo. Včeraj sem govoril, kakšne težave imajo 
naši v Južni Ameriki, v Venezueli, kaj se dogaja 
s Slovenci. Niti nihče ne razmišlja, kako, kaj 
pomagati tem ljudem – daleč od tega! Država 
Madžarska je ravno pripeljala 300 svojih nazaj 
oziroma svojih državljanov ali potomcev in tako 
dalje. Tako skrbijo države drugod za svoje po 
svetu! 
 Potem sem mislil še na razprave, ki so 
bile v stališčih strank, bi se samo dotaknil 
Stranke Alenke Bratušek. Gospa Maša Kociper 
je sicer uvodoma povedala, da ne pristaja ravno 
na neko izsiljevanje neke stranke tam z leve 
strani, ampak vseeno, tolikokrat omenjena ta 
rešitev pred trojko; zdaj že vseeno mislim, da bi 
bilo boljše, da bi ta trojka prišla in da bi red 
naredila, kajti v Grčiji se ve, koliko se je javnih 
uslužbencev sklestilo, da lahko država 
funkcionira, naša je enostavno predraga. In to, 
da se toliko to omenja, da nas je stranka rešila 
pred trojko – ja, saj so nas samo zakreditirali in 
zadolžili. To je res. To nas je rešilo, ampak s 
krediti in z zadolževanjem. To se pravi, da tu ne 
rabiš nekega posebnega znanja, kolikor jaz 
razumem. 
 Potem kot član Odbora za finance smo 
imeli v soboto sejo in tam sem samo eno stvar 
vprašal, pa sem že dobil po nosu, kaj toliko 
sprašujem. Tako se bom kar dotaknil gospoda 
Lenarta, ker on je bil tisti, ki je rekel, ga bom 
citiral – jaz sem samo spraševal kakšne 
makroekonomske pokazatelje je Vlada, finančno 
ministrstvo upoštevalo. To sem slišal, da je to 
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bilo samo zadnje poročilo Umarja. Mislil sem, da 
jih je več v igri. Gospod me je tako citiral: 
»Danes razpravljamo o stabilnem in razvojno 
naravnanem proračunu. Nisem prvi tega izjavil. 
Tudi sam minister je uvodoma navedel vse te 
postavke, ki jih bom sedaj v kratkem ponovil. 
Ampak, ko poslušam razpravo pred menoj,« – to 
sem pa bil jaz – »imam občutek, kot da nekateri 
tega niso poslušali oziroma namerno želijo 
kakšno zadevo spregledati.« Ne vem, jaz kot 
poslanec imam vso pravico vprašati, kar me 
zanima. Te pravice mi ne bo noben krojil. Samo 
apeliram, da pač naj se takih stvari ne 
poslužujejo. Jaz sem poslušal, jaz sem vprašal, 
dobil sem odgovor. Da pa bi hotel nekaj 
spregledati ali namerno ne vem kam peljati to 
zgodbo – se ne strinjam.  
 Potem sem pa tudi, kako bi rekel, bil 
nesramen, pa sem nekaj besed stisnil tako, med 
razpravo razpravljavcev, pa sem dobil zopet po 
nosu – ne poznaš zadeve! Ga bom citiral, » … 
pa boš mogoče kdaj v vladi, ko bo treba težke 
stvari sprejemati. Ni biti fino poslanec«. Ne vem, 
gospod je bil iz SD, če sem … Nihče ga ni silil, 
da mora iti v vlado. Kolikor vem, volitve je dobila 
neka druga stranka, ampak ne navijam za njo, 
daleč od tega. Po neki normalni zgodbi bi se 
moralo prvo odvijati tisto, kar se je, ampak se je 
zgodilo nekaj čisto drugega, da so enostavno te 
stranke zmenile, kaj bodo naredile. In danes mi 
očitate, da ni biti fino poslanec oziroma da 
nimam besede, da sem še premalo tu, se tudi 
ne strinjam. Čeprav gospoda ni danes, mi je žal, 
da govorim o človeku, ki ga ni, pa vseeno. To so 
zgodbe, ki enostavno so malo, bi rekel, tako … 
Poslanec ima vso pravico vprašati in to je moja 
pravica in jo bom tudi vedno iskal.  
 Je pa zanimiva bila razprava tudi pri 
gospodu Anžetu Logarju, ki je povedal, ga bom 
citiral, » …Moram reči, da sem zelo zadovoljen 
nad razpravo gospe Gregorčič, ki je opozorila na 
pravo dilemo. Ravno to, da prihaja iz koalicijskih 
vrst, kaže na neko upanje interne demokracije 
znotraj koalicije. Opozorila je na prave stvari, na 
prave dileme in očitno razprava znotraj koalicije 
tu ni bila pripravljena ali opravljena v zadostni 
meri, da bo šlo pač za golo sledenje politični 
agendi koalicije.« Zelo zanimiva izjava gospoda 
Logarja! 
 Mislil sem razpravljati o fiskalnem 
pravilu, ampak gospod Logar je tako odlično to 
danes tu prezentiral, tako da se ne bomo 
ponavljali.  
 Še nekaj bi rekel; sistemske rešitve, 
zdravstvene rešitve, pokojninska reforma, 
davčna reforma. Mi smo celo malo dobili neke 
indice, kakšna bo potem ta davčna reforma, ki je 
pripravljena. Se pravi, razbremenitev dela, plač, 
pa potem obdavčitev kapitala. To je zanimivo. 
To gre vse v tisto, kar je izjavljala stranka Levica 
– obdavčitev kapitala. In tudi pri obrambi, če se 
dotaknem. Tam padajo zgodbe ravno na račun 
tega, pa ne bi delal reklame Levici, daleč od 
tega, tako da od teh topov in masla bo očitno res 
ostalo samo maslo, tako je rekel predsednik 

Vlade. Vsi bi se tudi lahko strinjali s tem, da je 
rebalans proračuna politični proračun. Mi bomo 
vseeno, v Slovenski nacionalni stranki, podprli ta 
rebalans proračuna, ne glede na to, ker je 
septembra bila vlada sestavljena, in ji bomo dali 
leto dni časa, da te ukrepe ali to zgodbo pelje 
naprej. Kakšni pa bodo rezultati, pa bomo lahko 
razpravljali drugo leto. Hvala lepa za vašo 
pozornost.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Robert Pavšič.  
 Izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Najprej lep 

pozdrav vsem! 
 Moram reči, da sem vesel, da sem v 
takem stabilnem vzdušju tukaj in da se vse 
dogaja po principu pričakovano, videno in 
slišano. Edina svetla točka, razen tega sončka 
zdaj, je ravno Poslanska skupina Slovenske 
nacionalne stranke, ki kljub pomislekom in 
ogromno argumentom proti, podpira rebalans 
proračuna, tako najlepša hvala za zaupanje. / 
oglašanje v dvorani/ Tako.  
 Ko govorimo o rebalansu, govorimo o 
factih brutih, izgine vsa romantika in številke 
govorijo nek drug jezik, pri kateremu je 
interpretacija sicer mogoča, čeprav sem slišal 
tudi že neke matematične definicije danes, da to 
ni enačba, ampak neenačba, oboje je pa 
matematika, samo orodje uporabljamo drugo. 
Težko je nekatere zadeve pohvaliti, vedno je 
lažje kritizirati, ampak k temu se bom vrnil malo 
kasneje. 
 Najprej obrazložitev, da ohlajanje 
gospodarstva ne pomeni recesije, daleč od tega. 
To pomeni, da se upočasnjuje rast. In če pade 
za nekaj odstotnih točk oziroma odstotnih 
promilov, je to znak za pozornost, ni pa znak za 
alarm in daleč od tega, da bi bilo treba ljudi 
strašiti še s tem, kar smo jih strašili v teh petih, 
šestih mesecih že z ne vem koliko pojavi, do 
katerih potem dejansko ni prišlo. In hvala bogu, 
da ni prišlo! 
 Nenehno poslušamo tudi mantre o 
nesodelovanju in o tem, kako je bilo predlaganih 
ogromno dobrih predlogov. Ja, so bili dobri, 
ampak niso bili uravnoteženi. Jaz sem nehal 
šteti pri milijardi in pol. In če bi vaše predloge, ki 
so prišli s te strani, šteli, jih upoštevali v 
rebalansu, bi danes ne imeli presežka v višini 
200 milijonov evrov, pričakovani presežek, 
ampak bi imeli 1,3 milijarde primanjkljaja, ker ne 
bi bilo mogoče tega uravnotežiti. Treba se je 
namreč nekaterim stvarem, če jih hočeš imeti, 
odpovedati, nikoli ne bomo mogli imeti vsega. In 
če smo si zadnjih deset let zatiskali pas, sta 
možna samo dva scenarija: ali ga zatiskamo 
toliko časa, da poči, ali nam pa zmanjka lukenj. 
Mislim, da je po desetih letih prišel tudi čas, da 
ga malo popustimo in da imajo od tega 
zatiskanja pasu oziroma nezatiskanja pasu 
nekaj tudi ljudje, ki so največ prispevali v krpanje 



                                                                                                                          

  103  

raznih lukenj, nastalih v privatizaciji, pa bančnih 
lukenj, pa ne vem česa še. In ja, zdaj si bomo 
nalivali čistega vina, ampak to vino bo plačano 
in plačali ga bomo vsi skupaj, bodo imeli pa tudi 
vsi nekaj od tega. Ne vem, ali je res tako težko 
razumeti, da je zdaj prišel pa čas tudi za te tako 
imenovane – pa ne maram te besede uporabljati 
– navadne državljane. Vsi si zaslužijo boljše 
življenje, ne samo tiste elite, ki smo jih gledali in 
ki smo jih v bistvu reševali v zadnjih desetih letih 
ali pa v tridesetih letih, saj prvi val privatizacije 
se je začel v 90. letih. 
 Rebalans je dober, ni idealen, ampak 
kaže na neko smer, v katero si ta koalicija in ta 
vlada želi iti. Daleč od tega, da bi bili vsi 
zadovoljni. Najbolje bi bilo imeti zdaj 100 milijard 
za porabiti, pa bi vsi problemi izginili. Pa ne bi, 
verjemite mi, da ne bi; tudi če bi imeli 100 
milijard, bi našli načine, kako bi eno milijardo 
spravili pa še nekam drugam. S tem rebalansom 
ne bomo rešili ne sveta, ne Evrope, ne 
Slovenije. Želimo samo normalno živeti ali pa 
začeti normalno živeti in se ukvarjati še s 
kakšnimi bolj prijetnimi zadevami, kot je le 
preživetje. Preživetje ni dovolj, da preživimo. 
Verjetno bomo imeli vsi dovolj zraka, če ne 
bomo uničili tega okolja, imeli bomo tudi kaj za v 
usta dati, imeli bomo streho nad glavo, če bomo 
imeli srečo, bo to naša streha, če ne bo, živimo 
pač v taki državi, kjer je treba poskrbeti eden za 
drugega, to je solidarnost. Dobro je, da imamo 
vsaj tisto osnovno, ampak to je res elementarno, 
eksistencialno urejeno s socialnimi transferji in 
socialno politiko. Zato, da ne bo treba gledati 
vseh tistih elit, ki jim je bilo do zdaj vse 
dopuščeno in vse odpuščeno, zato je tudi dober 
ta proračun oziroma rebalans proračuna.  
 Slišal sem pa nekaj zadev, na katere se 
je treba odzvati. Da je ključno poskrbeti za 
mlajše od 40 let. Seveda je ključno, ampak ne 
samo za njih. Treba je poskrbeti za vse! Za 
otroke, za tiste do 20, tudi za tiste od 20 do 30, 
do 40 … Pozabljamo, da je ena generacija po 
osamosvojitveni vojni izgubila 10 let življenja 
zaradi tega, ker je se znašla zaradi letnice 
rojstva v najbolj kriznem obdobju. 10 let ni bilo 
dela, tisti, ki je delal, je lahko delal samo na 
črno, preko študentskih napotnic, preko 
avtorskih pogodb in tem ljudem manjka 10 let 
delovne dobe. Problem ni danes, problem bo pa 
čez 30 let. In to bo zelo velik problem! To je 
ogromna generacija ljudi, na katere moramo tudi 
danes že misliti. Ne samo na upokojence, ki jim 
stalno znižujemo odmerni odstotek. Treba je 
dvigniti odmerni odstotek! In cilj mora biti, kot je 
bil pred letom 1990. Torej vsaj 80 % bi morali 
upokojenci dobivati svoje povprečne plače. 
Lahko tudi delajo, ampak ne morejo delati vsi. 
Nekdo, ki se je v 40 letih zgaral v proizvodnji, ne 
bo mogel delati. Tisti, ki pa želi, pa seveda naj 
mu bo to omogočeno. To je dobro. Ampak ne 
vseh upokojencev pa vseh generacijskih skupin 
dajati v isti koš. Za vsako generacijo bo 
potrebno poskrbeti. In kot danes aktivna 
populacija skrbi za to, da se lahko otroci šolajo, 

da imamo zdravstveni sistem, da dobivajo 
upokojenci pokojnine – pustimo zdaj višino, 
višina ni nikoli v redu –, bomo morali poskrbeti 
za vse. V ta grenka, kisla, trda, nezrela, zrela, 
gnila, ne vem kakšna jabolka bomo morali 
ugrizniti vsi. Ampak to z nekim novim pristopom. 
Z optimizmom. Ker če bomo dosegli zaupanje 
pri ljudeh, ki nas zdajle gledajo in od nas 
upravičeno pričakujejo premike na boljše in 
upravičeno pričakujejo rezultate, se bomo pač 
vsi morali usesti, pogovoriti, vzeti facte brute in 
se marsičemu tudi odpovedati. Ker verjetno 
nikoli ne bo dovolj vsega za vse. 
 Če vzamem še enkrat, že izrečeno 
danes, gospodinjsko logiko – če je do zdaj 
tretjina oziroma če sta do zdaj dve tretjini ljudi v 
zadnjih 10 letih jedli samo krompir pa občasno 
zelje, zdaj je pa končno prišel čas, da kakšna 
pečenica tudi pade zraven, sploh na pustni čas. 
Ne bi tako negativistično gledal na vse skupaj, 
sploh pa ne na razne izraze, ki jih je bilo slišati 
danes: čuti se odsotnost, pomanjkanje, čuti se 
to, čuti se ono. Ali imamo argumente ali jih 
nimamo? Ali je nekdo rekel: »To je narobe. Če 
boste to sprejeli, boste naredili katastrofalno 
napako.« Ste prepričani ali to veste – sprašujem 
vas nazaj. Najlažje je biti proti. Torej, samo po 
sebi; če se kaj izkaže za resnično, če si bil proti, 
potem se boš trkal po prsih: jaz sem na to 
opozoril! To se tukaj notri dogaja konstantno. Če 
pa se ne izkaže za resnično, potem se bo pa 
itak pozabilo, pa nima smisla. Dejansko se 
ukvarjajmo s pravimi problemi in ne s tem, kaj se 
čuti, kaj se ne čuti. Ukvarjajmo se s tem, kaj 
lahko naredimo za to državo, da bo boljša. In za 
te ljudi, da jim bo življenje lažje, lepše in bolj 
kakovostno. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Željko Cigler.  
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa. 

Spoštovani! 
 Dve stvari bi želel izpostaviti. Prvo – kar 
veliko ljudi po Sloveniji, državljank in državljanov 
spremlja delo Državnega zbora oziroma 
njegovih delovnih teles, spremlja izjave 
ministrov, državnih sekretarjev, predsednika 
Vlade. Potem te izjave primerjajo s tem, kakšne 
politike po posameznih področjih se v tem 
državnem zboru sprejemajo oziroma kako se 
njihovo materialno, finančno, zdravstveno stanje 
ali pa zadovoljevanje potreb iz šolstva, kulture in 
tako naprej zadovoljuje in kako ne. Tako kot nas 
tule gledajo oziroma ko nas obiskujejo v 
poslanskih pisarnah ali pa nas upravičeno 
ustavijo na ulici in nam zastavijo vprašanja. 
 Tu bi rekel dve stvari. Prvič; ko je 
gospod Ivanuša od Slovenske nacionalne 
stranke prejle izpostavil, da bo ta rebalans 
proračuna politični dogovor. Seveda, proračun je 
vedno politični dogovor med tem – tako po 
navadi rečemo v Levici –, ali bomo povečali 
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ljudem blagostanje in zadovoljevanje njihov 
pravic in dohodke ali pa bomo dopuščali, da se 
zlasti stvari odvijajo na račun nižjih plač, nižjih 
pokojnin, nižjih izdatkov za zdravstvo, 
raziskovanje in tako naprej, kar ima pa vse 
potem posledice. 
 Moram reči, da ko je ta proračun 
oziroma rebalans pred nami, bi rad izhajal iz 
tega, kar je prej gospa Saša Jazbec, državna 
sekretarka na Finančnem ministrstvu, 
izpostavila; da je bilo v prejšnjih proračunih – 
vemo pa, da že zdaj kar nekaj let bruto družbeni 
proizvod in gospodarska rast v Sloveniji visoko 
raste. Imamo zunanjetrgovinske presežke in teh 
ne ustvarjajo samo direktorji, menedžerji, 
inženirji in tako naprej. Te ustvarjajo ljudje v 
proizvodnji, v gospodarskih družbah. In koliko 
imajo ti od tega, se pa zdaj postavlja vprašanje. 
In zakaj so bili pretekli proračunu, kot ste vi fino 
uporabili izraz, robustni. Vsi smo vas razumeli. 
Robustni so bili zaradi nizkih plač, zaradi nizkih 
penzij, zaradi nizkih izdatkov za zdravje, krepko 
pod potrebami, za kulturo, izobraževanje – vemo 
pa, da je naše znanje ključna zadeva –, da ne 
govorim o raziskovanju. Samo dosežki in 
inovacije na področju raziskovanja dvigujejo 
tehnološko strukturo slovenskega gospodarstva 
in nam povečuje dodano vrednost in s tem, 
jasno, višje plače, višje blagostanje. Halo? To je 
treba podpirati! V preteklosti je ta robustni 
proračun nastajal tudi na podlagi tega, da so se 
dolgovi kapitala iz privatnih dolgov spremenili v 
javni dolg. 
 Zdaj je situacija s tem rebalansom, s 
tem proračunom drugačna; več je denarja za 
blagostanje. Dejansko je. Prej smo govorili, že 
moji kolegi iz Levice, pa tudi drugi, bodisi da gre 
tukaj za plače, dvig minimalne plače, dvig 
socialnih transferov, dvig dodatne denarne 
socialne pomoči in na tej podlagi tudi 
varstvenega dodatka za starejše. To so stvari, ki 
so namenjene blaginji prebivalstva pri nas in to 
podpiramo. Dvignil se je denar, dejansko, za 
šolstvo, za raziskovanje in to je vse zelo v redu. 
 Iz Liste Marjana Šarca je bilo 
izpostavljeno predvsem, da se bo iz 
integralnega proračuna povečalo tudi za 200 
milijonov sredstva za zdravstveni sistem. Ob tem 
bi pa želel opozoriti, da poslanke in poslanci 
vseh strank opozarjamo na to, da je ta sistem 
treba čim prej sanirati in ga finančno močneje 
okrepiti. Ta sistem dolgo ne bo več stal, je pa to 
življenjska bilka te naše Republike Slovenije. 
Podobno kot financiramo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, mislim, da tam proti 
milijardi vsako leto iz integralnega proračuna, 
bomo morali bistveno večje zneske iz 
integralnega proračuna dati tudi za zdravstveni 
sistem. Če ne, mi ni jasno, kako bomo te 
zamude pri stavbah, pri opremi, nadomestili. 
Kako bomo krajšali čakalne vrste? Kako bomo 
vlagali višja sredstva v program, ki sem ga 
včeraj omenil, ko smo imeli poslanska 
vprašanja, v program skrbi za duševno zdravje? 
Večje specializacije zdravnikov, ki jih zdajle 

rabimo? Mi rabimo dodaten denar dejansko za 
zdravstvo, za nova zdravila, za nove tehnologije 
in hočeš ali nočeš, ta državni zbor bo v tem 
mandatu to povečanje sredstev za zdravstvo, 
poleg tistega, kar se zbere iz prispevkov v 
zdravstveni zavarovalnici Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje, moralo narediti. Če 
ne, se bo ta sistem zamajal. 
 Zato v Levici tudi govorimo, da 
zastopamo pač program ukinitve dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja oziroma njegovo 
vključitev v obvezno in preprečitev nadaljnje 
privatizacije javnega zdravstva. Ker o tem, kar 
mi zdajle govorimo – kaj se je zgodilo na 
področju dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja? To se je od lanskega leta do 
letošnjega povečalo z 28,82 evra, kar vsak 
plača, na 30,12 evra. To se je pa zgodilo! 
 Nadalje bi rad še rekel to. Prej sem 
povedal, da ljudje spremljajo naše delo in tudi 
izjave ministrov, državnih sekretarjev in 
vprašanja in diskusije poslank in poslancev. Kar 
nekaj ljudi me je poklicalo in me vprašalo – sem 
pač iz Celja, kjer je onesnaženo področje 
Celjske kotline podobno, kot je Anhovo, kot je 
Mežica in še bi lahko našteval, ko pravimo, 
zelena Slovenija, ampak kljub temu imamo zelo 
onesnažene točke. Vprašali so me: Poglejte, 
minister Leben, dosti odločen minister, povedal 
je, da se bodo – na primer za občino Celje 
govorim – hudo onesnažena igrišča pri vrtcih, 
kjer je ugotovljeno na podlagi čisto svežih analiz 
preseganje opozorilnih ali pa mejnih vrednosti 
težkih kovin v zemlji, na kateri se otroci igrajo – 
tudi v usta ali kakorkoli. Ali se zdaj, ko je Leben 
odšel, ta stvar spremeni? Odgovoril sem, da ne. 
Kakor ga poznam in kakor poznam tudi delavce 
na tem ministrstvu, bo ta stvar tekla naprej. In 
verjamem, da kot je obljubil minister Leben, se 
bo letos v Celju saniralo 5 igrišč, kjer se otroci 
igrajo na kontaminirani zemlji s težkimi kovinami, 
ki je nevarna za njihovo zdravje in življenje. 
Verjamem, da se bo to zgodilo. 
 Drugič, opozorili so me, ljudje so me 
vprašali, jaz vseskozi postavljam zdaj že pol leta 
vprašanja ministru Jerneju Piklu oziroma 
uslužbencem Ministrstva za šolstvo, kdaj se 
bodo začele izvajati odločbe o usmeritvi, to so 
posamični pravni akti, ki otrokom s posebnimi 
potrebami zagotavljajo pravice, da se lahko ti 
normalno osnovno izobražujejo. Minister je meni 
na svojem zaslišanju pred 6 meseci odgovoril, 
stojim za tem, da se odločbe o usmeritvi 
izvršujejo v celoti. Jaz ne dvomim, jaz verjamem, 
da bo minister to naredil! 
 Prav tako je na zadnjem Odboru za 
izobraževanje na moje vprašanje državni 
sekretar Štromajer, ko sem ga vprašal, ali so za 
to ministrovo obljubo zagotovljena sredstva v 
proračunu Ministrstva za izobraževanje, mi je 
sekretar odgovoril: Da. Torej odgovorim 
volivkam in volivcem, staršem otrok s posebnimi 
potrebami, da bo Ministrstvo za šolstvo te stvari 
realiziralo. V nasprotnem primeru pa so nas oni 
upravičeni vse vprašati po odgovornosti oziroma 



                                                                                                                          

  105  

tudi nas politično sankcionirati, to se pravi na 
volitvah ali kako drugače. 
  Kar sem začel na začetku govoriti, kar 
sem še okoli zdravja omenil, mislim, da bomo 
morali slej ko prej dejansko dobiti od ministra 
Sama Fakina za zdravje, ki je žal bolan zadnje 
čase, na vse več vprašanj, ki so dejansko 
potrebna odgovorov – in ni več časa veliko za 
ukrepanje in tudi za to ukrepanje je potrebno 
zagotoviti sredstva – odgovore, kako bomo 
našemu javnemu zdravstvenemu sistemu 
zagotovili, da bo ostal vzdržen in da bo 
zagotavljal vsaj ta nivo, če ne višjega, javnega 
zdravstva, kot ga zdajle za državljanke in 
državljane Slovenije izvaja. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Sprašujem, če želi še kdo razpravljati. 
Vidim, da ja. Predlagam, da se prijavite. Hvala 
lepa. Prvi dobi besedo Zvonko Černač. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem prisotnim! 
 Danes smo uvodoma poslušali 
predsednika Vlade, premiera, ki je ob tem 
rebalansu govoril o tem, če ljudje že vsak dan 
poslušajo o visoki gospodarski rasti, potem 
morajo tudi nekaj od tega imeti. S tem se, 
verjamem da, vsi strinjamo, ampak se moramo 
vprašati, ali ta rebalans res to zagotavlja, kar 
premier govori. Ali zaradi teh ugodnih 
makroekonomskih okoliščin, zaradi izdatnejših 
prilivov v državno blagajno so ta sredstva res 
gospodarno, racionalno načrtovana na eni strani 
in ali bodo zaradi teh ugodnih okoliščin res vsi 
ljudje več imeli. Predvsem tisti, ki pač neko 
podporo države na tak ali drugačen način še 
najbolj potrebujejo. Če pogledamo ta proračun in 
razrez teh sredstev, vidimo, da temu ni tako. Ob 
znatno višjih izdatkih v letu 2019, kot so bili 
prvotno načrtovani, gre velik del teh sredstev v 
neko porabo, ki je ne bo mogoče zamejiti, tudi 
takrat ne, ko prilivov v proračun v taki meri, kot 
smo jim priča danes, več ne bo. Če kdaj, so 
okoliščine za reformo tako na davčnih kot na 
ostalih področjih ugodne sedaj in bi jih bilo treba 
sprejeti čim prej, ampak nič od tega ni na vidiku. 
Tisto, kar smo pred dnevni poslušali o neki 
davčni reformi, gre za neko minorno zadevo, ki 
ni reforma, ampak je antireforma, če bo res 
uresničeno tako, kot se predlaga, potem bolje, 
da se tega niti ne lotevate. Ker učinkov od tega, 
kar se predlaga, ne bo. 
 Ta država potrebuje korenite 
spremembe tako na tem področju kot na 
številnih ostalih in eno od prvih področij je 
gotovo davčno področje, področje 
razbremenitve tistih, ki ustvarjajo, in usmerjanja 
sredstev tja, kjer je pač to potrebno. Govora je 
bilo o tem, da naj bi vsi zaradi teh ugodnih 
okoliščin imeli nekaj več. Poglejmo na primer 
upokojence. Kaj imajo upokojenci, vas vprašam, 
od teh ugodnih okoliščin? 2,7 % uskladitve 

pokojnin, kar pomeni pri pokojninah do 600 
evrov tam nekje do 15 evrov na eni strani – in 
teh je največ, preko 60 % upokojence prejema 
take pokojnine –, na drugi strani pa dražitve 
domov za starejše, podražitev prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja za dva evra, 
dražitve številnih komunalnih in ostalih storitev, 
kar pomeni, da je ta povišica bila pojedena že v 
prvem mesecu, ko je bila na računih 
upokojencev. Torej upokojenci od teh ugodnih 
razmer, oprostite, kljub temu da se 
nadkoalicijska Levica hvali s tem, kaj je naredila 
za te sloje, nimajo nič, ker z ukrepi na drugi 
strani je bil ta učinek izničen. Nekaj podobnega 
lahko pogledamo pri dvigu minimalne plače in 
pri vseh ostalih stvareh, kjer smo govorili 
razbremenite z davki te prejemke, ne pa 
dvigovati prejemkov, kar je povzročilo, da so 
posamezniki prešli določene cenzuse in zaradi 
tega so tepeni na drugih področjih, kjer so imeli 
določene bonitete pri plačilih vrtcev, pri davčnih 
razredih itn. Torej, večina ljudi od teh ugodnih 
razmerij in od teh ugodnih okoliščin nima nič. 
 Ob tem, da je treba povedati, da bi pa 
lahko imeli tudi upokojenci bistveno več. 
Številne države poznajo pomoč upokojencem, 
predvsem tistim z nižjimi pokojninami, nekje 
govorijo, da je to trinajsta pokojnina, nekje, da je 
božičnica, nekje, da je dodatek za ogrevanje, ki 
bi ga potrebovali tudi mi v naših razmerah. Še 
posebej zato, ker imamo zelo neustrezno 
politiko na področju plačila teh stroškov, ki 
znatno bremeni ravno tiste z najnižjimi prihodki 
in marsikdo enostavno ni sposoben v zimskih 
mesecih – hvala bogu, letos temu ni slučaj 
zaradi tega, ker imamo ugodne vremenske 
okoliščine, ampak po eni ostri zimi, kot je bila 
pretekla –, ne zmore plačati niti stroškov 
ogrevanja in bi neka božičnica v višini 500 evrov 
za ta sloj upokojencev pomenila znatno pomoč 
pri plačilu teh stroškov. Za to bi bilo treba 
nameniti 150 milijonov evrov letno. In ta denar je 
glede na te razmere, ampak ste ga razporedili 
za nekatere druge potrebe, ki niso tako nujne, 
kot bi, recimo, bila ta; ob tem, da ste transferje 
zmanjšali v pokojninsko blagajno zaradi tega, 
ker je pač prilivov več iz prispevkov za 250 
milijonov evrov. Za 250 milijonov evrov manj v 
proračunu, vzeto upokojencem, namesto da bi 
jim dali preko tega ukrepa ali pa tudi preko 
tistega, ki ste ga obljubljali in ste ga podpisali v 
koalicijski pogodbi. Za vas je to očitno ničvreden 
papir, kljub temu da je pod tem dokumentom pet 
oziroma zdaj pred sprejemom rebalansa šest 
podpisov, kjer ste zapisali, »odmerni odstotek za 
40 let pokojninske dobe se bo postopno določil v 
višini najmanj 63 %; uveljavitev ukrepa januar 
2019«. Ko smo vas na to opozarjali lansko leto, 
celo predlagali zakon v tej smeri, ste 
utemeljevali, kako želimo požreti proračun in 
spraviti to državo v bankrot zaradi tega, ker naj 
bi uresničili to, kar ste si sami zadali in samo 
podpisali. In danes poslušam kolega Pavšiča o 
80 %. Kje je še 80 %? Populistično! Upokojenci 
bi morali imeti 80 % – se strinjamo! Vsi! Kdaj? S 
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takimi populizmi, poglejte, ne boste prepričali 
nikogar. Če je namen teh proračunskih 
dokumentov in vsega ostalega nek populističen 
pristop, potem je to slabo. 
 Potem poglejmo drugo področje. Kaj 
imajo od teh ugodnih razmer tisti, ki nimajo 
normalne dostopnosti do zdravstvenih storitev? 
Mnogi umirajo zaradi tega vsak dan. Umirajo. 
Ob tem, da je zdravstvena blagajna tako polna, 
kot ni bila še nikoli. 3 milijarde in pol sredstev! 
Ob tako polni blagajni so prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje povečali za dva evra 
vsak mesec. Popolnoma napačna politika, ki gre 
v nasprotju z interesi ljudi, ki pomeni, da dela 
politika slabo za ljudi. Kajti, v zdravstvu očitni ni 
problem denar. Dokazano, da ni problem denar! 
Lani ste 35 milijonov evrov na silo namenili 
povečanju, da se bodo skozi ta denar zmanjšale 
čakalne vrste, niti 20 milijonov tega ni bilo 
porabljenega, niti polovica ne za skrajšanje 
čakalnih vrst. Nobena čakalna vrsta se zaradi 
teh sredstev ni skrajšala. Torej, tudi tisti, ki so 
bolni in ki potrebujejo zdravstveno pomoč, 
nimajo od tega nič. Ali imajo kaj od tega tisti, ki 
potrebujejo zdravstveno nego? Ki živijo, recimo, 
na domu, pa bi skozi ustrezno institucionalno 
varstvo lahko normalno funkcionirali in doživeli 
višjo starost. Torej, tudi ti ljudje od tega, 
oprostite, kljub temu da je blagajna polna, 
nimajo nič in istočasno poslušamo ministra, 
pristojnega za zdravje, kako bo še povišal 
zdravstvene prispevke. Zvišal naj bi jih. Čemu? 
Zato, da bo še posegel v žepe davkoplačevalcev 
in ljudi. Ne, v tej državi je treba vse obremenitve 
znižati. In trenutek, da se to zgodi, je pravi, 
ampak tega, kot kaže, vi ne boste storili. Tudi ne 
boste odpravili prostovoljnega zdravstvenega 
zavarovanja, ker ga niste spodobni odpraviti, ker 
tega ne znate narediti. Ne boste ga. Čez eno 
leto se bomo lahko srečali v tem državnem 
zboru in se bomo o tem pogovarjali. Še drugih 
stvari, ki so bolj enostavne in ki ste si jih rokovno 
zacementirali na 1. januar letos, niste naredili in 
jih očitno tudi v tem letu ne boste naredili. 
 Veliko je bilo v teh razpravah 
populizma, veliko zavajanja, ampak če 
pogledamo pod črto, od teh ugodnih razmer, od 
katerih naj bi imeli vsi ljudje nekaj, kar je govoril 
predsednik Vlade Šarec, večina nima nič in ima 
nekaj le peščica. In to tista peščica, ki je najmanj 
produktivna in ki najmanj prispeva k dodani 
vrednosti v tej državi. Kar je narobe svet. Ta 
strošek, ki je bil pač določen v letošnjem letu s 1. 
januarjem, nas bo bremenil tudi v tistih obdobjih, 
ko bodo prišla leta suhih krav. Da ne nadaljujem, 
kaj imajo starši od tega, od teh ugodnih razmer 
– dražje vrtce.  
 Na odboru je bilo predlaganih nekaj 
amandmajev. Skupna višina vseh je bila v 
znesku 85 milijonov evrov približno. 0,85 % 
proračuna! Če bi bili vsi sprejeti, ker amandmaji 
zagotavljajo nevtralnost, se pokrivajo, ne bi bil 
za proračun v celoti gledano nič narobe, ampak 
ni bil sprejet niti eden. Vsi, ki so pa bili 
predlagani, so pa šli nasproti ljudem. So šli temu 

nasproti, kar je govoril premier Šarec, da zaradi 
teh ugodnih razmer bi morali pač vsi ljudje nekaj 
tudi imeti od tega. Ampak so se vsi ti amandmaji 
zavrnili. Res pa je, da je vse predlagala 
opozicija. Prava opozicija. Zaradi tega so bili 
verjetno tudi zavrnjeni.  
 Trenutek, ko bi lahko nekaj naredili za 
ljudi, je ugoden tudi na tistem področju, ki mu 
rečemo stopnja DDV. Z uvedbo tretje stopnje za 
tiste potrebščine, ki ljudi najbolj bremenijo in ki 
so se v zadnjih letih najbolj dražile, gre pa za 
elektriko, komunalne storitve, stroške ogrevanja 
in še ostale. Z uvedbo tretje stopnje v višini 5 % 
bi pa resnično razbremenili, pomagali številnim, 
tudi tistim, ki imajo najnižje prihodke, in na drugi 
strani ne ogrozili ne javne blagajne in tudi ne teh 
podjetij, ki se tako in tako bohotijo z enormnimi 
dobički, s katerimi ne vedo, kam.  
 Tako ta rebalans, žal, ni tisto, kar bi v 
teh časih potrebovali. Predstavlja pa verjetno 
problem tudi dolgoročno za čas, ko razmere ne 
bodo tako ugodne, kot so danes. Ko bo treba na 
nek način zagotavljati sredstva približno v taki 
višini na odhodkovni strani, kot so sedaj 
zacementirana. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec je gospod 
Soniboj Knežak.  
 Izvolite.  
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Preden grem na ta naš rebalans 
proračuna, morebiti stavek, dva mojemu 
predhodniku, no. Tisto, kar pogrešam v tej 
dvorani, je malce enega spoštovanja. Ne bi si 
dovolil nikoli debate v vašem smislu: nič niste 
naredili z ozko peščico, niste sposobni, nič ne 
boste čez eno leto naredili – jaz si tega, kolega 
Černač, ne bi nikoli privoščil, pa da s tem 
obkladam vas ali pa … – zato, ker morebiti 
drugače razmišljate ali imate drugačno politično 
opcijo.  
 Kakorkoli, vendarle boste morali 
priznati, da smo nekaj v teh mesecih v koaliciji 
skupno pa naredili. Seveda ne vsega. Pred 
nami, upam, da je še tri leta mandata in da 
bomo marsikaj v tej državi tudi še postorili.  
 Imeli ste tudi priložnost; ampak ne 
nazadnje s to retoriko, ki jo imate, ki jo pooseblja 
vaš predsednik, ste prišli do tega: kljub temu da 
ste zmagali na volitvah, nimate v tem državnem 
zboru nikogar, ki bi bil z vami pripravljen se 
usesti za mizo pa se pogovarjati o skupnih 
prioritetah te države. Pa imate dober program. 
Na veliko vsebinskih točkah se popolnoma 
strinjam z vami. Dokler boste tako komunicirali, 
mislim, da ne boste imeli veliko sogovornikov.  
 Zdaj pa, če počasi preidem k temu 
predlaganemu rebalansu proračuna za leto 
2019, ki sledi ciljem, ki smo si jih v koaliciji zadali 
nekako kot programsko smernico našega 
skupnega delovanja, hkrati pa seveda gre tudi v 
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smer javnofinančnih konsolidacije in ustvarjanje 
nekih proračunskih presežkov.  
 Če poenostavim. Prihodki in odhodki se 
zvišujejo, nominirani presežek pa bo nekje v 
višini 0,4 BDP. Človek bi rekel, spodbudni 
podatki, pa vendar je mnenje Fiskalnega sveta, 
ki je bil danes že večkrat omenjen, da 
predlagani rebalans nakazuje ekspanzivno in 
prociklično fiskalno politiko, za katero Fiskalni 
svet meni, da v teh trenutnih okoliščinah ni 
ustrezna. Opozarjajo predvsem na prve 
napovedi o upadanju gospodarske rasti na eni 
strani, na drugi strani pa ob vseh sprejetih 
ukrepih na trajno povišanje izdatkov. Meni je 
čisto popolnoma logično, tudi za funkcijo, ki jo 
ima Fiskalni svet, ta skrb, ki jo je treba seveda 
pozdraviti, saj je v skladu z njihovo 
konzervativno oceno stanja v politiki tudi edino 
mogoče. Seveda je pri vseh zgodbah treba 
pogledati dve strani. Če pogledamo to drugo 
stran, je pa treba tudi upoštevati mnenje 
oziroma cilje koalicije oziroma Vlade, ki se je 
lotila odprave nekaterih nujno potrebnih 
anomalij. Tako je velik del tega presežka 
namenjen za socialne izdatke in pokojnine, en 
del pa tudi za prihranke. Kot radi rečemo, za 
težje čase. 
 Vse naj vas, spoštovani kolegice in 
kolegi, ob tej priliki še enkrat spomnim na 
nekatere ukrepe, ki smo jih že sprejeli oziroma 
jih bomo še v tem letu; sprejetje katerih pa se 
seveda odraža tudi v tem rebalansu proračuna, 
in sicer: odmrzitev ukrepov ZUJF, uspešno 
zaključena pogajanja s sindikati, uskladitev 
pokojnin, dodatek, dvig minimalne plače, 
dosežen dogovor z občinami o zvišanju 
primerne porabe, predvidena mini reforma 
davčne zakonodaje oziroma paket davčnih 
optimizacij, kot jo imenuje minister Bertoncelj, z 
namenom razbremenitve plač, skratka večjega 
neto izplačila, opustitev dajatev za regres in 
razbremenitev izplačil nagrad za poslovno 
uspešnost, otroški dodatki, porodniške – da ne 
naštevam, ker je danes že nekajkrat nekaj 
sogovornikov pred mano to poudarilo. Če 
upoštevam vse našteto in tudi številne razvojne 
projekte, ki so predvideni po posameznih regijah 
in so v tem rebalansu in gredo v smer 
zagotavljanja nekega predvidljivega, stabilnega 
poslovnega okolja, kar je, spoštovane kolegice 
in kolegi, ena od glavnih zahtev gospodarstva. 
Če upoštevam še tudi, da se država tudi 
razdolžuje in se s 66 % približuje zahtevam 
maastrichtskega dogovora, ciljni meji teh 60 %, 
in da smo po podatkih na tem področju eno od 
zglednejših držav v Evropi. 
 Naj ob teh dejstvih še dodam, da je 
večina ministrstev, razen Ministrstva za finance, 
dobila dodatna sredstva za delovanje in za 
predvidene reforme, ki se že oziroma se bodo 
izvajale. Prvič v zgodovini smo za šolstvo 
oziroma za znanost namenili dobrih 200 
milijonov več. Ministrstvo za zdravstvo je dobilo 
prepotrebna finančna sredstva za zmanjšanje 

čakalnih vrst. Da ne naštevam po vseh 
posameznih ministrstvih. 
 Seveda tudi jaz nisem v celoti 
zadovoljen s tem rebalansom, se pa zavedam, 
da si je ob številnih področjih, ki se jih je lotila 
Vlada, treba postaviti prioritete v skladu s tistimi, 
kar imaš, seveda z zmožnostmi. Eno od 
področij, kjer sam menim, da bo treba v 
naslednjih letih zagotoviti oziroma prerazporediti 
sredstva, je Ministrstvo za delo, družino, in sicer 
predvsem na področju zagotavljanja standardov 
in zadosti kapacitet za domove za starejše, na 
kar sem že večkrat tudi opozoril aktualno 
ministrico. Obljubljenega pisnega odgovora – 
tudi danes ni ministrice –, ki mi ga je obljubila 
prejšnji mesec, sicer nisem dobil, koliko teh 
domov za starejše ne izpolnjuje kriterijev. Rok je, 
mislim da, leta 2021, vem pa, ob dejstvu, da se 
ne namenjajo sredstva v te namene, da kar 
nekaj domov tega ne bo doseglo. Tudi odgovor 
ministrice, ki je na moje vprašanje, kaj v primeru 
neizpolnjevanja teh pogojev, odgovorila, da bo 
pač ta rok podaljšan –s tem se ne morem 
zadovoljiti. Življenjska doba v Sloveniji se 
povečuje. Temu ustrezno bo seveda treba 
prilagoditi tudi politike in prioritete na tem 
področju. Da se razumemo, o čem govorimo, o 
teh normativih, govorimo o tem, da morajo v 
domovih za starejše priti na standard eno- ali pa 
dvoposteljnih sob, kar – upam, spoštovani 
kolegice in kolegi –, da v letu 2019 ni noben 
nadstandard, ampak nekaj, kar pričakujemo, en 
ustrezen prostor, kjer bodo lahko živeli naši 
starši oziroma standard, ki ga v starosti seveda 
pričakujemo tudi sami. 
 Strinjam se s kolegom Černačem, da 
največji poraženci, ali kakorkoli hočete, tega 
sistema pri nas so upokojenci. Z vsem, na kar je 
opozoril, se popolnoma strinjam, v teh letih smo 
naredili številne krivice in tudi zadnja 
pokojninska reforma je pripeljala, s tem da zdaj 
ustvarjamo nove generacije, bi rekel, enih 
revežev, ko gredo v penzijo. 
 Včeraj je predsednik Vlade, gospod 
Šarec, pri poslanskih vprašanjih okrog 
pokojninskega sistema dejal, ga bom citiral, »da 
projekcija kaže, da je pokojninski sistem še 
nekaj časa vzdržen«. Moje vprašanje pa je, ali 
bodo s temi pokojninami vzdržali tudi 
upokojenci? Naj vas spomnim, 500 evrov smo 
uredili minimalno pokojnino. Smo 
administrativno uredili. Jih je ena kopica 
invalidskih, z nižjimi. Sami vemo, da s 500 evri 
ne vem kako kakovostnega preživljanja v 
starejših letih verjetno težko dosežeš. 
 Zato bo to ena od prioritet na tem 
področju; ali bo to, ne vem, čimprejšnji dogovor 
o preobrazbi Kada v demografski sklad ali 
katerakoli druga rešitev; skratka, to mora biti ena 
od naših prioritetnih nalog v naslednjem 
obdobju. 
 Še stavek ali dva s področja cestne 
infrastrukture. Moram reči, da me veseli dejstvo, 
da se končno premika zadeva okrog tretje 
razvojne osi, pa upam, da bo prišlo tudi končno 
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do pričetka dela tega avtocestnega križa pa do 
Koroške. Zakaj sem to omenil? V zvezi s tem 
morda samo eno razmišljanje o načrtovanjih 
tega kraka po izgradnji tega, ki je bila 
predvidena povezava s Posavjem, in sicer preko 
trase, ki naj bi potekalo iz Celja preko Laškega. 
Verjetno veste, da tej trasi močno nasprotujejo v 
samem Laškem. Tu bi pa rad dal samo nekaj v 
razmislek, in sicer v šestletnem drsnem planu 
Ministrstva za infrastrukturo je opredeljen tudi 
projekt predora Trbovlje–Prebold. Ta projekt, ta 
predor bo relativno kratek, 4 kilometre, mislim, 
da še toliko ne, nas bo povezal z dostopom do 
avtoceste, hkrati pa tako občino Trbovlje kot tudi 
Hrastnik. V Hrastniku pa že tako ministrstvo 
načrtuje povezavo oziroma novo cesto Hrastnik–
Zidani Most. V razmislek. Mislim, da bi bila to 
dobra rešitev za novo traso te povezave, če 
imamo že v Laškem tako nasprotovanje, bila bi 
kratka, po moji oceni, tudi nekoliko cenejša, bi 
pa odprla pot Zasavcem ali pa povezala preko 
Zidanega Mosta tudi ta spodnji del Posavja. 
Toliko morebiti v razmislek, vem, da to še ne bo 
naslednje leto, pa kljub temu. 
 Enkrat sem že rekel, da se zavedam, 
da je želja običajno več, kot je razpoložljivih 
sredstev, in tudi na podlagi tega je treba 
postaviti prioritete in tako je bilo tudi verjetno pri 
tem rebalansu proračuna. Ga bom pa zaradi 
vsega naštetega, kar sem že danes omenil, ta 
predlog rebalansa tudi podprli. Hval lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

 Kolega Knežak, govoril sem o tem, kaj 
konkretnega ste naredili za ljudi; kaj 
konkretnega, da ljudje občutijo vaše delovanje, 
vaše funkcioniranje. Tisto, kar ste omenjali, ali bi 
imeli vlado ali je ne bi imeli, bi naredila državna 
birokracija. 
 Drugače pa je vaš mandat do zdaj 
zaznamovan predvsem s tedenskimi odstopi 
ministrov in visokih državnih funkcionarjev in z 
ukvarjanje z maketami velikih projektov.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji prijavljeni razpravljavec je 
gospod Primož Siter. 
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, 

spoštovana predsedujoča. Kolegice in kolegi, 
lep dober dan še z moje strani! 
 Do pričujočega dokumenta sem precej 
kritičen, mu bom vseeno zaželel srečno pot, a 
bom izpostavil nekaj točk, za katere verjamem, 
da imajo še nekaj prostora za izboljšavo, 
oziroma bi si želel, da jih resno in vestno 
naslavljajo predvsem v luči socialnega 
zemljevida v Sloveniji. 

 Načelno, in to v Levici skozi in skozi 
poudarjamo, ta rebalans preveč namenja 
oboroževanju, premalo kulturi, znanosti in 
razvoju; čeprav je dobra novica pa vseeno 
proračun za kulturo, se je dvignil za približno 30 
milijonov. A na področju kulture ostajajo resni 
problemi. Recimo, največji delež proračuna 
Ministrstva za kulturo je namenjen osrednje 
slovenski regiji, kar pomeni: geografsko 
razslojevanje vedno vodi tudi v razredno 
razslojevanje. In tukaj kultura ni osamljen teren. 
Če namenimo več sredstev Ljubljani in okolici, 
namenimo več sredstev ljubljanskim kulturnikom 
in pozabimo na trboveljskega, na 
murskosoboškega, mariborskega, koroškega – 
hvala kolegi –, primorskega, dolenjskega itn. in 
stremimo k temu, da so kulturniki med sabo 
razslojeni na tiste, ki jim gre bolje, ker jih država 
obravnava bolje, ker jih ta rebalans proračuna 
obravnava bolje, postavlja višje na lestvico 
prioritet, in na tiste, ki zaradi svoje geografske 
odmaknjenosti iz teh nekih privilegijev izpadejo, 
kar je seveda z gledišča tako kulture kot 
socialne države nedopustno.  
 Druga stvar. Drugi problem. Največji 
delež proračuna Ministrstva za kulturo prejmejo 
javni zavodi. 60 %, pa vemo, da v Sloveniji 
glavnino kulturne produkcije ne ustvarjajo samo 
javni zavodi, ampak nevladne organizacije in 
zelo pomembno, ljubiteljska kultura, ki je še 
posebej močna na podeželju. Mi vemo, da je 
ljubiteljska kultura na podeželju tista, ki tvori celo 
lokalno skupnost. Ni samo kultura nekaj 
navdušencev, ki pridejo skupaj in se gredo neke 
glasbene, likovne umetnosti, uprizoritvene – 
kakršnekoli. Ljubiteljska kultura tvori lokalno 
skupnost, je povod za to, da se odpirajo 
vprašanja o infrastrukturi, o gospodarstvu, 
turizmu itn. In zopet gre za razslojevanje bodisi 
geografsko ali v tem konkretnem primeru torej 
proračuna, ki je namenjen javnim zavodom 
vizavi ljubiteljski kulturi, nevladnim 
organizacijam, tudi za razredno razslojevanje 
med kulturniki, kjer imamo na eni strani 
direktorje javnih zavodov, ki si izplačujejo bajne 
vsote, in na drugi strani nevladne kulturnike, ki 
životarijo in se trudijo preživeti iz dneva v dan.    
 Alarmantno stanje na področju 
samozaposlenih v kulturi mislim, da je ena stvar, 
ki je ne rabimo posebej poudarjati, ampak v 
celotnem parlamentarnem procesu zadnje pol 
leta se aktivno pogovarjamo o najbolj bazičnih 
elementih socialne države in to je bolniška, 
recimo, za samozaposlene v kulturi, ki jih ni 
malo. 
 Ne nazadnje ena problematika, ki smo 
jo večkrat že v Levici omenili tudi v kontekstu 
rebalansa proračuna, je ena stvar, ki najbolj 
plastično oriše situacijo v slovenski kulturi, in to 
je slovenski film. Slovenski film je najbolj 
podhranjena kulturna panoga, ki živi, ustvarja, 
dela, ljudje se zbirajo, sodelujejo v kreativnih 
procesih zastonj, več ali manj. Če pogledamo 
njihove ustvarjalne kolege v Nemčiji, budžete za 
njihove filme, ki so nujno potrebni za produkcijo, 
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naši filmarji operirajo z 10 % filmskih 
proračunov, s katerimi upravljajo kolegi v 
Nemčiji, kar je seveda nedopustno. Filme pa 
vseeno delajo, vseeno so ustvarjalni. Pa tukaj 
ne gre samo za sredstva za produkcijo filmov, ki 
jih je premalo in ki jih je ne glede na sklep 
Odbora za kulturo, da filmu podarimo več, ta 
rebalans proračuna ignoriral oziroma ubral neko 
približno vsoto 800 tisoč evrov, čeprav je bil 
dogovor 11 milijonov postopno. Gre za 
preživetje kulturnih delavcev. 
 Zanimiva je ta praksa v kulturni srenji. 
Mi smo navajeni operirati s plačami in govorimo, 
okej, kako dvigniti plače, govorimo, kako dvigniti 
minimalno plačo, govorimo o tem, kako 
prekarnim delavcem zagotoviti čim boljše 
delovne pogoje, ampak v slovenskem filmu, ki 
je, še enkrat poudarjam, najbolj plastičen primer 
tega, kar se dogaja v kulturi, operiramo še s 
hujšim ekstremom. Na slovenski filmski sceni so 
ljudje, ki jemljejo kredite za to, da lahko peljejo 
svoje filmske projekte, filmske projekte, ki so jih 
realizirali pred leti, pa za njih plačujejo kredite še 
danes. Ne govorimo o plači, ne govorimo o 
honorarju, govorimo o tem, da so oni že svoj 
kapital, če mu lahko tako rečemo, investirali v to, 
da lahko sploh delajo to, kar delajo, da so sploh 
lahko kulturniki. Zato vladno koalicijo pozivam, 
da v tej smeri dela naprej in da se drži obljub, 
ker dogovor in soglasen sklep parlamentarnega 
odbora ni priporočilo, je sklep. Ko sklenemo, da 
je slovenskemu filmu treba podariti ne 4,5 
milijona evrov, kolikor je imel letnega proračuna 
doslej, 11 milijonov in to naredimo v konsenzu z 
vsemi kulturnimi delavci, to mislimo resno. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja razpravljavka je na vrsti 
gospa Lidija Divjak Mirnik. 
 Izvolite. 
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsedujoča. Lep pozdrav, kolegi, kolegice, vsi 
tisti, ki nas gledate! 
 Slovenija je zelo lepa dežela. Da 
ugotoviš, da je Slovenija lepa dežela, moraš tu 
in tam iti izven meja Slovenije. Najlepše je 
oziroma najboljše se počutim takrat, ko se iz 
Egipta vrnem v Slovenijo. Pa veste, zakaj? Zato, 
ker je Slovenija čista, ker je Slovenija mirna, ker 
v Sloveniji ne ležijo smeti vsepovsod, ker v 
Sloveniji teče pitna voda. V Sloveniji pravzaprav 
relativno kvalitetno živimo, seveda eni malo bolj, 
eni malo manj. V Sloveniji imamo mir. V Sloveniji 
se lahko svobodno peljemo, hodimo, v Sloveniji 
lahko svobodno govorimo, kar želimo. To so 
kvalitete, za katere bi bilo fino, če bi se jih tudi v 
tej hiši vsake toliko časa malce bolj zavedali. V 
zadnjih 25 letih se je pač zgodilo to, kar se je 
zgodilo. Imeli smo kapitane na ladji, ki so to 
upravljali malo boljše, imeli smo pa tudi kapitane 
na ladji in celo eno kapitanko, ki so pač to 
upravljali malo slabše ali pa v obratnem vrstnem 

redu, vseeno je. Ampak dejstva so pač takšna, 
kot so. In to nam je ostalo. V Sloveniji že kar 
nekaj časa govorimo o uvedbi pokrajin, v 
Sloveniji že kar nekaj časa govorimo o 
decentralizaciji, vendar je to nekaj, kar nas še 
čaka. In zelo lepo je sedaj kolega Siter opisal 
zgodbo na kulturi, pa ne boste verjeli, še kje 
drugje je zelo podobna – govorim o centralizaciji 
denarja – kje drugje, ne razpršeno po celi 
Sloveniji. 
 Ampak, rdeča nit tega rebalansa je 
pravzaprav popraviti za nazaj, kar se mora in kar 
se da, in skrbeti za to, da bo naša prihodnost 
relativno dobra, da bodo ljudje relativno dobro 
živeli in da se nam ne bodo zgodile podobne 
zadeve, kot so se v Franciji, pa še kje drugje. To 
ni lahko delo. Še posebej ne ob dejstvu, ko je 90 
% tega rebalansa in proračuna kot takšnega 
pravzaprav že zakonsko določenega in imaš 
manevrskega prostora 10 %, pa še nekaj 
malega, če si frajer in če si dober, lahko iz 
Evropske unije počrpaš.  
 Ko se javni dolg znižuje in ko bomo 
imeli 200 milijonov presežka, je treba povedati, 
da ta rebalans ni niti tako slab, kot poslušamo. 
Da pa je v danih okoliščinah najboljše, kar je 
mogoče. Vedno so seveda še mogoče kakšne 
izboljšave, ampak recimo, da je bilo to, kar je 
ekipa z ministri in seveda s predsednikom Vlade 
v tem trenutku lahko pripravila zaradi takšnih in 
drugačnih razlogov. Verjamem, da niso spali v 
teh dneh oziroma v teh tednih, vsaj minister 
finančni ne. Verjamem pa tudi to, da se zadeve 
lahko postavijo pač na način, da se pokriješ z 
odejo, kolikor je pač dolga. Več se ne moreš in 
včasih ti pač malo prsti gledajo ven. To je pač 
dejstvo. Če nam je to všeč, da ali ne, o tem pa 
lahko debatiramo.  
 Rezultat tega rebalansa je – pa ne bom 
vsega ponavljala, ker je bilo že ogromno 
povedanega, bom skušala biti zelo kratka – več 
za znanost, izobraževanje, ker s tem 
spodbujamo konkurenčnost in ustvarjamo 
dodano vrednost tej državi. Več za kulturo, ki je 
bila zelo zelo podhranjena. Ne boste verjeli, 
javni zavodi, ki so seveda v stoprocentni lasti te 
države, so dobili tudi v času ZUJF 90 % za 
plače. Poslanci v prejšnjem mandatu niste dobili 
90 % za plače, ampak ste dobili 100-procentno 
plačo. Kulturni javni zavodi, konkretno 
Slovensko narodno gledališče Maribor, je dobilo 
90 %. Tako imamo na kulturnem področju še 
dosti dela in tu se s kolegom Siterjem zelo 
strinjam.  
 Tretjič, več za investicije, tudi v občinah 
več za povprečnine v občinah.  
 Četrtič, več za spodbude različnim 
podjetjem, tudi malim. Več za promocijo 
Slovenije, kar nekaj več, več za regres za 
upokojence, več za upokojence. Pa sedaj boste 
spet rekli, ja, tistih 15 evrov. Ampak oprostite, 
moji mami 15 evrov nekaj pomeni. Za to si kupi 
pač nekaj več, kot si je prej. Jaz ne bi teh 15 in 
30 evrov, ki jih upokojenci dobijo, metala tako, z 
levo roko, to je pač nekaj malega. Vsak evro 
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človeku pride zelo prav. Vse to dela ta država, 
za katero sem že rekla, da je zelo lepa in da je 
zelo prijazna do nas in se moramo tega zelo, 
zelo, zelo zavedati. 
 Sedaj pa, ker je korektno in pošteno, 
da se pove, da se bo ta rebalans razdelil med 
vse, da rečem, regije ali pa vse dele naše 
Slovenije, je treba povedati tudi to, kar bo iz 
istega rebalansa dobil Maribor oziroma tista 
okolica, iz katere prihajam. Na to sem zelo 
ponosna in zato bom tudi z velikim veseljem 
danes stisnila tipko za ta rebalans. Bom naštela 
nekaj malega, ne vseh: Streliška ulica; zahodna 
obvoznica se bo končno po več letih začela; 
podvoz Ledina – tisti, ki se v Mariboru kaj vozite, 
veste o čem govorim –; železniški tir Maribor–
Šentilj; dokončala se bo Ljubljanska – veste, da 
trenutno imamo pol Maribora zaprtega, pa se 
moramo zelo okoli voziti –; uredila se bo 
Koroška cesta; kolesarske steze, vse od 
Koroške dol, po celi Dravski dolini do Hrvaške, 
pa še kam drugam se bodo naredile; UKC, se 
pravi Univerzitetni klinični center v Mariboru, 
dobi kar nekaj zadev: magnetno resonanco, CT, 
kronograf, požarno varnost bodo uredili; 
energetske sanacije šol se bodo zgodile, 
Ljudska univerza bo dobila več denarja, da bo 
lahko izobraževala ljudi, ki so iz nekega razloga 
izpadli iz šolskega izobraževalnega sistema, 
Srednja šola za gostinstvo in turizem bo dobila 
nov objekt oziroma dodaten objekt, tudi razvoj in 
promocija destinacije Maribor-Pohorje se bosta 
zgodila, okusi Maribora se bodo začeli 
promovirati … Kaj hočem povedati? Vsaka od 
zadev, ki se nam zdi, da bi lahko bila boljše – ja, 
seveda, vedno bi lahko bilo boljše, vedno bi 
lahko tudi dobili več denarja na vsakršno 
postavko, vendar moramo biti racionalni in 
moramo pač vedeti, da koliko je v kasici, toliko 
lahko delimo. Vse ostalo so pa pobožne želje.  
 Zato za zaključek: sama bi sicer 
postavke na infrastrukturi, na šolstvu, na kulturi v 
tem trenutku tudi poviševala, če bi jih lahko. 
Vendar jih žal ne moremo. Fiskalni svet je bil 
tisti, ki nas je vsak dan – vsaj tri članke na dan 
smo prebrali o tem, kako grozno slabo vodimo to 
državo – opozarjal, da je treba verjetno drugače. 
Vendar sem v tem času, ker sem še relativno 
nova v tej hiši tukaj, imela občutek, da je to nek 
političen organ, da to ni strokovni organ, ki bi naj 
opozarjal na stvari, za katere je pravzaprav tam. 
Ampak tudi to pustimo vnemar.  
 Rebalans je najboljše, kar je mogoče v 
danih okoliščinah. Rebalans je nekaj, kar bo 
vsem nam prineslo marsikatero ugodnost, 
rebalans je nekaj, kar nam bo pomagalo, da v 
danih okoliščinah tudi svoje znanje izboljšamo, 
da tudi svojo kulturo izboljšamo, da se 
zavedamo tega, da nam pitna voda teče iz pipe. 
In rebalans je nekaj, kar je treba potrditi. To bom 
tudi sama storila. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

 Naslednja je na vrsti gospa Suzana 
Lep Šimenko.  
 Izvolite.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za dano besedo. 
 Naj spomnim, da govorimo o rebalansu 
proračuna 2019, za katerega je Evropska 
komisija ocenila, da zanj obstaja tveganje 
neskladnosti z evropskimi proračunskimi pravili. 
Ampak seveda, vlade Marjana Šarca to ne skrbi. 
Mnenje Fiskalnega sveta, da se bo stanje financ 
strukturno poslabšalo, ampak te vlade tudi 
opozorila Fiskalnega sveta več kot očitno ne 
skrbijo.  
 Ko na drugi strani pa kaj spremljamo 
medije in vse te javnomnenjske ankete, lahko 
vidimo, da ima Vlada rekordno podporo. Kaj 
običajno povsod po svetu naredijo v tistem času, 
takrat ko ima vlada najvišjo podporo – se tudi 
sprejemajo najbolj konkretne strukturne 
spremembe, reforme ali kakorkoli jih imenujete. 
Seveda bi glede na to pričakovali tudi, da bo to 
nekako razvidno iz tega rebalansa proračuna za 
leto 2019. Ampak žal moram reči, da niti ene 
konkretne spremembe tukaj notri ni zaznati, kar 
me seveda na nek način skrbi.  
 Na drugi strani, kot rečeno, te glavne 
spremembe se delajo takrat, ko ima vlada dobro 
podporo, in praviloma je to v začetku mandata. 
Tako da tisto ključno, kaj nameravate narediti, bi 
morali narediti bodisi letos, drugo leto imate še 
nekaj časa, kasneje pa najverjetneje ne bo 
narejeno nič. Ampak glede na to, da je proračun 
zelo neambiciozno zastavljen – pa ni razvojen, 
tako kot nekateri tukaj govorite –, se bojim, da 
nič od tega tudi v tem mandatu ne bo 
narejenega.  
 Žal – kaj konkretnega za zdravstvo se 
lahko obeta? Vse, kar lahko spremljamo, je zgolj 
to, da se čakalne vrste podaljšujejo. Pa pustimo 
tiste statistike in podatke – ki nekako tudi 
zavajajo, in se dajejo v razne analize podatke, ki 
so nerealni. Ko vprašamo ljudi, vemo, da se 
čaka bistveno dlje, kot se je v preteklosti. Več 
kot očitno se na tem področju ne bo naredilo nič.  
 Področje dolgotrajne oskrbe. Nekaj se 
o tem govori. Zaenkrat kaj konkretnega na to 
temo še nismo dobili.  
 Razbremenitev gospodarstva. Mislim, 
da si lahko obetamo prav obratno. Več kot 
očitno bo gospodarstvo dobilo kar nekaj novih 
obdavčitev.  
 Pokojninska reforma. Ne vem, morda si 
lahko obetamo kake kozmetične popravke, 
ampak ko pogledam vašo koalicijsko pogodbo, 
imate tam zapisano na strani 9, »Odmerni 
odstotek za 40 let pokojninske dobe v višini 
najmanj 63 %, uveljavitev ukrepa januar 2019«. 
Mislim, da je januar 2019 že za nami in da te 
spremembe ni. Zdi se mi prav nekorektno, ko 
kolega iz LMŠ govori o tem, da bi moral biti ta 
odstotek 80 %. Se strinjamo, še kako, ampak ne 
vem, zakaj niste vsaj do januarja 2019 naredili 
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tega, kar ste si zapisali sami v vaši koalicijski, da 
bi bil vsaj 63 %. 
 Hvalite se s tem, kako tudi občine bojo 
dobile več. Res je, 7. novembra ste podpisali 
dogovor, vsi veseli, predsednik Vlade, minister 
za finance, povprečnina se dvigne na 573 evrov, 
ampak takrat seveda župani še niso vedeli, 
kateri ukrepi temu sledijo. Dvignila se je 
minimalna plača, podpisal se je dogovor s 
sindikati o dvigu plač v javnem sektorju, seveda 
Vlada pa za to sredstev ni zagotovila. 
Posledično so vsi javni zavodi začeli z 
dvigovanjem cen. Govorimo o dvigih cen v 
vrtcih, govorimo o dvigih cen v domovih za 
ostarele. In ko na eni strani govorite, da je za 
upokojence več. Res je, ampak žal tudi 
oskrbnine so dražje in tisti, ki imajo dovolj pa so 
v domovih za ostarele, bodo zato morali tudi več 
plačevati za domove, tisti, ki nimajo, seveda 
bodo to morali narediti njihovi svojci, če pa še to 
ni mogoče, pa seveda na koncu občine. Zelo 
podobno je z vrtci. Breme tega, da ste dejansko 
dvignili plače v javnem sektorju, ste prenesli na 
mlade družine; spet na tiste socialno šibkejše, 
ogrožene – vse to, kar zelo radi izpostavljate. In 
seveda v velikem delu pa seveda tudi na občine, 
zlasti na območjih tistih občin, ki so že tako ali 
tako podpovprečno razvite. 
 V letu 2019 seveda še vedno 
pričakujemo neko solidno gospodarsko rast, kar 
je seveda v redu. Nekako mislim, da se vsi 
zavedamo, da pa je motor naše gospodarske 
rasti že vsa leta, da so to naši izvozniki, naši 
gospodarstveniki, ki so se tudi v času krize zelo 
hitro odzvali, prilagodili, spremenili sistem 
poslovanja in seveda nekako splavali, za razliko 
od javnega sektorja, ki je na bistveno drugačen 
način funkcioniral. Oni so v največji meri 
generator naše gospodarske rasti. In če so to 
izvozniki, vemo tudi, da smo zelo odvisni od 
naših največjih gospodarskih partneric. Naša 
največja je Nemčija. Vemo, da gospodarska rast 
v Nemčiji ni več tako visoka, kot je bila v 
preteklih letih, kar seveda posledično pomeni, 
da bo padla tudi pri nas, da si ne moremo več 
obetati toliko na račun našega gospodarstva 
oziroma naših izvoznikov. Žal, žal Slovenija tudi 
v času zelo visoke gospodarske rasti ni 
zmanjšala gospodarskega zaostanka za ostalimi 
državami, žal ne, še vedno bistveno zaostajamo 
za ostalimi državami, kot smo, recimo, v letu 
pred krizo, v letu 2008. Še zmeraj bistveno 
zaostajamo. Vse države, številne države so nas 
v marsičem prehitele, torej nismo znali izkoristiti 
potenciala, ki ga imamo. 
 Zdaj pa, če pogledamo malo številke v 
samem proračunu, lahko rečemo, da imamo 
izjemno visoke prihodke, več kot 10 milijard 
evrov, kar je, bi rekli, zelo fino, ampak na drugi 
strani pa vidim, da imamo tudi izjemno visoke 
odhodke, ki tudi znašajo več kot 10 milijard 
evrov. 
 Pa če se najprej ustavim pri samih 
prihodkih. Okoli 10,3 milijarde evrov je planiranih 
prihodkov, to je kar 600 milijonov več, kot jih je 

bilo v proračunu za leto 2019. Največja 
povečanja so na postavkah dohodnine za 185 
milijonov, davkov od dohodkov pravnih oseb za 
42 milijonov in davka na dodano vrednost za 
189 milijonov evrov. Tisto, kar me res skrbi in se 
bojim, da tukaj podatki pa niso najbolj realni, več 
kot 1 milijarda evrov se pričakuje, da bomo dobili 
v proračun iz naslova evropskih sredstev. Več 
kot 1 milijarda evrov v letu 2019. Resnično, 
spoštovana državna sekretarka, mene zanima, 
ali so to realne številke, kako ste prišli do tega 
zneska? Namreč, kakorkoli, vsi vemo, pa o tem 
smo že tudi razpravljali v Državnem zboru, da je 
črpanje evropskih sredstev pa izjemno slabo 
ravno v tem delu, ko moramo mi nazaj denar 
dobiti iz evropskega proračuna. Za nami je, 
kakorkoli, 5 let finančne perspektive, 2014–
2020, počrpali pa smo, to pomeni, dobili povračil 
iz proračuna EU, za okoli 500 milijonov. To je 
bilo do konca leta 2018, zadnjih podatkov žal ne 
poznam; in to znese okoli 16 %. To pomeni v 5 
letih smo uspeli za pol milijarde, zdaj pa v 
letošnjem letu, v letu 2019, imate napisano v 
proračunu, da bo pa kar več kot 1 milijarda! 
Oprostite, ampak bojim se, da je ta številka 
bistveno prenapihnjena in popolnoma nerealna. 
 Ko pogledamo odhodke, skupno naj bi 
jih bilo za 10,16 milijard evrov in tudi za okoli 
460 milijonov več, kot je bilo sprva planirano; za 
obresti jih bomo namenili 785 milijonov evrov, 
nekoliko manj, kot smo v preteklih letih, ampak 
še zmeraj zelo velik znesek, ki seveda pove, da 
smo kot država izjemno, izjemno zadolženi. Kar 
predstavljamo si lahko, kaj bi lahko s tem 
denarjem naredili, kako bi lahko dvignili 
pokojnine, kaj vse infrastrukturnega bi lahko v 
Sloveniji zgradili, kako bi lahko zmanjšali razlike 
v razvoju med posameznimi regijami in tako 
naprej. 
 Ostali večji izdatki, največji so seveda 
tekoči transferi, kar za 5,4 milijarde evrov, od 
tega jih gre največ, 1,3 milijarde evrov, za 
transfere posameznikom in gospodinjstvom. 
Tukaj se najbolj dvigujejo ravno transferji za 
socialne pomoči – za 116 milijonov evrov – in na 
eni strani, seveda, slišimo veliko hvale o tem, 
kako se zmanjšuje brezposelnost, kako je 
situacija v državi odlična. Vemo sicer, da so se 
socialne pomoči nekoliko dvignile, ampak 
vseeno, kako je mogoče, da imamo še vedno 
toliko prejemnikov socialne pomoči, če je pa 
stanje v državi tako odlično, da moramo toliko 
več sredstev v ta namen tudi potrošiti. Ko pa na 
drugi strani slišimo s strani podjetij, da ne dobijo 
več kadra, tudi številne občine imajo razne javne 
razpise, iščejo ljudi preko javnih del in jih 
marsikdaj ne dobijo. Vse kar je, pridejo ljudje, 
prosijo, podpišite mi, da sem tukaj. Veste, dobim 
socialno podporo pa še moja mama dobi to – in 
ljudje več kot očitno s tistim čisto solidno živijo in 
ne želijo delati. Zato se tukaj tudi sprašujem, ali 
imamo resnično socialo in pa če imamo resnično 
pravičen proračun. 
 Za investicije se namenja okoli 1 
milijarda evrov. Če pogledamo, to je okoli 10 % 
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proračuna, in če govorite, da je tako zelo 
razvojno naravnan, potem mislim, da bi v ta 
namen, za investicije, morali nameniti bistveno 
več. 
 Kakorkoli, vseeno imamo proračunski 
presežek, kar je spodbudno, ampak glede na 
izjemno visoke prihodke bi ta presežek moral biti 
seveda bistveno višji ali pa bi se morala ta 
sredstva več trošiti za investicije, ki bi seveda 
generirale potem na drugi strani nek razvoj 
države kot celote. 
 Moram seveda izraziti, kot so že tudi 
moji predhodniki, veliko razočaranje, da nekako 
tudi ta vlada sledi maniram prejšnje vlade in da 
vse, kar predlaga opozicija, več kot očitno ni v 
redu in so tudi vse amandmaje, ki so bili 
predlagani s strani opozicije, na matičnem 
odboru zavrnili. Slišali smo, da je to skupno 
nekje 85 milijonov evrov, verjetno je marsikateri 
od amandmajev smiseln in jaz vsaj upam no, da 
mogoče pa se bo kateri tukaj v tem državnem 
zboru podprl, če se že na matičnem Odboru za 
finance ni. 
 Še mogoče ena zadeva. Kakorkoli, 
Slovenija pri obremenitvi dela odstopa od 
povprečja ostalih držav OECD. Mi imamo delo v 
povprečju obdavčeno za več kot 42 %, 
povprečje držav OECD je 36 %. Tukaj zlasti 
odstopajo – ne toliko dohodnina, čeprav ta tudi – 
v določenih razredih odstopajo prispevki za 
socialno varnost. Nič ni bilo rečenega, da bi se 
pa na tem področju kaj naredilo, ampak tukaj 
resnično resnično odstopamo v negativno smer. 
 Skladen regionalni razvoj, o tem smo 
že tudi veliko govorili, ampak žal ne morem biti 
zadovoljna s situacijo, ki jo imamo v državi. 
Slišali smo lahko, kaj vse se bo namenilo za 
Maribor pa za Ljubljano. Itak se vedno najdejo 
sredstva, tako ali drugače; za tisto, kar bi pa 
dejansko bilo potrebno, da bi lahko rekli, v 
Sloveniji je skladen regionalni razvoj, tega pa žal 
ni. Imamo številna območja po Sloveniji, ki so 
podpovprečno razvita, imamo zelo velike razlike 
v razvitosti posameznih regij, če pogledamo 
Ljubljano in okolico – nekje na 116 % 
evropskega povprečja, na drugi strani pa imamo 
regije, ki ne dosegajo niti 60 %. To je seveda 
nesprejemljivo. In če zakaj, bi morali predvsem 
evropska sredstva namenjati v tista območja, ki 
so podpovprečno razvita. Ampak žal, več kot 
očitno glede na razpise, ki so zunaj, in glede na 
vaš program, si tega ne moremo obetati niti v 
tem letu, zato me to resnično skrbi. 
 Priča smo na vseh področjih vse večji 
centralizaciji, vsi tisti, ki nimate stanovanja tukaj 
v Ljubljani, pa se vozite na delo, verjetno veste, 
kaj pomeni … Ne vem, štajerska avtocesta je 
vsak dan slabša, resnično stoji vse, kakor prideš 
iz trojanskih tunelov, in to je popolnoma 
nesprejemljivo. Ne bi bilo tako, če Slovenija ne 
bi bila tako centralizirana, če bi imeli pokrajine – 
tudi to je v koalicijskih pogodbi. Žal ne vem, če 
bo karkoli narejeno, verjetno v letošnjem letu ne, 
potem pa tako ali tako že prehajate v drugo 
polovico in se stvari nekako oddaljujejo od tega, 

čeprav je to nujno potrebno in to bi bil tudi zelo 
dober premik v pravo smer, zato da bi lahko 
izboljšali črpanje evropskih sredstev. In ne 
nazadnje; zato da bi lahko govorili o skladnem 
regionalnem razvoju, ker bi regije same 
določale, za kaj bodo porabile določen denar in 
določena sredstva.  
 Eno od takih območij je tudi območje, 
od koder prihajam, to je območje Haloz in del 
Dravskega polja. Žal se ne morem pohvaliti, da 
bi zdaj kar naštevala projekte, za kaj vse bo 
denar namenjen. Nekaj malega gre tudi v te 
konce, ampak kakorkoli, to so obmejna območja. 
Mene zanima, kakšen je program za obmejna 
območja v letu 2019, koliko konkretno sredstev 
bo namenjeno. Seveda si želim, da bi morda 
sledili vzoru katere druge države – sosednja 
Hrvaška namenja bistveno več denarja v 
obmejna območja, ljudem daje možnost, da se 
prijavljajo na razpise, da sanirajo svoje hiše, 
domove, da ja ostanejo na teh območjih, da tam 
ostanejo, da tam živijo. Pri nas je žal ravno 
obratno. In potem se reče, saj v Halozah ni tako 
velika stopnja brezposelnosti. Ja, res je ni. 
Ljudje so se že kar pred, že skoraj lahko 
rečemo, davnimi časi s tega območja odselili, 
zato ker je živeti na posameznih teh hribovitih 
območjih, čeprav je izjemno izjemno lepo, tudi 
zelo težko. Kmetije so majhne, 4,2-hektarna v 
povprečju in marsikdaj na razpise, ki so danes, 
saj ne pridejo zraven, ker je pogoj, da mora biti 
velika vsaj 6 hektarjev. Nekaj malega smo 
naredili sprememb, ampak mislim, da je to še 
bistveno bistveno premalo in zaradi tega tudi 
vsako leto vlagamo amandmaje, da dajmo 
posebej temu območju nekaj finančna sredstva. 
Če se najdejo za Maribor, če se najdejo za 
marsikje drugje, bi bilo prav, da bi se našlo tudi 
za Haloze. Tudi tokrat sem dala amandma v 
višini 5 milijonov evrov, zato ker si želim, da bi 
obstajal nek določen program. Ne nazadnje je 
bila leta 2015, če se ne motim, ustanovljena 
vladna delovna skupina, da bi nekako našli 
rešitev, da bi zagnali prave ukrepe, da bi se tudi 
to območje razvilo, ampak ko grem na teren, 
kakorkoli, razen čisto nekih redkih izjem ne vidim 
nekega napredka. Ravno zaradi tega vseeno, če 
ne bo nekih dodatnih spodbud, da bodo ljudje 
dejansko lahko začeli vlagati, da bodo tudi ne 
nazadnje mlajši videli perspektivo, da na tem 
območju ostajajo, potem bo življenje tam 
ostajalo težko, podobno kot je bilo tudi do sedaj.  
 Rebalans proračuna, če še enkrat 
povzamem, bistveno premalo namenja 
investicijam, ne vključuje tistih konkretnih reform, 
ki bi jih potrebovali za razvoj Slovenije, in tisto, 
kar me res skrbi, ne nakazuje razbremenitve 
gospodarstva, prej obratno, prej dodatne 
obdavčitve. Jaz upam, da se resnično vsi tu 
zavedate, da je gospodarstvo ta naša hrbtenica. 
In če ne bomo imeli dobro delujočega 
gospodarstva, tudi ne bomo imeli denarja za vse 
ostale storitve, ki jih nudimo državljanom. 
 Za nas, ki smo iz okolice Ptuja, je 
danes praznik, fašing je za marsikoga dela prost 
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dan. Se pa vseeno morda sprašujem, če je ne 
slučajno, ampak namerno ravno na današnji dan 
obravnava proračuna tukaj v Državnem zboru, 
ker je verjetno v te številke tudi marsikaj 
zamaskiranega. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Mag. Branko Grims ima naslednji 
besedo, še prej repliko gospod Pavšič.  
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo.  

 Eno pojasnilo moram vseeno dati. Ko 
sem govoril o odmernem odstotku za 
upokojence, je moje mnenje, da bi moralo biti 
najmanj 80 %, nisem pa omenil tega, kar je naš 
cilj. Rekel pa sem, da so že v tem rebalansu 
zajeti ukrepi, ki vsaj malo izboljšujejo položaj 
upokojencev. Gre za dvakratno usklajevanje in 
gre za regres. Ne vem pa, kako lahko reforme 
pričakujete v petih in pol mesecih, odkar je vlada 
prisegla. Mislim, to je pa nerealno. Zdaj smo bili 
priča v 30 letih v tej državi ogromno reformam, 
tudi na pokojninskem področju, pa smo imeli 
prvi, drugi, tretji steber, pa je prišel Zujf in so vse 
spet izgubili. Torej, lahko nekaj z rokami podreš, 
pa s tistim delom telesa, kjer hrbet izgubi 
dostojno ime, vse podreš. In to ni v redu. 
 Tudi sklicevanje na podatke, ki niso 
realni, ki so izmišljeni – mislim, to so pa hude 
obtožbe. Tega pa ne morem sprejeti, sploh na 
področju zdravstva pa glede čakalnih dob. 
Mislim, to je pa malo selektivno branje. Izgleda, 
da vse, kar ste dobro naštudirali, je bil naš 
koalicijski sporazum, ker ga vsakič citirate. Tam 
so cilji notri. In dokler bom jaz tukaj sedel, se 
bom tudi boril, da bodo ti cilji izpolnjeni. In ko ste 
govorili o prelaganju odgovornosti na občine, 
včeraj vam je premier povedal, približno za 2 % 
je bilo povečanje cen. Ampak za kaj je šlo to 
povečanje cen? Za višje plače učiteljic, 
pomočnic vzgojiteljic, vzgojiteljic, kuharic v teh 
javnih zavodih, hišnikov! Ni vse tako črno, kot se 
zdi, ampak tudi ni vse tako svetlo, in to 
priznamo. Je dobra pot in kaže smer, ki jo 
želimo naslavljati za naprej. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Sedaj pa ima besedo mag. Branko 
Grims.  
 Izvolite.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Vsem prav lep pozdrav!  
 Staro pravilo pravi, da če se iz 
zgodovine ničesar ne naučimo, se zgodovina 
rada ponavlja, prvič kot tragedija in drugič kot 
farsa. Tele razprave koalicije danes, vključno s 
tole, ki smo ji bili pravkar priča, od poslanca 
LMŠ, mene izjemno spominjajo na tisto vzdušje, 
ki je bilo ob sprejemanju Pahorjevega rebalansa, 
potem ko je gospod Borut Pahor pred skoraj 
desetletjem prevzel vodenje Vlade Republike 
Slovenije. In kaj se je zgodilo? Povečala se je 

poraba. In takrat so se razprle škarje, ki se niso 
nikoli več zaprle. Za 800 milijonov se je takrat 
dvignila poraba. In zato, gospe in gospodje, se 
je dobro iz zgodovine kaj naučiti. Vsekakor je pa 
proračun izjemno pomemben akt, ki ga je treba 
obravnavati tako, da se upošteva tudi vse tisto, 
kar spremlja njegovo nastajanje, oblikovanje, kar 
je temelj za prihodkovno in za odhodkovno 
stran, vključno, seveda, ali pa če želite na čelu z 
davčno politiko in z napovedmi davčne politike, 
ker to seveda vpliva na odločitve investitorjev, 
podjetnikov in s tem tudi na razvojno prihodnost 
posamezne države. V danem primeru seveda 
Slovenije.  
 S tega vidika je tole današnje vzdušje 
precej čudno. Z nekaj smisla za humor bi lahko 
rekli tudi takole: na pustni torek je Marjan Šarec 
v Državnem zboru predstavil primeren rebalans 
proračuna za socialistično venezuelsko 
republiko Slovenijo. Pa bi bilo v enem stavku 
povedano vse. Zakaj? Zaradi tega ker je ta 
zgodba enaka tisti pred desetletjem, in žal tudi 
vmesnim zgodbam. Veste v čem? Ta proračun 
in njegovo sprejemanje je na nek način 
perfekten primer ali pa če želite perfekten 
argument za to, da bi bilo nujno spremeniti 
slovensko ustavo na vsaj dveh točkah. Eno je 
sprejemanje vlade, tako da bi vlado potrdili 
naenkrat in da bi odpadle smešne igre, ko se z 
eno večino izglasuje premierja, z drugo sestavo 
vlade, in se potem trdi, kdo je v vladi in kdo ni, in 
se gremo otroški vrtec, ki mu itak nihče ne 
verjame, ampak ta vrtec traja in traja. Druga taka 
stvar je volilni sistem. Volilni sistem, ki povzroči, 
da je katerakoli glavna vladna stranka vedno, 
kajti vedno je to tako v tem sistemu, cilj, žrtev, če 
želite, izsiljevanja neke manjše vladne stranke, 
ali kot je v sedanjem primeru pripeljano do 
absurda, tiste nadvladne stranke. Zato sem prej 
rekel venezuelska republika. Cilj Levice je 
Venezuela, ji je zgled, ji je cilj, izgleda, ne vem, 
brskanje po smeteh pa umiranje po bolnicah, ker 
ljudje nimajo za preživetje. Ampak dobro, to ja 
pač njihov cilj, če mu ljudje verjamejo, imajo 
ljudje vedno prav. Ampak da si potem njihov 
poslanec lahko privošči ob sprejemanju 
proračuna tudi takle dopis, da reče, da mu sicer 
ni niti jasno zakaj, ampak da bodo koalicijski 
poslanci očitno vse tole požegnali, in danes vi to 
točno žegnate … Obenem nadaljuje: »No, 
najbrž je prej nelagodje ob misli na razvoj 
dogodkov, če tega ne storijo.« Zelo jasna 
grožnja.  
 Mimogrede, zaradi nekega podobnega 
dogovarjanja, pa v še bolj mili obliki, je leta 2010 
prišlo do neke policijske preiskave zoper enega 
od ministrov pa ene od parlamentarnih strank. 
Ampak očitno je enim dovoljeno vse, enim pa 
nič. Tisto, kar je pa problem tega, gospe in 
gospodje, je pa, da na tak način vedno 
postanejo stvari nekonsistentne. In take stvari so 
neučinkovite. Krasen primer tega je vaš 
proračun, zlasti če ga pogledamo z vidika 
napovedi sprememb davčnega sistema. Ob tem, 
ko ima tudi kakšno dobro točko, se napoveduje 
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nove davke, višanje obdavčitev, in seveda se 
pozablja, da ima to potem bistven vpliv tudi za 
dokument, ki je danes pred vami, ker 
napoveduje neko gospodarsko okolje. V danem 
primeru napovedi davkov, dodatnih obdavčitev 
na dividende, na kapital, na profit, na dobiček. 
Gospe in gospodje, kaj bo rezultat tega? 
Sosednja Hrvaška ima bistveno bolj ugodne 
pogoje – selitev tja. Sosednja Avstrija ima bolj 
stabilne in bolj ugodne pogoje – selitev tja. To se 
pravi, končni rezultat takih napovedi in takega 
ravnanja, če bodo tudi uresničene – in verjamem 
da bodo, ker je jasno, da ima pri vas Levica vso 
moč, ostali ste pa samo marionete – to pomeni, 
da se dolgoročno Sloveniji zelo slabo piše.  
 Veste, danes je lahko pustni torek in 
delite krofe, lahko vsi pravite, imamo ogromno 
denarja, fino je, gospodarska raste je. Že, gospe 
in gospodje, ampak za pustnim torkom pride 
pepelnična sreda. In če pogledate dogajanje v 
naših največjih partnericah, na čelu z Nemčijo, 
boste videli, da se tam kažejo zelo temni oblaki, 
ki že stopajo tudi na slovensko nebo. Uvozniki, 
izvozniki in predvsem tista naša najbolj 
občutljiva pa tudi najpomembnejša na 
avtomobilizem vezana izvozna industrija pravijo, 
da so se že zmanjšala naročila, da je že prišlo 
celo do odpovedi posameznih naročil in da to v 
nekaterih panogah seže že tja do ene tretjine. 
To seveda pomeni, da se bo tudi gospodarsko 
okolje v Sloveniji bistveno poslabšalo. Nekaj 
faznega zamika bo, na to najbrž računate, 
ampak potem bo šale konec. In zato bi morali 
ustvarjati ravno nasprotno okolje, kot ga vi 
ustvarjate. Vi bi morali stimulirati nove 
investicije, to se pravi razbremeniti tudi kapital, 
zato da bi spodbujali investitorje, da pridejo, ali 
pa vsaj tiste, ki so že tu, da nadaljujemo z 
začetimi investicijami. Vi boste usmerili vse 
stran. In kaj bo potem ostalo? Zadolževanje. To 
se pravi, prenos bremen, vsega tistega, kar 
boste zapravili, na naslednje generacije. 
 Pri tem je zelo žalostno poslušati, kako 
malo razumevanja je za to, da je podjetništvo 
motor razvoja, v razpravah nekaterih poslancev. 
Danes smo poslušali ogromno o tem, koliko bi 
morala država dati za to, koliko bi morala država 
dati za ono, kar je seveda vse legitimno, ampak, 
gospe in gospodje, ta denar je treba nekje 
zaslužiti, ga je treba dobiti. Ne ga obesiti v 
breme naslednjim generacijam z zadolževanjem. 
To pa pomeni, da je treba vzpostaviti take 
sistemske pogoje, ki bodo stimulirali dodatne 
investicije, zlasti tiste, ki so najbolj produktivne, 
visoko produktivna delovna mesta, visoko 
tehnologijo, in da se seveda omogoči vsem in 
vsakomur, da maksimalno razvije svoj 
podjetniški potencial. Ne pa da vsi na koncu 
parazitirajo na državi. Veliko ste danes govorili o 
filmu, o tem, da je treba več denarja za film in 
tako naprej. Gospe in gospodje, saj ne bi rad, da 
je komu šok, ampak v večini držav sveta se filmi 
snemajo zato, da se z njimi zasluži, je to 
profitno, podjetniško dejanje. Ampak seveda se 
pa snemajo precej drugačni filmi, ne taki, kot 

smo jih v Sloveniji že videli in so se seveda 
financirali iz javnih sredstev, ki so se delali norca 
iz lastne države pa iz njenega nastanka in bili 
včasih tudi najslabša politična propaganda, ki si 
jo sploh lahko zamislite. Podobno je s kulturo. 
Vsi pravite, potrebno je namenjati več za kulturo. 
Ja, v principu se strinjam, samo, gospe in 
gospodje, potem naj bo to tista kultura, ki krepi 
vse, kar je lepega v človeku, ki krepi vrednote, 
na katerih je utemeljena samostojna Slovenija in 
slovenstvo kot tako, ki krepi našo identiteto, ne 
pa da – tako kot je bilo pri prejšnji podelitvi 
Prešernovih nagrad – se nagrajuje vse tisto, kar 
je destruktivno, kar je uničevalno, in se to 
prodaja kot neka kobajagi kultura. Dobro, temu 
se reče kulturni marksizem, kdor ne ve. Ampak 
ne mi govoriti, da je to slovenska kultura!  
 Jaz ne obsojam gospa. Saj te gospe, ki 
so dobile recimo lani nagrado, bi jo najbrž lahko 
nekako drugače unovčile s svojim ravnanjem kje 
drugje. Ena bi najbrž uspela v neki drugi video 
produkciji, ki je visoko profitna, druga bi pa 
verjetno lepo lahko strigla v kakšni fabriki tekstila 
kose narazen. To je njihov domet v resnici. 
Ampak ne mi tega prodajati kot kulturo. Jaz ne 
obsojam teh dveh gospa, da sta v to šli; pa vseh 
drugih, ki ravnajo podobno in parazitirajo na 
slovenskem proračunu. Ampak obsojam pa tiste, 
ki jim za to dajejo denar, ki segajo v žep 
davkoplačevalcev in za take stvari namenjajo 
denar davkoplačevalcev. Tisti, oprostite, ki to 
razglaša za kulturo, je za mene kriminalec. 
Toliko, da smo si na jasnem. To nima s kulturo 
blage veze, ampak je ravno nasprotje od kulture 
v tistem plemenitem pomenu besede, kot bi si to 
kultura kot taka zaslužila, in skozi vso zgodovino 
je to vlogo za Slovenijo tudi imela.  
 Veliko ste govorili tudi o tem, da je 
prednost tega, da krepi plače v javni upravi, pa 
ne vem, kaj vse smo še slišali. Veste, tu je zelo 
zanimivo, koliko teh socialističnih recidivov se 
sliši ali pa razume, če pozorno poslušaš ob takih 
razpravah. Sam odgovor tem sta dala dva zelo 
znana človeka. Eden je Solženicin, Nobelov 
nagrajenec za književnost, ki je tako lepo 
povedal, da je največja prevara v zgodovini to, 
da se je uveljavilo, da naj bi bil socializem izum 
revnih množic za obvladovanje finančnih 
špekulantov in bankirjev, v resnici je pa 
socializem izum finančnih špekulantov in 
bankirjev za obvladovanje revnih množic. Gospe 
in gospodje, zapomnite si te besede 
Solženicina, ker so genialne. Povejo vse, kar je 
treba vedeti o sedanjem dogajanju. Kakšen je 
potem učinek takega proračuna, kot ga vi tukaj 
predstavljate? Na koncu vse visi na nedrih 
matere države. S tem si seveda Levica 
zagotavlja dodatne volivce, ampak na koncu se 
vse konča v revščini, tako kot se je v Venezueli. 
Zaradi tega sem rekel, da je to primeren 
proračun za venezuelsko socialistično republiko. 
In vsak naslednji bo verjetno slabši od tega, 
dokler bo obstajala taka koalicija. Da je temu žal 
res tako, naj vas spomnim še na besede gospe 
Margaret Thatcher, ki je rekla, kaj je glavni 
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problem socializma: »Sooner or later you run out 
of other people's money,« prej ali slej zmanjka 
denarja drugih ljudi. Veste, zdaj je že konec 
zime, ko je bilo to lažje možno razumeti, ampak 
takrat, ko je najhujši mraz, to je krasno obdobje, 
ker to je edino obdobje, ko levičarja vidiš, ko ima 
roko v lastnem žepu. Drugače jo ima pa vedno v 
vaši denarnici. Potem vam pa vaš denar nazaj 
daje pa reče, joj, kako sem dober, glejte, sem 
vam denar dal. Prej vam ga je pa iz žepa pobral 
s previsokimi davki, s pretiranimi davščinami, z 
vsemi drugimi triki socializma, ki so zelo dobro 
znani.  
 Da se ne piše dobro, se bojim, da tudi 
potrjujejo besede poslanke LMŠ, ki je prej celo 
dvakrat tako vehementno poudarila: »Slovenija 
je mirna, Slovenija je čista, ne ležijo smeti 
vsepovsod.« Gospe in gospodje, potem mi pa 
razložite, vladajoča koalicija, zakaj ste podpisali 
marakeški sporazum in zakaj uvažate migrante. 
Kajti če vas peljem zdajle v Belo krajino ali pa 
dol na Primorsko, boste videli, kakšen 
nepopisan svinjak ostaja tam po tleh, po naši 
lepi Sloveniji, kjer gredo ti čez. Da o tem, kaj si o 
tem, kako je Slovenija mirna, mislijo tisti, ki so 
bili že tako ali drugače napadeni s strani 
migrantov, da ne rečem žrtve kraj, tatvin, vsega, 
kar se seveda skriva pred javnostjo, številke pa 
so tukaj neizprosne in se večajo iz dneva v dan. 
Da ne govorim o tem, kaj se dogaja drugod po 
Evropi. Veste, če se želite hvaliti s tem, da je 
Slovenija mirna in da je Slovenija čista, potem 
bo najprej treba to politiko drastično spremeniti 
in postaviti Slovenijo na prvo mesto in tudi v 
proračunu Republike Slovenije ves denar, ki je 
namenjen za raznorazne migrante in podobno, 
nameniti za Slovenke in Slovence, za vse tiste, 
ki imajo prenizke penzije, za vse tiste, ki 
potrebujejo in zaslužijo ustrezno zdravstveno 
varstvo, za vse tiste, ki želijo in zaslužijo, imajo 
vso pravico to zahtevati od države, kvalitetno 
šolstvo in vse ostalo, kar bi morala biti vedno 
prva skrb.  
 Gospe in gospodje, ko bo vodilo tistih, 
ki pripravljate in sprejemate proračun, najprej 
Slovenija, takrat bo Slovenija doživela tudi 
hitrejši razvoj. Zdaj pa se bojim, da bo tale 
vehemenca izzvenela čez določeno število 
mesecev točno tako, kot je tista ob sprejemanju 
takratnega Pahorjevega rebalansa proračuna, ki 
se je končal, kot vsi dobro veste, s pravo 
tragedijo, kar se tiče razvoja Republike 
Slovenije. In kot smo dejali, če se iz zgodovine 
nihče noče nič naučiti, se zgodovina rada 
ponavlja, prvič kot tragedija, drugič kot farsa. In 
to danes je farsa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa gospodu Grimsu za to razpravo. Naslednji 
razpravljavec je gospod Gregor Perič. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem, tudi vladni strani, ki 
je danes tukaj z nami! 

 Poskušal bom svojo razpravo bazirati 
na enem nekoliko drugačnem energetskem 
potencialu pa mislim, da mi bo tudi uspelo, to si 
upam napovedati že vnaprej. Danes 
obravnavamo rebalans in v SMC … Bom rekel 
tako, pogovarjamo se zelo veliko danes tudi o – 
tako skrite so, sem pa tja pokukajo ven – 
raznoraznih ideologijah na področju politike pa 
tudi na področju ekonomije. In to se vse 
prepleta, pa se tu malo prerivamo. V SMC je naš 
pogled bolj socialnoliberalen, v tem državnem 
zboru pa najdemo tudi druge poglede. Ta tekma, 
ki se danes odvija, je po svoje zanimiva, mi je pa 
žal, da je ne dvignemo vsaj nekaj nivojev višje. 
Ta razprava bi nam lahko bila vsem nam v 
ponos in bi lahko vsi od tega tudi nekaj odnesli v 
končni fazi.  
 Če se spet fokusiram nazaj na sam 
proračun. Vemo, da je to tak do neke mere tudi 
delikaten politični manever, smo pa danes na 
začetku vseh razprav tudi slišali, da ni dovolj 
sodelovanja med koalicijo pa med opozicijo. In 
jaz se potem vprašam, kakšen bi moral biti ta 
rebalans, ali pa če razširim razpravo, kakšen bi 
moral biti proračun, ki ga bomo, verjamem, v 
kratkem tudi sprejemali, ko bo prišlo na vrsto 
leto 2020, da bi bil všeč tudi opoziciji. Ker 
normalno, če ga koalicija pripravi, potem je 
vložila neko energijo, neka pričakovanja in se je 
maksimalno potrudila, kolikor se je pač lahko. 
Lahko smo s tem predlogom zadovoljni, lahko 
smo malo manj zadovoljni, lahko smo zelo 
nezadovoljni, ampak moje vprašanje še vedno 
obstaja. Dodal bom še to, če je težava tega 
rebalansa v tem, da samo nekaj milijonov, kot 
smo slišali v preteklosti – v nekih drugih vladah, 
ne vem, ali je bilo to deset let nazaj, manj ali 
več, saj niti ni važno, da z nekim amandmajem 
2, 3 milijone – premaknemo z ene postavke na 
drugo postavko in potem nek proračun ali pa 
nek rebalans iz tega, da je slab, postane dober, 
potem operiramo z nekimi relativno dobro 
pripravljenimi osnutki oziroma dokumenti, tega 
sodelovanja jaz ne razumem na tak način, 
ampak ga razumem na nekoliko bolj 
kompleksen, na drugačen način. Seveda pa 
potem, če to idejo o tem zelo širokem 
sodelovanju priženemo do skrajnosti oziroma do 
ekstrema, pridemo do ugotovitve, da dejansko 
ne rabimo ne koalicije ne opozicije in se lahko 
vsi usedemo in dogovorimo. Ampak na žalost je 
politična realnost taka, da to ni možno. Pa ne 
glejmo grdo samo na Slovenijo, najbrž vemo, da 
to ne deluje praktično nikjer. Morda v kakšni 
lokalni skupnosti, ki je zelo majhna in enostavno 
čuti in se zaveda, da mora biti tako zelo močno 
povezana med sabo, da so kakršnekoli delitve 
na osnovi nekih ideologij nekaj, kar jih bolj ovira, 
kot pa da bi jim dajala neko spodbudo k temu, 
da delajo potrebne korake naprej.  
 In če se spet pogovarjamo o ideologiji, 
kar v končni fazi je, na področju ekonomije pa se 
prerivamo okoli tega, ali naj delujemo prociklično 
ali naj delujemo aciklično, ali naj v dobrih 
gospodarskih razmerah dvignemo davke, naj jih 
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spustimo, naj povečamo potrošnjo, naj spustimo 
potrošnjo, kaj narediti, kadar se razmere 
spremenijo, torej kadar našemu gospodarstvu 
na gre dobro, ali naj spet dvignemo davke, naj 
jih izpustimo, naj povečamo, zmanjšamo 
potrošnjo – e, to je tista materija, o kateri govori 
proračun oziroma rebalans proračuna. Tukaj 
lahko poiščemo zelo dobre rešitve, lahko ga pa 
tudi polomimo. Verjamem, da se ta osnutek, ki 
ga imamo pred seboj, zaveda vseh teh tveganj, 
o katerih govorijo v končni fazi ne samo Fiskalni 
svet ali pa Evropska komisija, ampak še 
marsikdo drug. Ker, tako bom rekel, tisto, kar je 
v vplivu slovenske politike oziroma političnega 
sistema, tisti podsistemi, pri katerih mi imamo 
neko besedo, ki jih lahko reguliramo s pomočjo 
nekih ukrepov, zakonov in tako naprej – 
verjamem, da tukaj lahko delamo neke korake. 
Mene malo bolj skrbi tisti del naše stvarnosti, na 
katerega mi kot Slovenija nimamo vpliva, in to so 
predvsem področja, ki so vezana na 
spremembe, ki se dogajajo globalno, torej z 
vidika samega protekcionizma in pa 
geopolitičnih groženj, gledano na posamezne 
regije, ki niso niti tako zelo oddaljene od nas, ali 
pa tudi na neka žarišča, ki lahko v nekem 
trenutku spričo nekih neugodnih okoliščin ali pa 
sosledja nekih dogodkov, tudi v situacijah, ki si 
jih nobeden ne želi. To mislim, da je tisto, kar 
nam lahko kot Sloveniji naredi največ težav. 
 Bi pa rad izpostavil še eno stvar. 
Velikokrat slišimo o tem oziroma čedalje 
glasnejši so tisti, ki govorijo o prihodu neke 
recesije. Taka sporočila so škodljiva za naše 
gospodarstvo. Pa ne govorim, da ne rabimo biti 
pozorni in spremljati zelo podrobno, kaj se 
dogaja v naših najožjih trgovinskih partnerjih, kaj 
se dogaja znotraj Evropske unije in širše po 
svetu. Ampak da govorimo v tem trenutku o 
recesiji, je nekaj, kar ima predvsem negativen 
učinek na naše gospodarstvo. Je pa dejstvo, in 
to številne institucije, ki so aktivne na področju 
ekonomije, poudarjajo, da prihaja do določenih 
ohlajanj. Ta ohlajanja so pa posledica ravno teh 
negotovih okoliščin tako znotraj Evropske unije v 
odnosu do brexita kot na relaciji med recimo 
ZDA pa Kitajsko in še bi lahko naštevali. 
Pomembno pri samem rebalansu je to, da 
zasleduje neko srednjeročno vzdržnost javnih 
financ, kajti le to je neka osnova, neka realna 
podlaga za blaginjo naših ljudi na dolgi rok. 
Težava, ki jo imamo pa v politiki, je v tem, da se 
tiste politike, ki so nastavljene na dolgi rok, 
dostikrat ne odražajo v neki pretirano visoki 
javnomnenjski podpori katerekoli vlade, naj bo 
leva, desna, sredinska ali pa kakšna tretja ali pa 
četrta varianta. To je pač odgovornost politike, ki 
si jo mora naložiti na ramena in včasih tudi 
stisniti. Bom rekel tako, državniška je tista 
politika, ki potem neko zaupanje ljudi investira v 
take projekte, ki se morda v nekem trenutku 
zdijo ne ravno najbolj popularni, ampak na 
srednji in dolgi rok prinesejo neke pozitivne 
rezultate. 

 Potrjuje se moje pričakovanje, ker smo 
v preteklih mesecih veliko poslušali o neki študiji 
OECD, ki govori o tem, da je naša obremenitev 
dela v Sloveniji nesorazmerno visoka v 
primerjavi z drugimi članicami OECD, po drugi 
strani je pa kapital manj obdavčen. Mi se 
pogovarjamo tudi o nekem takem osnutku, pa 
spet iz tega priporočila, ki smo ga dobili iz 
OECD, od enega dela političnega prostora slišim 
samo eno polovico enačbe, torej, kapital boste 
preveč obdavčili. Sigurno se je potrebno nečesa 
zavedati – mi v Sloveniji najmočneje 
konkuriramo predvsem z državami, ki so v naši 
neposredni bližini, torej tudi z Italijo, z Avstrijo, z 
Madžarsko, s Hrvaško, in potem še južne ali pa 
še vzhodneje, kjer imamo neke primerljive 
platforme oziroma kjer je strošek dela primerljiv, 
zagotovo pa neko podjetje, kadar se odloča, ali 
bo ostalo v Sloveniji oziroma ali bo prišlo v 
Slovenijo oziroma ali bi raje prišlo na Hrvaško ali 
v Avstrijo, oceni celotno paleto nekih stroškov na 
eni strani, na drugi strani pa tudi nivo nekih 
storitev, ki mu jih država ponuja. Verjamem, da 
Slovenija ponuja relativno visok nivo nekih 
storitev, sigurno pa imamo možnosti še za 
izboljšave na številnih področjih. Ne bom zdaj 
našteval, ker to ni materija današnje razprave, 
bo pa sigurno priložnost govoriti o tem v 
prihodnje, ko se bomo lotili tudi tistih izzivov, ki 
se jih danes zgolj bežno dotikamo. Meni se zdi 
pomembno, da smo z vidika zadolženosti naše 
države v zadnjem obdobju na boljšem. V 
preteklosti, še recimo leta 2014, smo bili 
zadolženi za tisoč 84 milijonov evrov, torej 
milijardo 84, leta 2019, torej danes, je pa ta 
zadolženost za 300 milijonov manjša. Torej za 
nekaj, kar smo s samo krizo pridelali, bomo 
potrebovali še nekaj časa, da to zmanjšamo, 
sigurno je pa to nek proces, ki je pozitiven in 
nam srednje- in dolgoročno omogoča številne 
druge vzvode, torej da ta sredstva namesto v 
obresti namenjamo v kaj drugega, kaj bolj 
produktivnega.  
 Če se za trenutek dotaknem dveh 
ministrstev, ki sta mi tudi z vidika dela v odborih 
še najbližje, to sta predvsem Ministrstvo za 
okolje in prostor in pa Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, lahko na kratko povem 
naslednje. S samim rebalansom je Ministrstvo 
za okolje in prostor pridobilo dodatna sredstva, 
torej s 303 milijonov na 375, in ta sredstva bodo 
namenjena predvsem za področje varstva 
okolja, zlasti za prioritetne sanacije v preteklosti 
onesnaženih območji. Če jih izpostavim, so to 
Jernejev kanal, Rakovnik in pa Celjska kotlina, 
kjer bo letos saniranih 5 vrtcev. Dodatno se bo s 
temi sredstvi okrepilo delovanje Inšpektorata za 
okolje in prostor. Ministrstvo se bo lotilo tudi 
problematike ekosistemov in odpadnih gum na 
Dravskem polju ter tudi vsem, mislim da, zdaj že 
dobro znane problematike nakopičene odpadne 
embalaže. Veliko se bo naredilo tudi na področju 
protipoplavne zaščite, precej dodatnih sredstev 
gre tudi za kakovostno upravljanje s prostorom, 
celih 36 milijonov, dodatna sredstva so 
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zagotovljena tudi za subvencije za tržne 
najemnine. Prioritete so predvsem oskrba s 
pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda, ukrepi za izboljšanje urbanega 
okolja, poživitev mest, zmanjšanje 
onesnaženosti zraka, zmanjšanje hrupa in 
zagotavljanje biotske raznovrstnosti.  
 Če se dotaknem še Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Tudi 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
ima na voljo dodatne vire, z 280 milijonov na 
350. Ta sredstva bodo šla predvsem za krepitev 
mednarodne konkurenčnosti slovenskih podjetij. 
Mislim, da je to v tem trenutku ključno, da te 
ugodne pogoje izkoristimo in hkrati delamo 
intenzivno tudi na tem, da se naš podjetniški 
sektor sistemsko razdolžuje, da se potem tudi 
lažje giblje, investira in gre v nove posle. 
Pomembno je, da se še naprej izvajajo 
poenostavitve samih upravnih in drugih 
postopkov, tako da naše gospodarstvo deluje v 
nekem predvidljivem okolju, da se še naprej dela 
na ukrepih za spodbujanje slovenskih verig 
vrednosti, za spodbujanje vstopnih in izstopnih 
investicij in da se dodatno krepijo poslovni 
grozdi in mreže, ki potem tudi lažje nastopajo v 
tujini. Pomembni so tudi procesi nadaljnje 
privatizacije oziroma umikanja države iz tistih 
portfeljev oziroma naložb, kjer njena vloga ni 
ključna, hkrati pa moramo ostati prisotni tam, 
kjer je to v našem strateškem interesu. Zagotovo 
je eno od področij, kjer se bo veliko delalo, tudi 
nadaljnje spodbujanje tujih investicij in jaz upam, 
da bo tudi še vnaprej dovolj nekega zavedanja, 
da teh investicij ne zaviramo, kot se to pri nas 
rado dogaja.  
 Rebalans je, kot rečeno, največ 
dodatnih sredstev namenil podjetništvu in 
konkurenčnosti, izobraževanju in športu, 
prometu in prometni infrastrukturi, okolju, 
obrambi in zaščiti ter socialni varnosti. Če 
nadaljujem. Svoj osebni pogled na sam rebalans 
bi lahko strnil v en stavek, in sicer da bi raje bil 
nekoliko bolj konservativen glede samih financ 
in nekoliko bolj progresiven glede 
svobodomiselnih in liberalnih vrednot. Še enkrat 
bom poudaril, da tudi Evropska banka govori o 
tem, da prihaja do delnega ohlajanja in da je 
tveganje za neko recesijo šibko. Torej če se 
razmere znotraj regije in širše globalno ne bodo 
zaostrovale, potem si lahko tudi v prihodnje 
obetamo dovolj visoko gospodarsko rast, ki nam 
bo omogočala še nadaljnje korake in tudi višanje 
nivoja samih socialnih in drugih storitev.  
 Naj se pa dotaknem še ene zadeve, in 
sicer uvodoma sem omenil, da bi ta debata 
lahko bila na nivoju, pa na žalost ni. Ne strinjam 
se niti z načinom komuniciranja, ko govorimo o 
tem, da si med seboj izstavljamo neke zabeljene 
račune in da prihaja do nekakšnih izsiljevanj in 
podobno. Prav tako pa se mi ne zdi primerna 
kakršnakoli žaljivost do ministrske ekipe. Mislim, 
da smo tukaj vsi odrasli in da se lahko 
pogovarjamo na osnovi argumentov. Če pa 
argumentov nimamo, če smo jih izčrpali, če nam 

zmanjkuje domišljije ali pa imamo kakšne 
drugačne ideje in navade, potem seveda pridejo 
na vrsto tudi žalitve in drugačen način 
komuniciranja. Mislim, da to k ničemur ne 
prispeva, prispeva pa k temu, da sami sebi 
pljuvamo v lastni krožnik in znižujemo ugled 
instituciji poslanca in pa tudi Državnega zbora. 
Pretirano težkega dela nimamo in se mi zdi res 
škoda, da se na tak poceni način lotevamo sicer 
za našo državo zelo pomembnih procesov, kar v 
končni fazi rebalans proračuna zagotovo je. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Hvala.lepa.  
 Najprej dobi besedo za repliko gospod 
Grims. 
 Izvolite.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Teza, ki jo 

je sedajle razvil spoštovani poslanec LMŠ
1
, da je 

govoriti o zaostrenih gospodarskih pogojih, 
vključno z napovedmi recesije, zastraševanje 
slovenskega gospodarstva in da je slabo za 
gospodarstvo in za vse – ta pa je res malo 
prehuda. Prvič, podjetniki, vsaj izvozno 
podjetništvo, verjemite, bolj podrobno spremljajo 
gibanje v naših partnerskih državah kot verjetno 
velika večina tukaj prisotnih poslank in 
poslancev. Drugo, kar je, proračun, ki je danes 
pred nami, in prav o tem sem govoril, pa temelji 
na ocenah, na projekcijah gospodarskih gibanj, 
ki so pričakovana v zajetem obdobju. To se pravi 
so bistveni temelj tega, o čemer pravzaprav 
danes sploh odločamo. In če si pred tem 
zatiskamo oči, ne vem, kako si predstavljate, da 
se bo sprejel realen proračun. Kajti potem 
pridemo do take točke, kot smo ji bili priča na 
začetku, ko je gospod Šarec rekel, da je tista 
vlada od 2004 do 2008 kriva za to, da smo v 
sedanjem stanju, da je bila previsoka poraba.  
 Gospe in gospodje, previsoka poraba 
je nastala z rebalansom proračuna po padcu 
tiste vlade, ko je prišel Pahor, je dvignil javno 
porabo z rebalansom, kljub temu da so se ravno 
tako kot sedajle že kazali bolj temni obrisi na 
obzorju, za 800 milijonov evrov. Zaradi tega je 
potem vsa zgodba šla tako, kot je šla. Verjamem 
pa, da se gospod Šarec tega ne spomni, ker je 
bil takrat prezaposlen s podpisovanjem tiste 
razvpite peticije 571 proti cenzuri, s katero se je 
blatilo Slovenijo v tujini, češ da bodo ogrožene 
človekove pravice, če bo Slovenija vodila 
Evropsko unijo. To pa je zelo žalostno in veliko 
pove o tistih, ki so to počeli. Slovenija pa, kot 
veste, je tisto svojo nalogo izjemno izjemno 
dobro opravila. Jaz samo upam, da jo bo tudi 
naslednjič tako.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

                                                 
1
 Lapsus linguae. LMŠ namesto SMC, na kar se v 

nadaljevanju odzoveta podpredsednica Tine Heferle in 
poslanec Gregor Perič. 
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 Samo da popravim gospoda Grimsa za 
magnetogram. Replicirali ste poslancu stranke 
SMC, ne LMŠ. 
 Sedaj pa sem zasledila, da ima gospod 
Perič postopkovni predlog. 
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala za besedo.  

 V bistvu ste mi ga že porabili. Želel sem 
kolegu Grimsu samo povedati, da če bi me 
pozorno poslušal od začetka do konca, sem 
omenil tudi, da sem iz SMC. Očitno govorim, 
ampak se tukaj ne poslušamo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja razpravljavka je gospa 
Ljudmila Novak. 
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo 

in lep pozdrav! 
 Seveda je ta rebalans zelo dober. 
Zakaj? Ker je prišlo veliko novega denarja v 
državni proračun. Če smo dobili za milijardo več 
novega denarja, potem je seveda to dobro. 
Ampak ali smo ta denar tudi dobro 
prerazporedili, to je pa že drugo vprašanje. 
Koalicija bo trdila, da je to najboljši rebalans, v 
opoziciji pač trdimo, da bi bilo potrebno na 
kakšne druge postavke dati več denarja in nekje 
manj. To nam očitajo tudi Fiskalni svet, 
Evropska komisija, profesorji, ki jih je danes tako 
okrcal predsednik Vlade, kaj se vtikajo v to, kaj 
samo govorijo. Prav o tem nam govorijo – da 
struktura tega proračuna oziroma rebalansa 
proračuna ni najboljša oziroma srednjeročno ne 
bo vzdržen in ne prinaša nekih reform. Torej 
struktura samega proračuna, da sektor države 
spet porabi več sredstev in bo v prihodnosti še 
vedno porabljal več sredstev kot pa do sedaj. V 
tem trenutku, ko je pozitivna gospodarska rast, 
je seveda lahko rebalans dober, ker smo dobili 
več prihodkov. Napoveduje pa se poslabšanje, v 
Nemčiji ga že znatno napovedujejo in se že 
kaže, mi pa vsi vemo, kako smo odvisni od 
izvoza v Nemčijo, ki je naš največji gospodarski 
partner. Hvala bogu, da se potrošnja v Sloveniji 
izboljšuje, torej da imajo ljudje nekoliko več 
denarja, ampak ta potrošnja nikakor ne bo 
mogla nadomestiti tistega izpada, ki ga bi 
ustvarila podjetja pri izvozu.  
 To je to, kar mi lahko očitamo. Da torej 
ta struktura proračuna ni najboljša. Sama tudi 
menim, da bi bilo vendarle, če hoče ta koalicija 
res izvajati neko novo, drugačno politiko, dobro, 
če bi prisluhnili tudi opoziciji, če bi slišali kdaj 
tudi opozicijo in pa vsaj kakšen drobec od te 
pogače privoščili tudi opoziciji, ko kaj predlaga. 
Potem pa se seveda lahko naše debate zelo 
zaostrujejo. Vi trdite, kako je vse dobro in prav, 
mi pravimo, da ni dobro in prav, in vsak ima 
nekaj prav. Ampak jaz se ne čutim odgovorna za 
ta rebalans, tudi za tiste negativne stvari, ki jih 
vidimo v njem, zaradi tega ker nimam nobene 

besede pri tem rebalansu. Zato tudi ne vem, 
zakaj bi ga morala hvaliti. Ker ni. Ali je bilo res 
vse narejeno, da se bo potem ta proračun tudi v 
prihodnosti polnil ne glede na to, da bo 
zmanjšana gospodarska rast, zmanjšan izvoz in 
tako naprej, ali bomo v prihodnosti imeli samo 
več izdatkov pa ne toliko prihodkov in bodo 
naslednje vlade spet morale krajšati in razne 
zujfe sprejemati, kar pa je sila neprijetno? Kar 
nam očita oziroma predlaga Evropska komisija 
že zelo dolgo – pa ne zato, ker je Evropa grda, 
ampak zaradi tega, ker predvidevajo tudi 
srednjeročne in dolgoročne posledice, nam 
predlagajo – da moramo narediti določene 
strukturne reforme.  
 Prej, ko sem poslušala kolega Pavšiča, 
je govoril o tem, kako moramo misliti na 
upokojence čez 30 let. Točno to. In če bomo 
mislili na to, kaj bo čez 30 let pa kaj bo čez 15 
let, potem moramo določene stvari spreminjati in 
sprejemati že sedaj. Rekla bom, da upam, da 
bodo prihodnji zakoni ali pa prihodnji proračuni 
vendarle tako naravnani, da bo prišlo tudi do 
strukturnega preformiranja proračuna, da država 
ne bo več tako draga in da bo denar šel za tiste 
investicije, ki prinašajo res neko dodano 
vrednost. Sama bi takoj investirala več v 
razvojne osi, v ceste na Koroško, Belo krajino, 
da ne govorim o cesti Škofljica–Ribnica–
Kočevje, ki je res izredno obremenjena, ki 
potrebuje obvoznice, tam se industrija razvija, 
po drugi strani pa so slabe prometne povezave, 
in še marsikje drugje. Sama se spomnim, ko 
sem se pred leti velikokrat vozila proti Štajerski, 
koliko časa je takrat trajala vožnja, v mojih 
mladih letih, ali pa proti Prekmurju, kako dolgo je 
trajalo, da smo prišli do Murske Sobote in še 
naprej. Sedaj je pravzaprav to malenkost, ker 
smo hitro tam, če seveda ni prometnih zastojev 
in nesreč. Podobno je potrebno proti Beli krajini, 
za Koroško vemo, kakšni problemi so, in tako 
naprej. Kolega mi prikimava in se strinjamo. 
Upam, da bo ta tretja razvojna os dobro 
umeščena, ne pa, da bo spet vso kmetijsko 
zemljo uničevala in še marsikaj drugega.  
 Mi smo predlagali amandmaje tudi za 
raziskave in razvoj, ker ravno to je tista dodana 
vrednost pri različnih poklicih oziroma delovnih 
mestih v podjetjih, ki prinašajo razvoj podjetja, 
boljše plače, ne samo minimalne plače. Raje bi 
videla, če bi govorili, kako imamo zelo malo 
minimalnih plač, da imamo vsi nadpovprečne 
evropske plače in kako se izboljšuje standard 
zaradi tega, ker imamo delovna mesta z dodano 
vrednostjo, ne pa, da proizvajamo samo nekaj 
takega, kar lahko potem tudi samo po nizki ceni 
prodamo. Kaj še očitam tej koaliciji in rebalansu? 
Pogosto slišimo, ja, pa bi šli v vlado pa bi lahko 
sodelovali – to je seveda svobodna odločitev 
vsake posamezne stranke. Mi smo se pač 
odločili tako. Ampak če hočemo res graditi neko 
sodelovalno politiko, potem sem pa res 
pričakovala, da boste vsaj kakšen naš amandma 
upoštevali. Ne rečem, da so vsi nujno potrebni, 
kakšen pa je dober, potreben in koristen za vse. 
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Predvsem pa moram reči, da sem žalostna, da 
pa ni bilo posluha, da bi namenili vsaj malo več 
denarja Uradu za Slovence. Tudi kolegi poslanci 
iz komisije za Slovence, vsi po vrsti, koalicijski, 
opozicijski, smo bili začudeni nad številkami. 
Kajti ta številka se je povečala, mislim da, za 
0,29 % ob tem, ko govorimo, za koliko procentov 
so se posamezne postavke povišale. Ta urad 
ima simbolni pomen. Vsa ta leta krize so se 
sredstva zmanjševala, zdaj pravimo, da je čas 
debelih krav, veliko smo pridobili v proračun in bi 
res morali povedati, da spoštujemo, cenimo tudi 
naše rojake v zamejstvu, po svetu in da smo od 
te pogače pripravljeni dati nekoliko več.  
 Še vedno imamo to upanje, da mogoče 
se bo pa potem pri glasovanju o amandmajih kaj 
zgodilo in bo to področje dobilo – ne zaradi tega, 
ker sem dala ta amandma, ampak ker sem ga 
morala dati, ker so to od mene pričakovali člani 
komisije za Slovence, vsi člani. Upam, da bomo 
povedali našim rojakom, da so nam dragoceni, 
dragi, da mislimo nanje, da jih spoštujemo in tudi 
podpiramo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Ferenc 
Horváth. 
 Izvolite. 
 
FERENC HORVÁTH (PS IMNS): Hvala lepa za 

besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, 
spoštovane kolegice in kolegi! 
 Tako kot je kolega Felice Žiža že danes 
povedal v stališču poslanske skupine, bova 
rebalans proračuna podprla, čeprav z njim nisva 
v celoti zadovoljna. Ampak nekako poskušava 
pozitivno razmišljati in moramo priznati, da so se 
določena sredstva na tako imenovanih 
narodnostnih postavkah nekoliko le povečala. 
Kot sem povedal, nisva zadovoljna s samim 
rebalansom v celoti, nekako pa sva optimistična, 
da se je začel ta dialog in je bilo nato nakazano 
tudi na Komisiji za narodni skupnosti, da bi lahko 
mogoče obe avtohtoni narodni skupnosti v 
naslednjem letu računali na kakšna dodatna 
sredstva, predvsem kar se tiče novih vsebin. Ker 
dejansko sedanji proračun, če smo zelo iskreni, 
dejansko za delovanje na tisti osnovni ravni za 
naše zavode in institucije zadostuje. Vsekakor 
pa še vrsto let pričakujemo dodatna sredstva za 
nove vsebine, predvsem za razvoj teh novih 
vsebin in predvsem, kar se tiče mladih, da jih 
lahko z novimi vsebinami, z novo ponudbo, bom 
tako rekel, zadržujemo v regiji, ki se ob tej 
gospodarski zaostalosti še toliko bolj prazni.  
 V regiji so potrebne tudi določene 
investicije, predvsem z dodatno vrednostjo, kar 
se zaslužka tiče. Mislim, da ima tu država neke 
vrste obvezo do celotnega dvojezičnega 
območja, ker v preteklosti je bila naša regija 
velikokrat obravnavana kot regija s poceni 
delovno silo, in to se še sedaj dogaja. Dokler ne 
bo ta regija nasploh, ne samo za madžarsko 
skupnost, ampak za vse pripadnike, bolj 

zanimiva, kar se prihodnosti tiče, bo verjetno 
odseljevanje še toliko večje. Delno bi potrebovali 
dodatna sredstva tudi za obnovo določenih 
dvojezičnih vzgojno-izobraževalnih institucij. 
Ponekod so te zgradbe precej dotrajane, in če bi 
kakšen inšpektor prišel, potem nisem prepričan, 
da bi vsepovsod dal pozitivno mnenje za njihovo 
nadaljnjo delovanje. Ker pa so bile naše želje za 
še dodatna sredstva, ki dejansko niso bila zajeta 
v rebalansu proračuna, v primerjavi s celotnimi 
zneski sorazmerno nizka, še vedno upam na 
posluh in dobro voljo tako Vlade kakor tudi 
resornih ministrstev, da se bodo tudi v letu 2019 
ta sredstva nekako v okviru tistih rezerv, za 
katere predvidevam, da jih ima vsako 
ministrstvo, našla, in upam, da bomo naredili 
korak naprej. 
 Na koncu bi še povedal, da je meni tudi 
osebno žal, da urad za Slovence ni dobil več 
sredstev, ker sam kot pripadnik avtohtone 
madžarske skupnosti v Sloveniji in kot član 
komisije menim, da bi bilo tudi prav, da bi morali 
tudi zamejski Slovenci dobiti dodatna sredstva 
kot nek simbol oziroma pokazatelj tega, da nam 
je za njihovo delovanje res mar. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bi moral imeti besedo gospod 
Vojko Starović, pa ga žal ni v dvorani, zato ima 
besedo mag. Karmen Furman. 
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Danes smo očitno že ničkolikokrat 
slišali tako s strani predlagatelja kot s strani 
številnih koalicijskih poslancev, da je predlog 
rebalansa proračuna stabilen, razvojen, socialno 
naravnan, prijazen do ljudi in še kaj. Sicer vas 
razumem, kajti glede na to, da ste rebalans pač 
pripravili, ga morate tudi zagovarjati. A da si 
človek lahko vseeno ustvari realno sliko, je 
potrebno sneti vaša rožnata očala in pogledati 
bolj realno, kaj o tem menijo predvsem stroka, 
Fiskalni svet kot skrbnik zakonitosti proračuna, 
kakšna so opozorila Evropske komisije, in 
navsezadnje, kakšno je mnenje Državnega 
sveta, ki je predložen dokument že obravnaval. 
Zagotovo se pa tukaj malce zatakne, namreč 
Fiskalni svet skrbi strukturni primanjkljaj, Državni 
svet vam grozi z vetom, Evropska komisija se pa 
čudi, kaj se pravzaprav v državi dogaja, da 
predlog ne vsebuje prav nobene strukturne 
reforme, ki bi v času debelih krav prinesla 
kakšne dolgoročne učinke. A vladajoči koaliciji 
očitno ni za to nič mar. Očitno vam ni mar niti za 
to, da bi naši državljani na kakšne specialistične 
preglede čakali kaj manj kot mesece in mesece, 
da čakajo na operacije leta. Pa kaj potem, če 
tako mimogrede ugotovite tudi, da manjka 
družinskih zdravnikov – zdravstvene reforme 
očitno pač ne bo. Pa navsezadnje se tudi s 
pokojninsko reformo očitno še kar nekaj časa ne 
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boste ukvarjali, ker dvig pokojnin za zdaj po 
vašem mnenju očitno pač ni potreben. 
 Slovenija danes spada v skupino tistih 
evropskih držav, ki so v zadnjih desetih letih svoj 
javni dolg več kot podvojile. Danes je predsednik 
Vlade tukaj spraševal, kje ste bili, ko je država 
pridelala 32 milijard dolga. Spoštovani gospod 
Šarec, sporočam vam, bili so v vladi, ampak 
danes imate problem vi, ker so tudi v vaši vladi. 
Danes sem pozorno poslušala tudi kolega iz 
vladne koalicije, še posebej iz stranke Desus. 
Spoštovani upokojenci, upam, da ste jih 
poslušali tudi vi, namreč stranka Desus danes 
ponosno sporoča, da so vam v mesecu 
februarju že priborili višje pokojnine. Govorim 
namreč o tistih 10–17 evrih, ki ste jih povprečno 
opazili na svojih računih. Pa sedaj pustim ob 
strani to, da so vam na drugi strani dvignili 
oskrbnine, zdravstveno zavarovanje, cene 
zdravstvenih storitev in še kaj. Tukaj si bom 
sedaj dovolila tudi v imenu upokojencev nekaj 
izreči. Spoštovani predstavniki Vlade, 
spoštovani kolegi iz koalicije, prenehajte se 
delati norce iz naših upokojencev. Pokojnine 
niso vaš vladni bombonček, pokojnine so 
vnaprej zaslužen denar, zaslužen prejemek, za 
katerega so upokojenci trdno delali 40 in več let. 
Nekateri ste v času pred volitvami za njihovo 
podporo celo zbirali podpise, zato bi bilo prav, 
da sedaj izpolnite svoje predvolilne obljube, 
pripravite reformo pokojninskega sistema in 
zagotovite upokojencem dostojne pokojnine, kot 
so si jih s svojim trdim delom navsezadnje tudi 
zaslužili.  
 Je pa vse, kar je vaša vlada v teh 
mesecih uspela oprijemljivega storiti, dvig 
minimalne plače. A tistim, ki ste jim z vašim 
ukrepom za manj kot 30 evrov dvignili minimalno 
plačo, ste na drugi strani odvzeli določene 
socialne transfere. Na žalost pa se pri vas ne 
dviguje samo minimalna plača, rastejo tudi cene 
vrtcev in oskrbnin v domovih za starejše, zvišuje 
se plačilo za zdravstveno zavarovanje, DDV pa 
ostaja na povišanji predkrizni ravni. Spoštovani 
lastniki espejev, da, tudi na vas Vlada ni 
pozabila. Dražijo se namreč tudi vaši prispevki v 
državno blagajno. Pohitel je zaenkrat še ne 
potrjeni minister, ki je že pokazal kulturo, ki je že 
pokazal apetite po zvišanju davkov. Zdaj tukaj ni 
kolega iz koalicije, ki se sprašuje, kakšen bi 
moral biti rebalans, da bi ga podprla tudi 
opozicija, pa naj vseeno podam odgovor. 
Takšen, s katerim boste ljudem končno 
razbremenili plače. Takšen, s katerim boste 
upokojencem dali pokojnine, ki si jih zaslužijo. 
Takšen, da vaši všečni ukrepi na drugi strani ne 
bodo dražili vrtcev, domov za starostnike, 
zdravstvenih storitev in še česa. Takšen, da bo 
dvig povprečnine v občinah dejansko imel tudi 
razvojni učinek. Takšen, da se o investicijah v 
svojih krajih ne bo hvalila samo kolegica iz 
Maribora ali nekdo iz Ljubljane, ampak bo o tem 
lahko govorila tudi poslanka iz Haloz ali pa 
sama, ki prihajam iz Slovenske Bistrice.  

 Spoštovane kolegice in kolegi, mi 
danes tukaj ne obravnavamo predloga 
rebalansa proračuna za 2019, ki bi prinesel kaj 
dobrega za naše ljudi. Mi danes obravnavamo 
načrt zapravljanja davkoplačevalskega denarja 
za leto 2019, in ta je povzet po političnem 
programu nadkoalicijske stranke. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo mag. Andrej 
Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovana 

predsedujoča, spoštovani kolegi poslanci! 
 Država že šesto leto beleži 
gospodarsko rast, in res je, tudi zato, ker smo 
takrat plačali dolgove drugih. Posledica te rasti 
so rekordno visoki prihodki v proračun, ki so 
omogočili odpravo varčevalnih ukrepov ter celo 
omogočili presežek proračuna. Ampak kljub 
temu nas čaka še veliko dela. V Stranki Alenke 
Bratušek se zavedamo, da je potrebno urediti 
razmere v zdravstvu, urediti področje dolgotrajne 
oskrbe in ne nazadnje urediti tudi dostojne letne 
dodatke. O varni starosti danes razmišljajo že 
vsi, ki stopajo na trg dela. Tako je potrebno 
dvigniti odmerni odstotek, tako kot je določeno v 
našem sporazumu. Mladim moramo omogočiti 
rešitev stanovanjskih problemov. Pri tem jim 
moramo prilagoditi tudi varčevalne sheme 
pokojninskih sistemov, tako da bo nakup 
stanovanja del dolgoročnega pokojninskega 
varčevanja. Podnebne spremembe, digitalizacija 
in informatizacija predstavljajo za našo družbo 
številne izzive. Vseživljenjsko učenje, 
pridobivanje novih znanj in veščin sta tako 
postala stalnica in huda potreba. 
 Na včerajšnjem sestanku odborov za 
gospodarstvo in finance smo obravnavali 
problematiko Pošte Slovenije. Njen promet prav 
zaradi digitalizacije in informatizacije vztrajno 
upada in bo upadal še v prihodnje. Starajoča se 
družba predstavlja številne nove izzive. Soočili 
se bomo s pomanjkanjem delovne sile, zato bo 
potrebno urediti tudi delo upokojencev, in to na 
način, da njihove pokojnine zaradi dela ne bodo 
ogrožene. Prav tako pa digitalizacija in 
informatizacija omogočata številne nove 
priložnosti na področju energetike, na področju 
skupinske samooskrbe in tudi na področju 
civilno-vojaškega sodelovanja. Na strehe 
vojašnic tako lahko namestimo fotovoltaične 
module in tako v bistvu približamo in pocenimo 
investicije v samooskrbo. Vemo, da si je politika 
enotna, da so evropska sredstva praktično naša 
edina razvojna sredstva, zato jih koristimo pri 
vseh naših infrastrukturnih projektih.  
 Prav zaradi vsega tega naštetega bom 
jaz predlog rebalansa in pripadajoči Ziprs podprl. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
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 Kot zadnji razpravljavec v tem krogu 
prijavljenih ima besedo gospod Marko Bandelli. 
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsedujoča. 
 Rekel bom, da mi je všeč ta všečni 
rebalans proračuna. Lepo je, zanimivo je videti 
tukaj – dobro, taka ura je, ministri odidejo, 
gredo, ostanejo tukaj njihovi državni sekretarji, 
ampak vseeno lahko človek razmisli, nekaj pove 
v tem smislu. Gospa Jazbec mislim, da je že 
utrujena, ker je toliko ur tukaj, ampak ne glede 
na to bo morala še nekaj ur poslušati naše 
komentarje ali pa naša mnenja. Proračun kot tak 
je enak … Pokaže smer, v kakšno smer gremo 
ali pa v kakšno smer hočemo, da bi šli, želimo. 
Rebalans proračuna pa je tisti popravljalni 
dokument, ki ga je treba zaradi nemogočih 
prerazporeditev sprejeti. Pomembno je povedati 
to, da je rebalans sigurno slika tega, kar se bo 
dogajalo jutri. Mi vemo, da bomo čez nekaj 
mesecev začeli govoriti tudi o novem proračunu, 
2020/2021. Sem na pozicijski strani, ampak si 
bom vseeno vzel malo svobode, da bom 
povedal to, kar mislim o priporočilu za proračun, 
ki bo. O rebalansu mislim, da ga pozdravljamo, 
kapital, ki je prišel, denar, ki je prišel noter, je 
tudi normalno, da se ga razporedi na tak ali 
drugačen način, bojim se pa, da te poteze, ki jo 
je naredil minister ali pa ministrstva na splošno, 
ne bodo vzdržne za naprej. Veste, o štirih 
procentih in pol poviška BDP govorimo od 
milijarde denarja približno. Ena točka manj 
drugo leto bo 250 milijonov manj. 250 milijonov 
manj, ki jih bo treba na tak način, kot je bil 
sprejet zdaj ta rebalans, dobiti noter. Se pravi, 
ko so outputi, moramo dobiti tudi inpute, po 
domače povedano. Se pravi, moramo pogledati, 
od kod bomo mi dobili. Samo dva načina sta: ali 
so rezi ali so obdavčitve. Drugih ne poznamo, ne 
more biti drugače. Da bomo delali reze na tisto, 
za kar smo se trudili, po tolikem času, ko smo 
končno prišli v tisto obdobje, kar smo slišali že 
večkrat, debelih krav, šest let rasti …  
 Tudi ne verjamem, da bo tako močna 
kriza v naslednjih letih. Sigurno bo v določenem 
sektorju, so analize, ki kažejo na to, predvsem v 
avtomobilskem sektorju, se pravi železo kot 
tako, to nam pokažejo tudi makroekonomske 
projekcije glede tega. Tako da jaz mislim, da ne 
bo tako hudo. Prepričan sem, da bomo tistih 3,5 
procenta BDP tudi dosegli. Kljub temu bomo 
imeli 250 milijonov evrov manj v naši državni 
blagajni. In to me malo skrbi. Bojim se, da bomo 
po denar, ki ga bomo rabili, segli res v žepe, 
ampak v žepe marljivim, pridnim, iznajdljivim, 
inovativnim podjetnikom in obrtnikom. To je ena 
zadeva, ki meni tukaj ni všeč. Ker delati všečen 
proračun je ena zadeva, dobiti denar od tistih, ki 
v ta proračun najbolj dajejo, če tako rečemo, 
prispevajo, je pa velika napaka. Jaz se 
opravičujem kolegom iz Levice, ki imajo 
popolnoma drugačno mišljenje o kapitalu, 
ampak enkrat bi jim rad razložil eno zadevo zelo 

enostavno: tudi sociale ne bi bilo, če kapitala ne 
bi bilo. Se pravi, brez kapitala tudi sociala ne 
more obstajat. Pljuvati po kapitalu je najslabša 
zadeva, ki jo lahko v eni državi naredimo. To se 
pravi, da moramo vedno razmisliti o tem, da je 
tudi realni sektor krepko, močno in zelo 
pomemben za razvoj naše države in za obstoj 
sistema, ki smo si ga zadali. Upam, da me 
razumete, kaj hočem povedati.  
 Moram povedati še eno zadevo. Zelo 
me užalosti ta stvar, da nismo dobili državnega 
sekretarja za malo gospodarstvo. To je bilo 
takrat nekako predstavljeno v enem paketu, 
ampak upam in si resnično želim, da bodo že v 
četrtek na Vladi odprli ta argument. Mislim, da je 
potrebno, absolutno je potrebno, da bi obrtniki, 
mali podjetniki dobili svojega predstavnika za 
reševanje predvsem birokratskih ovir, ker so 
neznosne za te ljudi. Berem včeraj v časopisu, 
da bo frizerka morala vagati lase in prijaviti 
agenciji, koliko kil las je to. Kam smo mi padli?! 
A mi rešujemo probleme obrtnikom in malim 
podjetnikom ali jih še vedno hočemo samo na 
vsak način obremenjevati? In davčno in 
operativno kot tako. Frizerka bo zdaj rezala lase, 
da bo ona vagala. Kam smo prišli?! Kje smo?! 
Kdo spremlja te zadeve?! Je smešno, a ne? Ja, 
res je smešno, mislim, da je res smešno. Ampak 
je žalostno! Pa se ne bomo ustavili s temi 
neumnostmi! Vsak obrtnik mora zdaj vagati! Bo 
frizerka kupila sušilnik za lase pa bo morala 
karton, ki ga je rabila za to, vagati. Fantje moji, 
pa saj imamo Interseroh, Slopak, agencije, ki 
vse knjižijo, vse zadeve, ki prihajajo noter, smeti 
pa razne pakunge, železne, plastične, les, vse. 
Komu na čast?! Zakaj moramo mi to delati?! No, 
tu je tudi eden od vzrokov, en majhen vzrok 
zakaj rabimo tudi državnega sekretarja za malo 
gospodarstvo – da bi preprečil, da bi vsaj bil tisti 
povezovalni člen med marljivimi, med heroji, kot 
jaz rečem vedno, obrtniki in med vladajočo 
garnituro ali pa med njihovimi direktorji na raznih 
ministrstvih.  
 Tudi dvig, sem slišal, da se pripravlja, 
nek dvig davkov. Pravzaprav, da bo tisti 
5-procentni davek, tega tudi jaz odobravam, je 
tudi prav, ker olajšav je preveč za velika 
podjetja, in tu se strinjam tudi z vami, Levica, to 
je predlog, ki mislim, da ga podpiramo vsi. 
Ampak morate vedeti nekaj, da bi pa na splošno 
dvigali 19 % na 20 kot davek od dobička pa 
potem v kapitalskem dobičku dali s 25 na 30 – 
poglejte, jaz vam bom nekaj povedal. Delavec, 
ki dela za nagrado, dobi plačo. Naj bo to dobra, 
naj bo to slaba, nima pomena – plačo. Ampak 
podjetnik, obrtnik, ki je zastavil hišo, ki je vzel 
kredite, ki je dal svojo inovativnost noter, vse 
znanje, njegova nagrada je dobiček. In če tega 
ne bomo pustili, ne bomo več šli naprej, ne bo 
več inovativnih ljudi, ne bo več zamisli. Ne bo! 
Se bodo preselili v tujino, tako kot že razmišljajo, 
pa veste, da so agencije v Sloveniji, ki že to 
ponujajo, vam povem osebno, pa ni noben 
problem spremeniti sedeža. Ampak zakaj? Se 
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pravi, bomo obrtnike tolkli po žepu s 
papirologijo. In kaj bi še radi?  
 In da bomo všečni bomo delali še bolj 
tak tip proračunov in rebalansov, da bomo 
dvigali socialno in vse reči, kar je treba, da bomo 
vedno bolj všečni. Ne gre tako. Jaz se 
opravičujem, ampak ne gre tako. Mislim, ne gre 
– zdaj gre, seveda, zdaj. Zdaj je milijarda več 
denarja, to je dobro, ampak kaj bo jutri, to se 
moramo vprašati. Težko je, veste, dvigniti dva, 
tri razrede plače in potem pojutrišnjem reči, 
fantje, ne gre, moramo vam znižati plače. Ni to 
prava pot. Govorim vam s praktičnega vidika, 
ker mislim, da je to za operativne ljudi najboljše, 
da razumete, za kaj gre, ker drugače bomo 
govorili eno in isto, zakaj ne in ono. Saj 
govorimo itak kar nekaj zadev, za katere mislim, 
da je tudi brez zveze, ampak tukaj smo. Povem 
vam nekaj, gospa državna sekretarka, da se 
bom zelo dobro in zelo konkretno angažiral pri 
naslednjem proračunu. Predvsem v tistih 
postavkah, ki me zanimajo, tistih postavkah, kjer 
me matra, kjer me bode, ker vidim, da je 
nepoštenost, kjer vidim, da ni prerazporeditev ali 
pa razporeditev denarja na tak način narejena, 
kot bi morala biti. In to vemo, da je marsikatera 
postavka tukaj.  
 Da ne bo nesporazuma, jaz bom itak 
glasoval za, drugače tudi ne morem, ampak tako 
je. Ampak vedeti morate, da so velike velike 
napake notri. Napake, po mojem mnenju. Glede 
na to, da sem pripravil že štiri proračune, magari 
občinske, ki so drugačni, ampak sistem je vedno 
isti, veste … Namesto o milijonih govorimo o 
večjih cifrah, ampak je zmeraj ista zadeva. 
Toliko denarja imaš, toliko ga moraš napraviti. 
Ampak ga lahko razporediš na drugačen način. 
S tem se pa strinjam. In paziti moramo, da ne 
presežemo tiste meje, tistih številk, ki nam bodo 
lahko delale sive lase jutri. Za danes mislim, da 
sem povedal, kar sem mislil, zelo na enostaven 
način. Mislim, da ste razumeli. Se bojim, da je ta 
všečni proračun dobesedno povedano – in 
ponavljam še enkrat, všečni – ena velika volilna 
kampanja. Upam, da ni, no, upam, da se bomo 
držali tega, kar je. Zaenkrat hvala, predsednik.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Kakor ste sami rekli, povedali ste na 
zelo enostaven način in na ta način ste si 
prislužili enostavno repliko.  
 Dr. Trček. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo.  
 Ker imam seveda možnost in priložnost 
samo tri minute – glejte, tudi v Levici smo ljudje, 
ki imamo za sabo kako podjetniško izkušnjo. Ne 
le jaz. Pa moja sedanja tega ne mara ravno, 
bom spet doma okregan, da to ponavljam. Šest 
let sem delal kot črna živina, da smo vzpostavili 
neko družinsko firmo, ki dobro posluje 
dandanes, vem, kaj pomeni v sezoni v turizmu 
delati 16, 17 ur skupaj, vem, kaj pomeni v mrtvi 

sezoni, ko nimaš iz tekočega poslovanja za 
burek, kot bi rekli mlajši kolegi, oziroma za štrom 
plačati. Pa ob meni je v Levici tudi kar nekaj 
ljudi, ki so uspešni podjetniki. Neka bistvena 
razlika med nami pa kom drugim je pri tistem 
vprašanju redistribucije, kako bomo razdelili 
tisto, kar skupaj ustvarimo. Jaz sem celo – v 
magnetogramu je preverljivo, kolega – rekel, jaz 
bom najbolj srečen človek v Sloveniji, če mi ne 
bomo dobili enega centa iz dobičkov v proračun, 
če bodo vsi ti penezi šli v razvoj, v solastništvo 
zaposlenih, v nove tehnologije, tudi v kake 
prevzeme. In tu bi jaz potem videl neko davčno 
politiko, ki bi to omogočala.  
 Tudi meni cel niz podjetnikov, eni volijo 
Levico, drugi ne, pravi, mi smo proti temu, da se 
nekomu dajo olajšave, odpustki, ker jih tam 
devet potegne ta kratko, eden pa, ki je verjetno, 
kot se temu reče, iz prave politične opcije, 
nekako ne. Pa tudi vi ste v neki stranki, se 
spomnim, v nekih mandatih pred letvijo te 
stranke je bil nek minister na MGRT, ki je skozi 
take dotacije neko pajdaško, sprivatizirano 
dobro orodjarno držal v plusu. Tudi o teh 
zadevah se je treba pogovarjati, pogovarjati se 
je pa seveda treba o tem – pa tukaj sem bil 
blazno osamljen v preteklem mandatu – kako 
pa, če rečem marksistično, višjo dodano 
vrednost ustvarjati. Ne na način, da napišemo 
neko strategijo pametne specializacije zaradi 
Bruslja, da se nam tam smejijo zaradi nje, ki je 
ena bučka, po domače povedano, ampak da se 
podobno kot Estonci vprašamo, kaj pa bomo mi 
počeli, da bomo vsi boljše živeli. Jaz sem bil s 
predsednikom estonskega parlamenta na večerji 
oziroma poznem kosilu. Ko se je treba z nekom 
resno pogovarjati, me pogosto oba protokola 
pokličeta, Trček, a imaš čas. In je rekel: »Glej, 
zgodba je zelo preprosta. Pet dedov, ker pač 
nobena gospa ni bila predsednica stranke, iz 
opozicije, koalicije se nas je skupaj usedlo in 
smo se vprašali, kaj bomo pa v Estoniji počeli, 
da bomo bolje živeli.« In so se dogovorili o 
e-Estoniji, kar ni zadeva, ki je vezana na en 
mandat ali na eno vlado. Tri minute. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

enostavno repliko.  
 Spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, ugotavljam, da se je lista prijavljenih 
izčrpala. Ali želi še kdo govoriti? Ali obstaja kdo, 
ki ni dvignil roke? Šalim se. Začenjamo z 
ustvarjanjem nove liste. Prosim, da se prijavite 
tisti, ki želite.  
 Hvala za deset prijav. Prvi ima besedo 
gospod Vojko Starović, pripravi se dr. Franc 
Trček. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsednik. Pozdravljeni vsi! 
 Vsak proračun ima neke prioritete, tudi 
ta. Tudi glede teh prioritet, ki so bile določene in 
so predlagane v tem proračunu, je bilo veliko 
usklajevanj in so bili doseženi neki kompromisi, 
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ker brez kompromisov pač ni mogoča nobena 
politika. Ob tej priliki bi se uzrl na vlaganja v 
znanost. V evropskem prostoru, sedaj ko se 
počasi izteka program Horizon 2020, se 
ugotavlja, da se evropska skupna vlaganja v 
odprto znanost splačajo in se visoko obrestujejo. 
Zato je tudi odločitev za naslednjo perspektivo, 
2021–2027, da se ta sredstva znatno povečajo, 
predlaga se 100 milijard, kar je po mojem prava 
smer. Tudi v tem predlaganem proračunu 
oziroma rebalansu proračuna se v Sloveniji 
predlaga povišanje sredstev za znanost, vendar 
je še daleč od tistega, kar smo si zapisali v 
koalicijski sporazum – da bomo do leta 2022 
dvignili, upam, da bo to šlo, na 1 % bruto 
družbenega produkta. Ob taki višini se namreč 
ocenjuje, da bo slovenska znanost držala s 
svetom stik na področju temeljnih raziskav. Pri 
tem pa močno upam in priporočam, kakor sem 
se izrazil tudi v evropskem parlamentu v okviru 
Evropskega parlamentarnega tedna, da bo 
ustrezen del vlaganj v znanost namenjen tudi za 
temeljne raziskave s področja delovanja družbe, 
njenih institucij, sistemov in organizacij s ciljem 
poiskati rešite, ki bodo prinesle večjo 
učinkovitost in stabilnost delovanja institucij.  
 Zelo obsežna raziskava Svetovne 
banke je bila narejena pri 122 državah, torej pri 
veliki večini držav v svetu, pokazala je, da imajo 
v razvitih državah, kamor spada tudi Slovenija 
po teh kriterijih, kakor so jih postavili, 80 % 
vpliva na družbeno blaginjo institucije, kapital 
17 %, naravna bogastva 2 %. To je res obsežna 
študija, narejena pod vodstvom Svetovne banke, 
njenega glavnega ekonomista, podpisani so vsi 
spodaj, ki kaj veljajo, pokazala je, da so 
inštitucije sila pomembne. Zato se mi zdi prav, 
da se tudi na področju delovanja družb oziroma 
organizacij, njihove organiziranosti izvajajo 
raziskave in se iščejo boljše rešite. Ker tu je 
glavni napredek, ne v kapitalu in sredstvih ne v 
naravnem bogastvu, ampak v delovanje 
inštitucij, ki jih mi vse dnevne v tem državnem 
zboru radi tako napadamo, da ne veljajo, da so 
drage, da so nikakršne in tako naprej. Vsaj 
prepogosto, ne rečem, da je to stalna prisotnost.  
 Prepričan sem, da lahko znanost s 
svojimi dognanji odločilno pripomore pri 
oblikovanju in sprejemanju dobrih političnih 
odločitev, in sicer v Aristotelovem pojmovanju 
politike, ki politiko vidi kot javno dejavnost 
svobodnih ljudi, ki se kaže kot prizadevanje, da 
bi zagotovili red, stabilnost in pravičnost v 
družbi. Skratka, bilo bi zelo koristno, da bi za 
področje delovanja družbe sprožili usmerjene 
znanstvene raziskave, kakor potekajo na 
področju fizike. Poglejmo Cern. Verjamem, da bi 
lahko izsledki takega pristopa prinesli mnoga 
nova spoznanja, uvide, ki lahko ogromno 
pripomorejo k reševanju izzivov, ki jih prinaša 
vedno bolj kompleksna in nepredvidljiva 
družbena realnost. Pri tem seveda ni enostavnih 
rešitev. Enostavne rešitve ponujajo samo 
populisti. Danes ima znanost, zlasti pa 
nevrologija, in veliko podatkovje, biga data, 

mogočno orodje za proučevanje delovanja 
družbe. Tu je še teorija kaosa, ki proučuje 
turbulentne sisteme in kompleksnosti, kjer je že 
vrsto let jasno, da ne gre le za področje fizike, 
meteorologije ali inženirstva, temveč tudi zajema 
človeško vedenje, organizacijo, družbo, 
gospodarstvo, politiko, kulturo.  
 Vendar se vsa ta orodja na žalost 
uporabljajo bolj za manipulacijo kot pa v skupno 
dobro. Kot primer lahko navedemo analitiko 
Cambridge, ki smo jo lahko spremljali, ki je 
veliko vplivala na izide volitev tako v Ameriki kot 
v Angliji, na izbore. Algoritmi velikega 
podatkovja, Facebooka, Googla že danes znajo 
naše želje in potrebe mnogokrat bolje opredeliti, 
kot smo jih sposobni sami. Ali pa 
nevromarketing, ki zna s pomočjo izsledkov 
vojaških raziskav uspešno zaobiti obrambne 
mehanizme v možganih nas potrošnikov, tako 
da ljudje kupujemo stvari, ki jih ne rabimo, z 
denarjem, ki ga nimamo. Zato si izposojamo, 
samo zato da naredimo vtis na druge ljudi, ki jih 
največkrat niti ne maramo. In znanost se ne bo 
ustavila, paradigma se bo morala prilagoditi. To 
je življenje. Mnoge uspešne organizacije v svoji 
organiziranosti in grajenju notranjih in zunanjih 
odnosov izsledke znanosti s pridom koristijo, 
zavedajo se človeške potrebe po pripadnosti, 
ljudje hočejo biti dejavni in prispevati svoj delež 
v družbi. Potrebujejo dostojanstvo in to, da so 
produktivni. Verjemite, da raziskave jasno 
kažejo, da nihče noče biti podpiranec, da to ni 
izbira, v to je prisiljen. 
 Dajmo možnost tudi naši znanosti, jaz 
pravim, da se dejavno vključi v projekte za 
razvijanje ustreznih oblik organiziranosti za 
učinkovito delovanje inštitucij in se priključimo 
evropskim težnjam v smeri grajenja družbe v 
duhu evropskih vrednot in evropskega stebra 
socialnih pravic. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate dr. Franc Trček, 
pripravite pa se, gospod Dušan Šiško. Gospod 
Vojko Starović, besede nimate več, hvala. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala.  

 Toliko je padel v razpravo, razumem, 
ampak načeloma se strinjam s tem, kar je 
povedal, čeprav je kolega Matjaž rekel, kaj ima 
to zveze s proračunom, ampak malo faksa lahko 
tudi fašeš. Vojko bi pri meri naredil magisterij. 
Ampak če se malo vrnemo k proračunu. Če 
kolega prevedem, je neko ključno vprašanje, ali 
uporabiš tehnologijo in tehnološki razvoj in 
izpeljane tehnike v dobro ljudi ali to uporabiš 
proti njim. To je neko ključno vprašanje, ki bi ga 
človek moral videti tudi skozi proračun.  
 Prej kolegu nisem odgovoril, ker mi je 
čas pobegnil. Veliko večino teh, ki jih navadni 
ljudje vidijo kot neke najbolj nore politične 
odločitve, se sprejme na ravni podzakonskih 
aktov in pravilnikov, kar, kolega, mogoče kot 
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bivši minister veste. In potem po navadi poslanci 
to fašemo. Ko ti recimo pregoreva mobi – kaj 
smo že imeli prejšnji mandat? Aja, da ne bomo 
več zamaškov zbirali. In potem meni skoraj iz 
rok vrže mobi, a ste nori, česa ste se poslanci 
spomnili, gor in dol, ker je pač komunalni, 
smetarski, bom rekel lobi, da ne uporabim hujše 
besede, nekako poskusil to skozi resorno 
ministrstvo zriniti. Drugo neko vprašanje je 
seveda, zakaj pa mi, halo, zbiramo te zamaške. 
Čeprav, to je pomembna zadeva, veste. V 
Berlinu gre Alba prva na smetišče in gleda, 
katere so najboljše plastike za reciklažo. Vi jo 
mogoče poznate iz košarke. 
 Dotaknil bi se neke zadeve, kjer se 
običajno Levico najbolj nabija: Levica je proti 
varnosti, Levica je za to, kot bi rekel Šarec, da 
bodo naši fantje in dekleta bosi hodili po 
Afganistanu. Čeprav, dajmo se vprašati, kaj 
imamo mi sploh v Afganistanu delati. Američani 
se po 40 letih vlečejo ven iz Afganistana, imajo 
tajna pogajanja s talibani. To je zakuhal nek 
gospod, ki so ga imenovali Zbig, ker drugače 
poljskega priimka niso znali izgovoriti. Mi, ki smo 
starejši, se spomnimo tistega filma Rambo, kjer 
so talibani in Rambo good guys, Rusi so pa bad 
guys. Seveda smo v Levici za varnost, ampak 
kot je delno Vojko tudi nakazal – kje tišči 
dandanes razprava o varnosti? Ne tišči v tem, 
da je nekdo takrat še začasa prve Janševe 
vlade obljubil motorizirane bataljone, ne tišči v 
neki strategiji razvoja slovenske obrambe iz leta 
2005, ki ga je treba preizprašati. Pa ne govorim 
kar tako na pamet, veste. Kot profesor sem 
zlasti pri Prešernovih nagradah na FDV kar 
nekaj magisterijev, diplom tudi obramboslovcev 
prebral, vključno z Janševo diplomo, ki ni ravno 
ne vem kaj, odkrito povedano, moram povedati. 
V to smer je treba misliti razvoj naših varnostnih 
in obrambnih struktur.  
 Šarec je na neki zadnji seji nakazal že 
v tej smeri, da je število sestave oboroženih sil 
lahko tudi nižje, manjše. Šli smo v 
profesionalizacijo vojske brez tega, da bi šli, na 
kar nas vedno znova opozarja sindikat, v 
premislek kadrovske politike. Naša iz ustave 
izhajajoča funkcija je obrambna, veste. Če malo 
grdo rečem, glede na to, kar se nam dogaja v 
sosedstvu, mora biti naša naloga, da v 
najkrajšem možnem roku onesposobimo 
dispečiranje energije vsem sosednjim državam, 
če jih zamika, da bi se kaj vizavi Slovenije šli, da 
imajo daljše preskrbovalne verige, da jim tukaj 
odsekamo, da ne rečem kaj, cojones. To je 
zadeva, ki bi jo bilo treba misliti. Malo se tako 
nabaja tipa kibernetsko nekaj, gor in dol, pa sem 
se tudi s tem v življenju ukvarjal. Nas čaka tudi 
neka resna razprava o tem. Čaka nas dejansko 
razprava, kaj so potrebe Morsa, kaj so potrebe 
Slovenske vojske, izhajajoč iz stanja, v katerem 
smo, ampak izhajajoč seveda iz naše ustave in 
osnovne naloge slovenskih oboroženih sil, ne pa 
tega, kar Natovi generali počnejo, ko ugasnejo 
kamere. Človek, ki je šel skozi proces 
približevanja Natu, mi je rekel, veš, ko ugasnejo 

kamere, so oni prvenstveno trgovski potniki 
svoje oborožitvene industrije. To je tudi tema, ki 
se je moramo lotiti. Tema, ki se je moramo lotiti, 
je tudi naše varnostno-obveščevalno področje. 
Izhajajoč iz neke zgodovine SDV, mi nikoli 
nismo resno oblikovali notranje 
varnostno-obveščevalne službe.  
 Pa če bi imeli malo po nemškem 
modelu nek urad za zaščito ustavnosti, se nam 
ne bi zgodilo to, da neka sosednja država vpliva 
na notranjepolitične razmere v Sloveniji in 
financira neko politično stranko. Tam je zlasti 
odgovornost na SMC v predhodni vladi. Kolega 
Brglez je zdaj odsoten, se bo zdaj skoraj 
razpočil na Facebooku, ampak je malo pozabil, 
da je bil podpredsednik SMC v predhodni vladi. 
Jaz lahko odkrito povem, da sem drugemu 
človeku madžarske ambasade rekel, da če bi 
Levica bila v Vladi, bi bila gospa veleposlanica, 
ki jo sicer izredno cenim, že poklicana v Mladiko. 
Pa na javni seji lahko rečem, da če bi imeli 
ustrezno razvite te službe, če ne bi bile politično 
zlorabljene, tudi ne bi bilo zgodbe okrog 
Kemijskega inštituta. Kaj več ne smem na javni 
seji govoriti, pa se delamo, kot da se to ni 
zgodilo, pa katere tajne službe s katerega dela 
sveta so s tem povezane. Mi se v osnovi niti ne 
zavedamo, poslanke in poslanci, večina vas 
okrog, lobiranja. Smo članica Nata, je meni to 
všeč ali ne, smo članica EU, je meni všeč ali ne. 
Že ko greste na kake diplomatske sprejeme, ko 
vas malo gledam. Če grem gledat proračun 
Sove, tisti odkriti del, tisti razdelilnik, tudi razkriti 
del, je to sramotno. Pa prihajam iz Levice. Še 
bolj pa je sramotno, da smo mi skozi zujfanje 
izgubili generacijo in pol, če ne dve generaciji 
ljudi, ker morajo najbolj inteligentni ljudje v neki 
relativno številčno mali družbi delati v takih 
organizacijah. Pogosto v šali rečem, da če bi 
državotvornost Slovenije šla pravo pot, bi jaz že 
30 let bil sodelavec Sove pa verjetno eden 
ključnih ljudi v analitiki trenutno v Sovi.  
 Tudi o teh zadevah se bomo morali 
pogovarjati in pogovarjati pri naslednjih 
proračunih. Tudi o teh zadevah se jaz hočem 
vsebinsko pogovarjati, ne pa na način, da neki 
šalabajzerji čez medije nabijajo, kako je Levica 
proti vsemu. Levica je proti zapravljanju javnega 
denarja, je proti zapravljanju denarja iz vseh 
petih blagajn, je pa za resne razprave o vsem 
tem, vključno z nujno resno razpravo o 
varnostno-obveščevalnih in varnostnih 
strukturah in tudi reformi Slovenske vojske kot 
take. Ampak ne na način, kot se je zgodilo to 
2017, ko nekdo pobožne želje vrže v javnost, da 
se nič ne bo spremenilo. Meni ni ljubo poseči v 
človekove pravice, seveda mi ni ljubo začeti 
debato o IMSI-catcherjih, če pa sočasno vem, 
da jih imajo in slovenske kriminalne združbe in 
italijanske in balkanske in tudi del slovenske 
politike. Dobro jutro, dober dan, kaj več bomo pa 
načeli na neki zaprti seji, uvodoma vključili 
strokovnjake, vključili civilno družbo, vključili 
civilni nadzor, tudi premislili, ali je Knovs tak, kot 
je, ustrezen. Ni, Ker v Knovsu ne more sedeti 
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nekdo, ki je bil v obeh orožarskih aferah zraven, 
ne more mu predsedovati nekdo, ki je prelahek 
plen, lobist nemške oborožitvene industrije in še 
tako naprej. Pa ste zdaj malo začudeni pa moji 
iz Levice so tudi verjetno začudeni, ker sem to 
hotel povedati. Ker tudi te resne teme moramo 
načeti in jih vključiti v naslednji proračun, in tudi, 
kar je še bolj pomembno, v kadrovski razvoj teh 
področij. Hvala za besedo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima gospod Dušan Šiško, 
pripravite se gospa Maša Kociper. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsednik, hvala za 

besedo. 
 Danes sem že razpravljal o 
infrastrukturi, sedaj se bom pa še malo dotaknil 
izobraževanja, znanosti, športa in mladine. Kot 
vemo, se v Predlogu rebalansa proračuna 
Republike Slovenije za 2019 v primerjavi s 
sprejetim Proračunom Republike Slovenije za 
leto 2019 načrtuje največja porast odhodkov 
proračuna na politiki izobraževanja in športa, za 
103,2 milijona evrov, takoj za socialno varnostjo. 
Ocenjuje se tudi, da bodo prihodki iz strukturnih 
skladov EU s tem v letu realizirani v skupni višini 
434,8 milijona evrov in predstavljajo 43 % vseh 
prihodkov. To se mi zdi izjemno pomembno – da 
se vlaga v raziskave in razvoj, v izobraževalni 
sistem in sistem usposabljanja za hitrejši prehod 
na trg dela. Evropski socialni sklad tako svoje 
naložbe usmerja v ljudi, kjer se osredotoča 
predvsem na izboljšanje možnosti za zaposlitev 
in izobraževanje v vsej Evropski uniji. Zavedamo 
se, da so prilivi sredstev v proračunu odvisni od 
dinamike izvajanja projektov. Menim, da bi lahko 
bilo teh projektov več. Če bi bili bolje strokovno 
pripravljeni, bi jih bilo potem sigurno več.  
 V oči me je zbodel tudi podatek, da se 
transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam, ki so v predlogu rebalansa 
načrtovani v višini 141,7 milijona evrov, glede na 
sprejeti proračun 2019 znižujejo za 13,5 milijona 
evrov oziroma 8,7 %. Ne vem, zakaj je prišlo do 
znižanja sredstev, če je pa ravno največ teh 
sredstev med drugimi namenjenih za zaposlitev 
brezposelnih oseb in program vrhunskega 
športa. Mar vam ni v interesu, da imamo čim več 
delovno aktivnega prebivalstva, da damo čim 
manj denarja za socialne pomoči iz proračuna 
Republike Slovenije? Ali raje podpirate lenuhe, 
ki ležijo doma in kradejo bogu čas? Kar se pa 
športa tiče, so se pa naši najboljši asi že 
upokojili, čeprav bi si želeli svoje znanje 
pokazati novim generacijam. V zvezi s tem me 
zanima naslednje. Pravilnik o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni predvideva izvedbo javnega razpisa za 
sofinanciranje programov občinskih panožnih 
športnih šol, na katerega lahko kandidirajo 
občine. Sofinancira se plača strokovno 
izobraženega trenerja, ki je zaposlen v športnem 
društvu za izvajanje programov športne vzgoje 

otrok in mladine, usmerjenim v kakovostni in 
vrhunski šport, v višini 40 %, 40 % mora 
zagotoviti občina in 20 % športno društvo. 
Sofinanciranje bo potekalo na podlagi javnega 
razpisa, v kolikor ga bo razpisalo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Ne vem, zakaj 
čakate s tem razpisom, zato apeliram na vas, da 
podpremo naše mlade perspektivne športne 
talente in jim ponudimo tisto, kar rabijo, da bodo 
lahko spet blesteli na področju športa. Ne 
zatirajmo tega že v kali in na račun 
zmanjševanja sredstev, saj se da tudi kje drugje 
privarčevati. Ne pozabimo, da na mladih svet 
stoji. Ne nazadnje pa vrhunski šport predstavlja 
tudi področje, na katerem se lahko preko 
dosežkov na mednarodni ravni uresničujejo 
koristi države, kot na primer prepoznavnost 
navzven. Seveda, ko osvojijo medalje, pa je 
politika takoj zraven in se slika zraven teh, ki so 
osvojili medalje. To pa je res slika politike.  
 Kar se mi zdi velik lapsus, je pa 
dejstvo, da so bila sredstva v sprejetem 
proračunu za leto 2019 prenizka, tako se 
sredstva za javne zavode načrtujejo v višini 
milijon 692,2 milijona evrov. Po pričakovanju se 
največ sredstev nameni za osnovno šolstvo, 
sledi srednje šolstvo, višje- in visokošolsko 
izobraževanje. V redu se mi zdi, da je kar 184,3 
milijona evrov namenjeno za znanost in 
informacijsko družbo, preostanek se pa namenja 
za financiranje dejavnosti izobraževanja 
odraslih, za zavode s področja športa in 
infrastrukturne zavode. Na tem mestu bi si še 
želel, da se več nameni zavodom s področja 
športa kot izobraževanja odraslih. Ker smo malo 
nazaj pri analizi uresničevanja Resolucije o 
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v 
Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 za 
obdobje 2014–2016 videli, da je najbolj kritičen 
za razmislek oziroma diskurz delež vključevanja 
odraslih v vseživljenjsko izobraževanje oziroma 
učenje. V tem pogledu Slovenija negativno 
odstopa od povprečja EU. Iz načrta razvojnih 
programov 2019–2022 se pri ukrepih programa 
vrhunskega športa v obdobju financiranja 2011–
2020, kjer je bila vrednost projekta 53,5 milijona 
evrov, nazorno vidi, da je bil odstotek realizacije 
79-procenten. Plan iz leta 2019 je tako s 6 
milijonov 109,99 milijona evrov padel na 4 
milijone 800. Ne vem, zakaj. 
 Lahko vam pa povem, v Slovenski 
nacionalni stranki bomo podprli rebalans, 
spoštovani kolegi in kolegice, pa čeprav nismo 
in ne bomo zahtevali nobenega podpisanega 
dokumenta.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Maša Kociper, beseda je vaša, 
pripravite pa se, gospa Mojca Žnidarič.  
 Izvolite. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa, 

predsednik.  
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 Veliko je bilo danes povedanega že o 
tem proračunu, o tem, kaj je notri, pa o tem, kaj 
bi moralo biti. Tudi sama sem že imela možnost 
razpravljati o tem v imenu poslanske skupine, pa 
vseeno bi želela podati še nekaj svojih 
razmislekov. Tako kot učim svoje stranke pri 
mediacijah, je z vsakim kompromisom pač tako, 
da nihče ni z njim popolnoma zadovoljen, 
kompromis pa mora biti takšen, da se z njim da 
živeti. S tem proračunom, ki je pred nami, lahko 
Stranka Alenke Bratušek in jaz osebno čisto 
brez težav živimo. Seveda bi si mi želeli, da je 
kaj zapisano drugače, da je komu dano več, kaj 
manj, celo v poslanski skupini bi nekateri dali 
kakšno prioriteto čemu drugemu, drugi spet 
čemu tretjemu. Ampak politika, tako kot vsako 
področje človeškega dogovarjanja, je pač taka, 
da se moramo najti nekje na sredini.  
 Na začetku še enkrat povem, Stranka 
Alenke Bratušek, naša poslanska skupina ta 
rebalans podpira. Menimo, da je dober, in 
menimo, da ustrezno odgovarja na trenutno 
situacijo. Resda je glede na to, kakšno vlado 
imamo in v kakšnih časih se nahajamo, nekoliko 
bolj socialno, lahko rečemo tudi levo naravnan, 
ampak to se mi ne zdi nič takšnega. Bila sem v 
eni drugi vladi, pred leti, ko smo morali sprejeti 
zelo nepriljubljene ukrepe, ki jih ljudje niso 
marali, in smo jih, ker je bilo to potrebno. Zdaj ko 
je pa vzdržna gospodarska rast že šesto leto, od 
leta 2014, ko je vlado vodila naša predsednica 
Alenka Bratušek in ko je ta gospodarska rast 
nadpovprečna, je pa, kot rečeno, prav, da je 
proračun v tej smeri tudi naravnan in da dobijo 
nekaj od njega tudi posamezniki, se pravi fizične 
osebe, ki so bile morda v zadnjih letih res 
prikrajšanje. Še enkrat bi spomnila na situacijo v 
Franciji, kjer deprivilegirani ljudje zaradi na 
koncu majhnih ukrepov gredo na ulice in se 
uprejo neki vladi, ki v principu morda niti ni 
slaba, ki želi vsem skupaj dobro, ampak na eni 
točki pač ljudem vse skupaj pride do vrha in 
potem se uprejo in takrat je cena takega upora 
lahko za vsako državo in za vsako vlado zelo 
visoka.  
 Še nekaj bi rada poudarila, pa tudi če 
so to nekateri že povedali. Rebalans in seveda 
vsakokratni proračun je vedno tudi premislek za 
naprej, neka usmeritev Vlade, kako se bo 
delovalo v bodočem obdobju, in tudi neke vrste 
premislek. Mene moti, da je včasih tudi v tem 
postopku tolikokrat poudarjeno, kot da je v 
Sloveniji vse narobe. Kot da je nujno treba 
spremenit to in ono, nujno urediti tisto in tretje, ta 
trpi, ta umira in tako naprej. Seveda, veliko ljudi 
ne živi dobro in vedno je čas in možnost za 
spremembe. Ampak v naši stranki, Stranki 
Alenke Bratušek, smo za neke razumne korake, 
neke spremembe v okviru obstoječega sistema 
proti izboljšanju, ne pa za neke revolucije. Mi še 
vedno živimo v izjemno urejeni državi, kjer 
imamo zagotovljen visok nivo socialne varnosti, 
kjer imamo čisto okolje in tako naprej, kjer 
imamo izvrstne vrtce, ene najboljših na svetu, 
dobro javno šolstvo – potrebne so spremembe 

tudi tukaj, ampak še vedno lahko v naši državi 
otroke šolamo brezplačno. In en kup je še 
plusov, ki jih vsi poznamo in bi se morali na njih 
večkrat spomniti.  
 Po drugi strani, saj pravim, spremembe 
ja, ampak premišljene. Na eni strani imamo 
mogoče desno politiko, ki bi šla v eno smer, 
ampak na drugi strani imamo levo politiko, ki pa 
ima tudi včasih zelo radikalne predloge. Za nas, 
ki se imamo za sredinsko stranko, ne desni ne 
levi populizem ni dober. Pri obeh me najbolj moti 
takrat, kadar pod vprašaj postavljajo 
najosnovnejše zadeve, najosnovnejše inštitute, 
demokracijo, neke uveljavljenje demokratične 
prakse, ki so se uveljavile v svetu, in se 
sprašujejo, ali je to prav. Za mene je problem, če 
v teh trenutkih, kot jih imamo sedaj v zgodovini, 
ko morda grozijo celo tudi vojne, nekateri pod 
vprašaj postavljajo obstoj Evropske unije in 
govorijo tukaj, kako je v Evropski uniji vse 
narobe in bi bilo treba vse spremeniti in 
praktično vse razgnati in poslati domov. Ali pa 
tudi Nato, lahko imamo različna mnenja, lahko 
se strinjamo, da tudi tam ni vse v redu, lahko se 
strinjamo, da se vtikajo morda tja, kamor ni 
treba. Ampak kar tako revolucionarno počez 
pomesti z vsem, kar je leta in leta nastajalo kot 
neka demokracija, kot nek nesporni razvoj, ki 
toliko let ni pripeljal do vojne, se mi zdi pa zelo 
zelo sporno. 
 Mislim, da v naši državi vsi skupaj še 
zelo lepo živimo. Mislim, da je naša naloga, da 
to še izboljšamo, da prisluhnemo tistim, ki so 
ranljive skupine, tistim, ki res rabijo pomoč, da 
prisluhnemo tistim, ki proizvajajo, in najdemo 
neko srednjo pot. Tudi pri podjetnikih me ne 
zmoti, ko govorijo o tem, kaj so njihove potrebe 
in kaj bi bilo dobro za njihovo gospodarstvo 
oziroma za njihova podjetja, to je vse okej, zmoti 
me, ko grozijo s tem, da bodo zapustili državo. 
Ja, potem pa izvolite. Če je tako lahko zapustiti 
svojo domovino, potem predlagam ne samo da 
sedež premaknejo, ampak da gredo s celo 
družino živet tja, kamor bodo premaknili sedež 
svojega podjetja. In po drugi strani mladi, ki 
odhajajo – hvala bogu, da odhajajo, naj se 
naučijo novih stvari. Ampak veliko, tudi osebno 
jih poznam, jih pride kasneje nazaj, ker vedo, da 
je kvaliteta življenja v Sloveniji, ko imaš male 
otroke, ko rabiš vrtec, ko rabiš šolo, 
neprimerljiva z mnogimi državami, kamor so prej 
odšli v svet po znanje in po denar. Tako da 
želela bi si malo več optimizma, malo manj 
strašenja, krize so in vedno bodo, če bomo 
pametni, se bomo znali na njih odzvati in jih 
sprejeti kot izziv. Želela bi si več razumevanja. 
Če je že sam rebalans težko spraviti skupaj 
znotraj koalicije, upam, da opozicija lahko 
razume, da je potem vsak dodatni amandma 
lahko velika težava. Tudi sami ste vodili vlado in 
veste, da je to tako. In želela bi si, da bi vsi 
skupaj skozi dialog našli rešitve za lepšo 
bodočnost vseh nas in da bi, kot rečeno, znali 
ceniti to, kar imamo, ampak si na razumen način 
prizadevali za izboljšave. Hvala. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospa poslanka. 
 Besedo imate, gospa Mojca Žnidarič, 
pripravite se, gospod Edvard Paulič. 
 Gospa poslanka, beseda je vaša.  
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. En lep pozdrav vsem! 
 Rebalans proračuna je potrebno 
sprejeti zaradi bistveno spremenjenih okoliščin, 
ki so bile danes že večkrat naštete. Vsako 
ministrstvo je z rebalansom proračuna 2019 
sredstva pridobilo. Posebej želim izpostaviti le 
nekatera področja: gospodarstvo, infrastruktura, 
okolje, kar potrjuje razvojno naravnanost 
rebalansa, potem sociala, kar potrjuje družbeno 
in socialno noto, kmetijstvo, ki mu moramo 
pomagati, da bolje zaživi, in tudi mi vsi na 
podlagi boljšega stanja v kmetijstvu. Prejšnja 
vlada, torej vlada Mira Cerarja, je poskrbela za 
stabilizacijo javnih financ, spodbujanje 
gospodarske rasti, varovanje obstoječih delovnih 
mest in spodbujanje novih. Po letih krize in 
negotovosti se je znova povečala blaginja in 
kakovost življenja ljudi. Uspešno je zmanjševala 
javnofinančni dolg in po dolgih letih dosegla 
javnofinančni presežek. Zdaj ko je krize konec, 
čeprav nas nekateri že svarijo z novo, je čas, da 
te dosežke občutijo ljudje v svojih žepih. 
Pričakovanja naših državljanov in državljank so 
upravičeno velika. V času, ko imamo visoko 
gospodarsko rast, ekonomsko ugodno okolje, ko 
je trg dela v vzponu, ko ima več ljudi delo, ko se 
brezposelnost niža, je normalno, da so 
pričakovanja ljudi visoka. Zato je prav, da bo več 
mladih dobilo štipendije, otroške dodatke, da bo 
porodniško nadomestilo 100-procentno, da je 
socialna pomoč za tiste, ki ne zmorejo delati, 
višja. A pogovarjati se bomo morali tudi o tem, 
na kakšen način bomo ljudi spodbudili, da je 
delo vrednota in da je pomembno biti zaposlen. 
K temu bo lahko prispeval tudi dvig minimalne 
plače in nadaljnje privabljanje novih investitorjev, 
kar bo dvignilo tudi plače ostalih zaposlenih.  
 Z letom 2019 so se odpravili praktično 
vsi varčevalni ukrepi na področju družinskih 
transferjev in transferjev najranljivejših 
posameznikov in gospodinjstev. Slovenija s tem 
ostaja socialna država in tudi država z eno od 
najbolj ugodnih družinskih politik Evropske unije. 
Fiskalni svet in nekateri ekonomisti opozarjajo 
na previsoko javno porabo. Pojasnjujejo sicer, 
da v okolju ugodnih gospodarskih razmer 
varčevanje res ni potrebno, a kljub temu pa bi – 
tudi v luči napovedi o ohlajevanju gospodarske 
rasti – Vlada morala biti bolj previdna pri 
načrtovanju javnofinančnih izdatkov in tudi 
prihodkov. Kljub temu rebalans zasleduje dva 
ključna cilja. To sta doseganje proračunskega 
presežka in zniževanje javnega dolga. Na 
opozorila Fiskalnega sveta je aktualni finančni 
minister večkrat odločno odgovoril. Povzela ga 
bom zelo enostavno: če bomo ljudem dali več, 
bodo tudi več trošili in državna blagajna bo 
dobila nazaj na račun davkov. Kot ekonomistka 

se lahko strinjam z njim, vendar moramo biti pri 
potrošnji tudi državljani pripadni svoji domovini, 
torej trošiti doma, v Sloveniji. Potem nam bo 
vsem skupaj šlo bolje. Predvsem bodimo 
odgovorni do sebe in svojega zdravja. Pri 
nakupu hrane predvsem. Vsi se spomnimo več 
tednov trajajoče agonije glede mesa iz Poljske. 
V kolikor bomo kupovali domače, lokalno, bomo 
pozitivno vplivali na več dejavnikov, na boljši 
gospodarski razvoj, kmetijski razvoj, boljše 
lastno zdravje, boljši razvoj podeželja, turizma in 
države nasploh.  
 Fiskalni svet ocenjuje tudi, da je leto 
2019 potrebno izkoristiti za pripravo in sprejetje 
ukrepov, ki bodo ustrezno naslovili dolgoročne 
izzive, zlasti v povezavi z demografskimi 
spremembami, ter prispevali k trajnostnemu 
strukturnemu izboljšanju javnih financ in k 
povečanju gospodarskega potenciala. To so 
vsekakor izzivi, ki nas čakajo za letošnje leto. 
Ker vas je več že govorilo o zdravstvu, se bom 
jaz na tem mestu dotaknila le ene postavke v 
rebalansu proračuna, to je urgentni center Ptuj, 
za katerega je v naslednjih dveh letih 
predvidenih 3,4 milijona evrov, kar pa bo po 
dolgih letih priprav in dviga cen gradbenih 
storitev premalo, tako da bo potrebno v letu 
2020 to postavko povečati.  
 Vsak od nas, tako člani koalicije kot 
opozicija, imamo predloge za dopolnitve, a 
denarja za vse želje seveda ni. Vsaka vreča ima 
dno, česar se zavedamo. Kot je danes že bilo 
rečeno, moramo delovati kot ekipa, kot tim, če 
želimo biti uspešni, in tako bom tudi delovala ter 
predlog rebalansa proračuna podprla. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Besedo imate, gospod Edvard Paulič, 
pripravite se, gospod Miha Kordiš.  
 Izvolite.  
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Lepa hvala za 

besedo.  
 Glede na to, da je bilo danes na temo 
rebalansa povedano že kar veliko, se bom 
osredotočil na nekaj dejstev, ki se mi zdijo 
pomembna. Slovenske finance so v zadnjih 23 
letih proračunski presežek beležile le v letih 
2017 in 2018. Temu trendu sledimo tudi v letu 
2019, saj rebalans proračuna predvideva 
presežek v višini 0,4 % BDP. Drugi pomemben 
podatek je trend zniževanja javnega dolga. Tu 
smo med bolj uspešnimi državami v EU, 
uspešnejša je le Irska. Javni dolg bo v letu 2019 
padel na 66 % BDP, v roku od dveh do treh let 
pa pod 60 odstotnih točk. Res je, s fiskalnim 
pravilom nismo povsem skladni, po podatkih 
Fiskalnega sveta je razlike za 270 milijonov 
evrov, zato je po mojem mnenju ključno, da 
dodatna sredstva porabimo učinkovito, 
transparentno in na način, da povečamo 
konkurenčnost in odpornost slovenskega 
gospodarstva, hkrati pa ne zanemarimo socialne 
komponente. Podatki za evrsko območje kažejo, 
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da bo v letu 2019 kar 12 od 19 držav izkazovalo 
strukturni primanjkljaj. Rebalans proračuna tako 
predstavlja kompromis med stabilnostjo javnih 
financ, razvojno usmeritvijo in pa socialno 
politiko države.  
 V rebalansu je največji porast sredstev 
namenjen naslednjim politikam: socialna 
varnost, izobraževanje in šport, varovanje okolja 
in okoljska infrastruktura, stanovanjska 
dejavnost, promet in prometna infrastruktura, 
podjetništvo in konkurenčnost. Ena od ključnih 
prioritet Vlade pa je tudi področje znanosti, saj 
le-to dolgoročno ustvarja konkurenčnost in 
dodano vrednost gospodarstva. Sredstva za 
znanost znašajo 268 milijonov evrov, od tega je 
integralnih sredstev preko 200 milijonov. S tem 
sledimo koalicijski zavezi k povečanju sredstev 
za raziskave in razvoj na 1 % BDP. V letu 2019 
bodo ta sredstva znašala 0,69 % BDP in so 
glede na leto 2018 višja za 0,16 odstotnih točk 
BDP.  
 Da zaključim, predlagani rebalans 
proračuna predstavlja kompromis med socialno 
in razvojno politiko države, zato bom predlog 
podprl.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo imate, gospod Miha Kordiš, 
pripravite se, gospod Igor Peček.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Prej se je iz desne klopi v Državnem 
zboru slišalo, kako tisti, ki so pripravljeni podpreti 
ta proračun, razlagajo ali pa razlagamo, da gre 
za najboljši proračun v zgodovini te države in 
neke podobne priče – niti približno ne bom trdil 
česa podobnega. Bom pa trdil, da je ta rebalans 
proračuna boljši, kakor je bil njegov predhodnik. 
In je boljši, kot so bili proračuni v pretekli vladi. 
Lahko bi tukaj sedeli do jutrišnjega dne, če bi šel 
v nadroben razrez postavk po posameznih 
ministrstvih, zato bom izpostavil zgolj pet 
ukrepov. Začetek na področju sociale. Tu se 
zagotavlja sredstva za usklajevanje transferjev 
posameznikom in gospodinjstvom, s tem se vsaj 
minimalno prispeva k izboljšanju gmotnega 
položaja najšibkejših slojev te družbe, torej tistih 
najbolj ponižanih, najbolj razžaljenih sektorjev 
delavskega razreda. Nadalje se zagotavlja tudi 
sredstva za dodatno usklajevanje pokojnin in se 
s tem prispeva k minimalnemu dvigu pokojnin. 
Pod tretjo točko bi izpostavil povečana sredstva 
za občine, ki so že leta na kratkem zaradi 
podfinanciranosti, medtem ko država nanje 
prenaša več in več pristojnosti in jim nalaga več 
in več nalog, denar pa seveda temu ne sledi. S 
tem proračunom oziroma s tem rebalansom se 
vsaj deloma to odpravlja. Naprej. Narejen je bil 
zelo pomemben preboj na področju plač javnih 
uslužbencev, plače javnih uslužbencev, 
učiteljev, vzgojiteljic, medicinskih sester so se 
zvišale in ta proračun temu zvišanju sledi in so 

temu namenjena dodatna sredstva. 
Navsezadnje pa se dvigujejo tudi sredstva za 
znanstvenoraziskovalno dejavnosti, in sicer za 
24,5 milijona evrov.  
 Zakaj sem pa dejal, da ne gre za oh in 
sploh najboljši proračun? Ker je pa v njem kar 
nekaj postavk, ki nas v Levici motijo. In motijo 
tudi mene osebno, ker za Levico pokrivam 
področje obrambe v tem državnem zboru. Na 
državnozborske volitve smo se odpravili z nekaj 
temeljnimi zahtevami, programskimi točkami. 
Ena izmed teh zahtev, programskih točk je bila 
odpoved nabave vojnega materiala za 
oblikovanje 1,2 milijarde evrov težkih dveh 
srednjih bataljonskih skupin. To je zahteva 
zveze Nato, to je tudi konsenz političnega 
razreda v tej državi – da moramo ti dve srednji 
bataljonski skupini zgraditi. Seveda ne gre za 
krepitev Slovenske vojske kot slovenske vojske, 
neke obrambne sile, ki bi pomagala v domovini, 
ampak gre za nadaljnjo preoblikovanje 
Slovenske vojske v ekspedicijski korpus, v 
pomožne enote zveze Nato, ki se lahko hitro 
odzivajo in se razporejajo po celotni zemeljski 
obli. Ampak, oprostite, slovenski vojaki na 
drugem koncu sveta ne branijo domovine. 
Branijo pa interese ameriških naftnih 
multinacionalk, recimo. Vojske, ki to počne, 
vojske, ki je za to opremljena, vojske, ki je za to 
usposobljena, v tej državi ne potrebujemo! Vsak 
evro, vsak cent, ki gre za oborožitev ofenzivne, 
okupacijske vojske, je za vselej izgubljen za tiste 
postavke, ki pa bi krepile blaginjo slovenskih 
državljank in državljanov. Postavke, vojaške 
postavke v tem proračunu so zato 
problematične, ampak manj problematične, kot 
bi lahko bile.  
 350 milijonov evrov. Toliko naj bi znašal 
naslednji korak v opremljanju in pripravi dveh 
srednjih bataljonskih skupin, o katerih sem 
govoril. Govorim o nabavah osemkolesnikov. 
Nabava teh osemkolesnikov je bila odpovedana, 
je bila umaknjena. In kar naenkrat se je za za 
tem proračunom sprostilo, ali pa v državi, če 
želite, v njeni javni malhi, 350 milijonov evrov, ki 
so se nato lahko prerazporedili po drugih 
ministrstvih in po drugih postavkah, ki pa, kot 
rečeno, servisirajo blaginjo, servisirajo tudi 
razvoj te države. Zelo sem vesel, da je bila ta 
odpoved vojnih nabav izpogajana, da se je 
zgodila in da je v proračunu ne zasledimo kot 
nekaj, kar bi bilo nemudoma na horizontu. 
Mislim, da je to izjemen dosežek in izjemen 
obrat iz gole servilnosti zvezi Nato v to, da se pa 
vsaj na vrhuncu konjunkture premišljuje o tem, 
kako živi delavski razred v tej državi, kakšne 
potrebe ima na področju izobrazbe, kakšne 
potrebe ima na področju infrastrukture, da 
normalno pride iz kraja A v kraj B, kakšne 
potrebe ima na socialnem področju takrat, ko 
ostane brez dela in tudi ko se mora k zdravniku 
zateči po zdravniško pomoč. Drobtinice tega 
preoblikovanja Slovenske vojske v dve srednji 
bataljonski skupini pa v tem proračunu še vedno 
ostajajo. Pravim drobtinice, ker govorimo o 20 
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milijonih znotraj 32 milijonov evrov težkega 
nakupa oklepnikov 4 x 4 Oshkosh. To je manj 
kot 10 % zneska 350 milijonov, ki bi šel za 
nakup osemkolesnikov, drži, gre za bistveno 
manjši znesek, znesek, ki ga slovenski proračun 
v konjunkturni situaciji lahko požre. Mene pa, 
veste, precej grize, grizejo me ti oklepniki, ker so 
podobno kot njihovi osemkolesni bratranci še 
vedno namenjeni temu, da operirajo v tujini in 
niso prilagojeni za slovenske razmere, so 
preširoki za to, da se vozijo po slovenskih 
gozdnih cestah. Niso pa seveda preširoki, 
ampak so fantastično ustrezni, da križarijo po 
pustinjah Bližnjega vzhoda. Tukaj mislim, da je 
proračun zataval za teh 32 oziroma konkretno 
za leto 2019 20 milijonov evrov. Ampak če dam 
na eno stran teh preostalih 20 oziroma 32 
milijonov evrov, na drugo stran pa o ukrepih, ki 
naj bi jih koalicijske stranke v partnerstvu z 
Levico izpeljale do konca tega leta, je pa jasno, 
kaj bo prevagalo – da se lotimo resne odprave 
prekarnosti, da resno primemo za problem 
prenizkih penzij, ne samo tako za pol odstotka, 
pa 0,2 %, ampak da se lotimo pokojninske 
reforme, ampak ne na način, kot so se do zdaj 
delale pokojninske reforme, da se je neprestano 
zniževalo odmerne odstotke, da se je 
podaljševalo delovno dobo, da se je zniževalo 
prispevno stopnjo za kapital, ne, da k vprašanju 
pokojnin pristopimo ravno iz obratne smeri, kako 
bodo ljudje iz svojega aktivnega dela v starosti 
prejeli več, živeli bolj varno. Če to dvoje 
postavim na tehtnico, potem ti 4 x 4 oklepniki kar 
naenkrat postanejo nekaj, kar lahko požrem in 
tak proračun potem tudi podprem pod obeti 
sporazuma, ki naj bi ga jutri podpisali, in ukrepi, 
ki naj bi se v prihodnosti zgodili. 
 Ustavil bi se še pri eni točki, ko sem 
zdaj morda več govoril o blaginji, da se zdaj 
usmerim še na razvoj. Proračun predvideva 
direktna razvojna sredstva v slovensko 
gospodarstvo. To je ukrep, ki ga v Levici 
zagotovo zagovarjamo, zato tudi neprestano 
uporabljamo dvojec označevalcev blaginja in 
razvoj. Je pa vprašanje, kako se ta sredstva 
uporabljajo. Dobra stvar tega proračuna je, da v 
primerjavi s sprejetim obstoječim proračunom za 
leto 2019 znižuje subvencije za zasebna 
podjetja za 32 milijonov evrov istočasno, ko 
zvišuje subvencije za javna podjetja za slabih 9 
milijonov evrov. To je sprememba, ki je 
dobrodošla. Žal pa bo še vedno država za 
subvencije privatnim podjetjem v letu 2019 po 
rebalansu namenila 445 milijonov evrov oziroma 
117 milijonov evrov več kot lani. Za primerjavo, 
za subvencioniranje javnih podjetij pa zgolj 59 
milijonov evrov. Ponovno, sam obseg teh 
sredstev sam na sebi ni problematičen, morajo 
biti pa ta sredstva porabljena modro, da ne gre 
zgolj za infuzijo najbolj neproduktivnim sektorjem 
slovenskega gospodarstva, ki živijo zgolj od 
državnih subvencij, ki živijo zgolj od tega, da 
zaposlujejo ali delavce prekarce, zaposlujejo 
delavce na minimalni plači in niso pripravljeni 
investirati sami v razvoj, niso pripravljeni s 

spoštovanjem obravnavati svojih zaposlenih. Ta 
sredstva so veliko bolje naložena, če želite, v 
gospodarstvo na način, da država vstopa kot 
lastnik v strukturo teh podjetij, potem pa 
solastniški delež uporabi za to, da podjetja še 
dodatno spodbudi v smeri razvoja in tudi v smeri 
delavske participacije, v smeri ekonomske 
demokracije. Na tak način je uporaba javnih 
sredstev kot neposrednih subvencij v 
gospodarstvu, dobrodošla. Če gre pa zgolj za 
neke olajšave, zgolj za neke investicijske 
spodbude, ki se na koncu niti ne izkažejo, da to 
so, ampak to v resnici samo neki zasebniki za 
svoje dobičke outsourcajo neke regularne 
stroške na javna sredstva, to pa mislim, da v 
takemu slučaju, pa take proračunske postavke 
zagotovo ne dosežejo svojega namena, ampak 
delujejo zgolj v lobističnih okvirih. In tukaj mislim, 
da je skristaliziran v eni postavki 
najpomembnejši element, kako peljati v tej 
državi razvoj. Bomo z lopato nekim privatnikom 
metali denar in upali, da bo iz tega zrastlo nekaj 
dobrega ali bomo ta sredstva usmerjali s 
premislekom, ob polnem zavedanju, da do 
razvoja lahko pripeljejo zgolj investicije v višjo 
dodano vrednost, na način, da se struktura 
slovenskega gospodarstva izkoplje iz svoje 
podrejene vloge, iz vloge nemškega 
podalpskega podizvajalca? To je ključno. Ali 
bomo gradili svoje proizvodne verige, sklenjene, 
imeli končne produkte z visoko dodano 
vrednostjo, ki bodo lahko v globalnem kontekstu 
lovile vrednosti in konkurirale s končnimi 
produkti ali bomo imeli tako raztrančirano, 
kramarsko gospodarstvo, kamor ga je pripeljal 
politični establishment, še posebej intenzivno v 
zadnjih 15 letih, ki je zmožen zgolj servisirati s 
polizdelki nemško industrijo? Vse to je 
skristalizirano v tej postavki. In tukaj mislim, da 
vlada znotraj slovenskega političnega razreda 
konsenz, ki pa bi ga, upam da ravno s tem 
proračunom, lahko začeli lomiti. Torej, da 
moramo zniževati davke za kapital, da moramo 
zniževati okoljske omejitve, da moramo 
odpravljati delavske pravice zato, da na tak 
način vzpostavimo ugodno poslovno okolje, ki 
naj privabi tuje investitorje, in da se uvrščamo v 
skupino tako imenovanih višegrajskih držav, ki to 
že počnejo. Gospe in gospodje, poslanke, 
poslanci, to ni strategija za razvoj, to je strategija 
za nerazvitost! In predstavniki Vlade, ki bodo 
izvajali ta proračun, ki bodo tisti, ki bodo držali 
roko nad malho najbolj neposredno, jih pač 
pozivam, da presneto dobro razmišljajo, kako to 
malho odpirajo in kam denar za 
subvencioniranje gospodarstva namenjajo. 
Zagotovo pa ob tem, da gre za slabe pol 
milijarde evrov našega skupnega javnega 
denarja v obliki subvencij v žepe zasebnega 
gospodarstva, pač pričakujem, da se ne bo 
ploskalo vsakemu samozvanemu podjetniku, 
samozvanemu gospodarstveniku, ko bo stopil 
pred kamere in rekel, ta grda požrešna država, 
mislim, z davki vse pobira, kar sem jaz sam 
ustvaril. Ker če bi bilo to res, potem tudi, kot 
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rečeno, slabe pol milijarde evrov težke postavke 
za neposredno subvencioniranje gospodarstva v 
tem proračunu ne bi bilo. Pa je. Nihče ni ničesar 
ustvaril popolnoma sam. Vsak produkt in vsak 
državni proračun je končni rezultat našega 
skupnega kolektivnega dela in temu primerno 
naj se z njim tudi ravna. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima gospod Igor Peček, 
pripravi se naj gospod Jože Lenart.  
 Izvolite. 
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

predsednik, za besedo. Spoštovani predstavniki 
Vlade, kolegice in kolegi! 
 Veliko smo slišali danes in tudi v 
predhodnih razpravah o vsebini in pa teži 
rebalansa oziroma proračuna za leto 2019, kar 
je seveda popolnoma ustrezno in primerno 
glede na to, da je priprava samega proračuna 
izredno kompleksna. Vendar se nam, vsaj po 
mojem mnenju, vsem poraja pač eno tisto 
ključno vprašanje, ki je, kako realno oceniti 
vzdržnost tako proračuna kot tudi rebalansa. 
Toliko težje to naredimo, naredijo tisti z malo 
manj znanja, še veliko težje je pa to gledati v luči 
naših državljanov, ki s plačevanjem davkov in 
prispevkov polnijo naše blagajne in pa seveda 
tudi državni proračun. 
 Na eni strani imamo oceno Fiskalnega 
sveta, ki svari pred posledicami neupoštevanja 
fiskalnega pravila, ki so po njihovem mnenju 
lahko tragične, in opozarja tudi na to, da je do 
neke mere kršen zakon. Ugotovitve o trajnem 
povečevanju izdatkov, medtem ko trajnosti 
prihodkov ne moremo tako enostransko 
zagotoviti, seveda predstavljajo tveganje in jih je 
potrebno z vso resnostjo jemati in vzeti v obzir. 
Večkrat je bilo že povedano, da smo v prejšnjih 
letih v proračunih beležili primanjkljaj. Izjeme so 
leta 2017, 2018 in pa letošnje leto, ko v 
proračunu izkazujemo presežek v višini 200 
milijonov. Kar pomeni, da bomo ustvarili več, kot 
bomo porabili, in to, jaz mislim, da gre z vso 
mero pač upoštevati pri tej izdelavi ocene.  
 Ocena prihodkov je narejena tudi na 
podlagi ocene gospodarske rasti, sicer za leto 
2018 oziroma za konec leta 2018, vendar vsi 
vemo in se zavedamo, da je bil pri tej oceni 
upoštevan tudi že določen padec. Prav tako je 
potrebno upoštevati, da se dolg države 
zmanjšuje, s tem se zmanjšujejo tudi posredno 
sredstva za servisiranje javnega dolga, kar je 
bilo tudi omenjeno, sicer je bilo rečeno, da je 
pač to 800 milijonov, in zaključeno s piko, ni bilo 
pa povedano, da je bilo to v preteklosti več kot 1 
milijardo. In jaz mislim, da tudi to lahko ocenimo 
kot pozitivno.  
 In zdaj tisto, kar se vsaj meni osebno 
zdi najbolj pomembno, ko ocenjujemo vzdržnost 
tega proračuna. V uvodu naše razprave je 
kolega poudaril oziroma nas na nek način kar 
malo izzval: »Kakšna pa je tista stopnja 

gospodarske rasti, ki še zagotavlja finančno 
vzdržnost tega proračuna?« Prej smo se igrali s 
številko 3,1, 3,3, mogoče je to lahko še kakšno 
točko nižja, ne celo točko, medtem ko se je 
kolega Bandelli pač ustavil na številki 3,5, vsi pa 
vemo oziroma znamo izračunati, kaj pomeni 1 % 
oziroma koliko je to denarja. V naši državi pa 
mislim, da tudi v nobeni državi, nihče ni 
navdušen nad plačevanjem davkov in 
prispevkov. Razumljivo pa je, da vsi pričakujemo 
čim večje koristi od javnih izdatkov, tako od 
državnega proračuna kot od vseh treh blagajn, 
kot tudi od sektorja država. Odgovornost 
upravljanja s sredstvi je pravzaprav na nas 
samih, na naši politiki in pa na tistih, ki bodo s 
tem javnim denarjem neposredno upravljali. 
Prepričan sem tudi in nakazano je bilo, da bodo 
pristojna ministrstva ravnala tudi naprej in še 
iskala prihranke in pa rezerve znotraj danih 
številk, ki so se vsem na nek način povečale, z 
redkimi izjemami, tudi morda v luči, da ta 
napoved gospodarskega ohlajanja, jaz bi bil še 
vedno zadržan pri besedi recesija, lahko pomeni 
določen padec gospodarske rasti in s tem tudi 
pač manjše prihodke.  
 Izrečen je bil tudi očitek, da proračun ni 
razvojno naravnan. Pa vendar smo vsi razbrali v 
proračunu, da je kar nekaj razvojnih projektov 
tako na železniški infrastrukturi, na cestni 
infrastrukturi, da se predvidevajo investicije in pa 
izgradnja obnovljivih virov, med drugim so bile 
omejene hidroelektrarne na reki Savi, sončne 
elektrarne. Torej, res ni prav, da rečemo, da 
proračunu manjka razvojna poanta.  
 Naš model države temelji tudi na 
določenem principu solidarnosti, kar je bilo 
povedano v razpravah več razpravljavcev. 
Aktivna generacija je tista, ki vplačuje različne 
davke in prispevke v javne blagajne in na ta 
način omogoča varnost vsem, tudi otrokom, 
upokojencem in vsem deležnikom v tej družbi.  
 Če lahko na koncu samo še 
povzamem. Poleg vsega tega, kar smo že 
povedali, kam smo dali več, se mi zdi pri tej 
oceni mogoče zelo pomembno tudi dejstvo, da 
smo več namenili za znanost, raziskave in 
razvoj, da smo več namenili razvoju 
podjetništva, kar nam bo na nek način tudi 
pomagalo pri ohranjanju gospodarske rasti, ki pa 
ne bo odvisna samo od nas samih, tega se vsi, 
sem prepričan, zavedamo, saj to, kar se dogaja 
na področju gospodarstva in trgovine tako v 
ožjem evropskem prostoru kot tudi svetovnem 
prostoru vpliva na vse nas. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate gospod Jože Lenart in 
kot zadnji se pripravite gospod Predrag Baković. 
 Izvolite.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, predsednik. Spoštovani predstavniki 
ministrstev, hvala, da ste še z nami. Vesel sem, 
da sta se vrnila v klopi kolega Pogačnik, kolega 
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Logar, ker meni se navadno zgodi, kadar želim 
nagovoriti opozicijo, so tam na tej strani prazne 
klopi.  
 Po osmih mesecih v parlamentu mi je 
končno jasno, da imamo v Sloveniji ne samo 
levo in desno politiko, ampak tudi dve skrajni 
ekonomiji, ki rešujeta sicer enake probleme, 
ampak imata popolnoma različne pristope, vsaj v 
teoriji, kot je razvidno tudi danes. Še sreča, da je 
ta vlada sredinska in iščemo najboljše med tema 
skrajnostma. Vesel sem, da sem lahko v tej 
vladi.  
 Veste, pri njenih treh letih sem oštel 
hčer, naj malo pospravi igrače. Hči pa mi 
zabrusi: Ati, ti ne boš mene komandiral, imam 
svoje možgane in vem, kaj moram narediti! In je 
naredila. Torej, drage kolegice in kolegi, 
zaupajte v nove obraze, v nov veter. Odločili 
smo se v LMŠ, SD, SMC, SAB, Desusu in tudi v 
Levici, da bomo tekli maraton 48 krogov za 48 
mesecev te vlade. In preden je bila ta vlada 
sestavljena, sem tudi sam tekel 48 krogov in se 
prepričal, da sem pripravljen. Za tek na dolge 
proge moraš biti dobro pripravljen. Vsak krog 
moraš preteči preudarno z določenim tempom, 
drugače te pobere. Za tek na dolge proge se 
moraš leta in leta pripravljati na krajših in vedno 
daljših progah. Pred volitvami ste rekli, da smo 
luzerji. Ob izvolitve ste rekli, pa saj ne bodo niti 
startali. Ko smo startali, ste rekli, da ne bomo 
pretekli tri, pet, deset kilometrov. Mi pa kar 
tečemo, vmes popolnimo kakšnega člana ekipe. 
Tečemo za Slovenijo, Slovenijo v Evropi. Naše 
predstavitve so v jedru, trdni in zdravi sredici. Pri 
naših predstavitvah proračuna o resorjih ne 
vidim nobene maske, kot je bilo danes tukaj že 
rečeno, ampak nasprotno, mi smo masko sneli. 
Vi pa ves čas govorite o prenapihnjeni lupini in 
zelo malo govorite o zdravem in trdnem jedru 
oziroma sploh nisem zasledil, da bi znali s 
prstom pokazati, če je v jedru kakšno zrno 
nezdravo. Vaše razprave dojemam kot 
govorjenje o lupini, ne vem pa, ali kaj vidite v tej 
lupini. Ali o jedru nočete ali ne znate govoriti? 
Morda ne razumete našega rebalansa 
proračuna Republike Slovenije, glede na strah, 
ki ga izražate. Seveda je to težko razumeti, saj 
smo nov veter, imamo nov pristop. Mi vlagamo 
nazaj v razvoj gospodarstva, v človeka, v 
zdravstvo, v kulturo, v okolje, v socialo, in to 
kljub temu, da imamo v Sloveniji za tujce tretjino 
nižje davke. Naši delavci za tuja podjetja delajo 
za minimalno plačo in tako imamo pri nas na 
prebivalca samo 2 tisoč evrov na prebivalca, 
Nemec pa ima 4 tisoč evrov. Ne, opozicija, ne 
bo več tako, ne bomo se več udinjali, ne bomo 
več hlapci, ampak enakovredni člani Evropske 
unije. Sama Evropska komisija nas opozarja, da 
imamo vendar prenizke davke na kapital, in 
dvignite jih že enkrat, pravijo, da boste lahko 
bolje živeli. Veste, z vašimi predlogi zakona in 
amandmaja, ki bi proračun za milijardo 580 
milijonov znižali, bi ta vaša lupina, o kateri 
govorite, že zdavnaj počila. O tem sem vam že 
tolikokrat govoril v tem prostoru, pa še vedno ne 

razumete in ponavljate vedno svoje iste, 
zastrašujoče, a strokovno zgrešene teze. In to 
še javnosti pred kamerami. Bo potrebno še 
veliko trenirati na tem področju. 
 Kolegice in kolegi, pustite, da delamo in 
nas ne ovirate za dobro te države. In skupaj vsi 
ne pozabimo, proračun bo polnilo gospodarstvo, 
naša odgovorna naloga pa je, kako pravično in 
racionalno bomo delili. Ne bojte se, ta vlada bo 
za svoja dejanja nosila odgovornost v dobrem in 
slabem. Seveda, tudi slabi časi bodo prišli. In na 
to se pripravljamo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo imate gospod Predrag ... 
/oglašanje iz dvorane/ Replika.  
 Gospod dr. Logar Anže, beseda je 
vaša. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsednik. 
 Večkrat sem rekel, da so besede tu v 
Državnem zboru očitno poceni, vendar je treba 
biti pošten. Zdaj sem prisluhnil gospodu Lenartu, 
kjer je ost usmeril v opozicijo, češ, da mečemo 
polena, češ, da svarimo nad katastrofičnim 
scenarijem, češ, da govorimo proti temu 
proračunu oziroma rebalansu proračuna. Jaz ne 
vem, ali kolega Lenart ne bere ali ne želi brati. 
Mislim, da je bilo jasno povedano tukaj, da ni 
opozicija tista, ki kritizira rebalans proračuna. 
Fiskalni svet je tisti. Torej ne zamegljujte in 
obtožujte opozicije za to, kar laže, če se ne 
upate ali pa ne znate soočiti s kritiko, ki vam jo 
da Fiskalni svet.  
 Bom še enkrat bom povedal, kaj pravi 
Fiskalni svet o tem rebalansu proračuna, ki ga vi 
tako hvalite. Citiram: »Predlagani proračunski 
dokumenti za leto 2019 nakazujejo ekspanzivno 
fiskalno politiko, ki je v danih okoliščinah 
neustrezna, vodi v nepotrebno strukturno 
poslabšanje stanja javnih financ,« pravi Fiskalni 
svet. In, »s tem se zamuja priložnost ustvarjanja 
dobrega manevrskega prostora v dobrih časih 
za blaženje negativnih posledic gospodarskega 
ohlajanja v prihodnje.« Tega ni rekla opozicija, 
to je črno na belem zapisano v mnenju 
Fiskalnega sveta. Dajte to sprejeti. Če minister 
pač slabo načrtuje proračun, pa ne zato, ker bi 
bili vi sredinski, ampak zato, ker ste podlegli 
glasovom Levice, nimate sredinske politike – 
prej je bilo tudi jasno izpostavljeno, da je Levica 
tista, ki trasira, v katero smer bo šlo 350 
milijonov za to ali ono –, torej ker kupujete 
njihove glasove, se pač odločate za tako 
politiko. Sprejmite svojo odgovornost sami. 
Poglejte tukaj imate SNS, ki vam v prvem letu 
daje svoje štiri glasove, brez da vam en belič za 
to zaračuna. Brez enega pogoja, pa so kritiziral 
proračun, pa so vam napovedali podporo. Vi pa 
podpisujete posebni sporazum z Levico, ji dajete 
na ta način nadkoalicijsko moč, zraven pa 
kritizirate tukaj opozicijio. In primerjava s tem, da 
ne uspete kot oče prepričati niti triletne hčerke, 
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zraven se pa tukaj zavzemate, da boste 
prepričali celo nacijo oziroma vse državljanke in 
državljane Republike Slovenije, pač ni najbolj 
primerna, ampak kaže ravno na to, da v bistvu 
vzvodov, ki jih imate, in nalog, ki so vam 
dodeljene, ne znate v pravi meri upravičiti. Se 
enkrat …  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Poslanec, 

tri minute. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): … mnenje, ki je 

kritično, je mnenje Fiskalnega sveta.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Replika 

na repliko ni možna. / oglašanje iz dvorane/ Ta 
replika je možna, je pa kasneje mogoče dobiti 
glas pri ponovni delitvi glasov.  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo.  
 Jaz sem zdaj prepričan, da je ta kritika, 
ki je letela s strani gospoda Lenarta na poslanke 
in poslance SDS, da je verjetno neupravičena. 
Ali vi niste poslušali razprave, ki smo jo mi imeli, 
ali vi niste poslušali našega stališča ali pa 
govorite nekaj na pamet. Mi smo zgolj rekli, da 
predloga rebalansa proračuna ne bomo podprli. 
Ne vem, zakaj bi morala opozicija za vsako ceno 
podpreti. Ne bomo pa nasprotovali. Povedali pa 
smo določene očitke, ki jih pa na ta proračun 
imamo. Jaz sem mnenja, da kot opozicijski 
poslanec lahko izrazim svoje mnenje glede na 
vaš rebalans. Vi ste pa zdaj v svoji desetminutni 
razpravi, ne da bi zagovarjali proračun, ki ga vi 
imate, ker smo mi mislili danes, da boste z 
razpravo določene pomisleke, ki jih mi imamo v 
zvezi s pripravo rebalansa proračuna, vi bi rekli, 
z nekimi pozitivnimi argumenti nas prepričali v 
to, ampak vi napadete nas, v desetih minutah 
ste napadali izključno Poslansko skupino SDS. 
In že kolega dr. Logar vam je povedal, kdo ima 
največ kritik na ta proračun – Fiskalni svet in 
Evropska komisija. In mi smo trdili, ne 
sprejemamo mi rebalansa proračuna ali pa 
proračuna zaradi bruseljske birokracije, mi ga 
sprejemamo zaradi državljank in državljanov 
Republike Slovenije. Vi morate povedati, zakaj 
še niste pripravili rebalansa proračuna za leto 
2020 in zakaj ne more zaradi tega Fiskalni svet 
pripraviti srednjeročne zdržnosti proračuna. Vi 
zaostajate, ne mi. Vi imate vlado, vi morate 
delati. Vi imate pa obliko Deli in vladaj. Mi smo 
samo rekli, da je ta čas, ko bi lahko Slovenija 
naredila ali pa vaša vlada potrebne reforme, ki 
jih Slovenija potrebuje. In po našem mnenju sta 
tukaj pokojninska in zdravstvena reforma. 
Vprašanja so bila pa zgolj v primerjavi z letom 
2015 in z rebalansom 2019, 500 milijonov več 
izdatkov za javne zavode. Zahvalite se 
gospodarstvu, vi niste sprejeli niti enega ukrepa. 
Gospodarstvo je tisto, ki vam tudi ohranja / 
nerazumljivo/.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Replika na repliko ni možna, še enkrat 
to poudarim. Obstaja pa tudi naslednji krog 
delitve glasov. Kot zadnji v tem krogu imate 
besedo gospod Predrag Bakovič.  Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsednik, 

hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavniki 
Vlade, kolegice, kolegi!  
 Pa bi se morda najprej tudi jaz navezal 
na zadnji dve razpravi oziroma repliki. Poglejte, 
ko smo bili na prejšnjih sejah priča invaziji 
vlaganj zakonov s strani opozicije, sem nekako 
še naivno jaz verjel, da gre tukaj za dobro željo, 
za dobro ljudi in države, vendar me je današnja 
razprava prepričala, da pa ne gre ravno za to. In 
če ste opozicija na zadnjih sejah vlagali Zakone 
o davku od dohodka pravnih oseb, Zakon o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 
Zakon o gospodinjskem dodatku, Zakon o 
dohodnini prvič, Zakon o dohodnini drugič, 
Zakon o gasilstvu, Zakon o vrtcih, Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in kaj 
še vem, katere zakone, s katerimi bi dodobra 
izpraznili državno blagajno, vas skrbijo opozorila 
Fiskalnega sveta. Vaši predlogi zakonov so 
takrat imeli finančno posledico preko milijarde 
evrov, danes pa vas skrbi opozorilo Fiskalnega 
sveta v višini 270 milijonov.  
 Letošnji rebalans bo rekorden, kar 
pomeni, da bo za 193 milijonov evrov presežka, 
in to bo prvič, da bomo dosegli tak presežek. Po 
dolgih letih proračunskih primanjkljajev smo šele 
leta 2017 dosegli prvi minimalni nominalni 
presežek, ravno tako tudi v lanskem letu. Tako 
je proračunski presežek v letošnjem letu 
načrtovan v višini 0,4 % v razmerju do BDP.  
 Ob tem pa je pomembno poudariti, da 
se hkrati tudi razdolžujemo. Kar precej drugih 
držav Evropske unije ima dokaj visoke 
proračunske primanjkljaje, nekateri celo 
povišujejo zadolževanje. Slovenija je s tem 
rebalansom proračuna dosegla dva pomembna 
cilja: izkazujemo proračunski presežek, hkrati se 
pa tudi razdolžujemo. Del presežka smo dali na 
stran tudi za slabe čase, sicer ne toliko, kolikor 
je priporočal Fiskalni svet, a vendarle smo za 
razliko od prejšnjih let to storili. Del presežka 
smo namenili za socialne kategorije in za 
znanost. Menim, da je prav, da smo del sredstev 
namenili ljudem, saj smo vsi skupaj že siti 
stalnega varčevanja v vseh teh letih.  
 In če že izkazujemo gospodarsko rast, 
je prav, da nekaj od tega dobijo tudi ljudje 
neposredno. Ko se spomnim zadnje krize, ko so 
bili ekonomski strokovnjaki in pa mediji pogosto 
kritični, da bi morali v časih pred krizo, torej v 
času konjunkture, več denarja nameniti za slabe 
čase in da tega pač takrat nismo storili, ali pa 
niste, niso. Prav tako v tistem času nismo 
denarja namenili niti ljudem, kajti ne sam ne 
ljudje okrog mene nismo imeli nikoli občutka, da 
je konjunktura kdaj sploh bila. Zato je prav, da 
sedaj pridejo na vrsto tudi ljudje.  
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 Seveda ob tem ne smemo pozabiti tudi 
na podatek, da smo v Evroskupini ena najbolj 
uspešnih držav pri razdolževanju, a kljub temu 
imam tudi sam in seveda tudi lokalne skupnosti, 
od koder prihajam, velika pričakovanja tako v 
tem letu, predvsem pa tudi v prihodnjih letih. V 
občini Kočevje in Ribnica se na primer 
srečujemo z velikimi težavami pri zagotavljanju 
predšolske vzgoje. Po gospodarskem preboju v 
Kočevju, v Ribnici se pa to že dogaja, je 
pričakovati rast števila prebivalcev, zato se 
srečujemo s prostorsko stisko v vrtcih. V Ribnici 
je kljub novemu vrtcu nujno potrebno zagotoviti 
dodatne oddelke, v Kočevju pa ravno tako nujno 
potrebujemo nov vrtec. Ta je nujen, ker imata že 
dve enoti odločbi za zaprtje vrtca s strani 
pristojne inšpektorice, torej zaradi dotrajanosti 
objekta. To pomeni, da bi brez varstva v občini 
lahko ostalo 80 družin. Verjetno ni potrebno 
pojasnjevati, kaj bi to pomenilo v ranljivem 
okolju, kot je Kočevje, ki se še vedno spopada z 
nižjo dodano vrednostjo na zaposlenega od 
slovenskega povprečja in višjo stopnjo 
brezposelnosti. In državni proračun bo moral biti 
naravnan v to smer, da bodo občine s tovrstnimi 
težavami imele prednost pri reševanju le-teh. 
Prav tako v Kočevju in Ribnici nismo zadovoljni s 
časovnico dokončanja Kočevske proge, ki se je 
zavlekla za dolgih 19 mesecev, in sicer do 
vzpostavitve potniškega prometa. Glede na to, 
da se iz teh koncev v Ljubljano dnevno vozi 2 
tisoč 500 ljudi, vam lahko povem, kako je ta 
cesta obremenjena in seveda zaradi tega tudi 
nevarna. Hitrejša vzpostavitev potniškega 
prometa na železnici bi zagotovo pripomogla k 
razbremenitvi prometnice. In če pomislimo, da bi 
v tem preprečili tudi marsikatero prometno 
nesrečo, ohranili kako življenje, bi to morala biti 
prioriteta pristojnega ministrstva in države. 
Proračun mora biti še bolj naravnan 
posodabljanju infrastrukture. Na Kočevskem še 
vedno nimamo urejenih širokopasovnih 
povezav, da o cestah niti ne govorim. V 21. 
stoletju imamo pri nas še vedno kar nekaj 
makadamski, lokalnih in pa tudi državnih cest, 
kar nam seveda ne more biti ravno v ponos. 
Tudi veliko asfaltiranih cest je v izjemno slabem 
stanju in bi jih bilo potrebno najmanj preplastiti. 
Ena od teh je zagotovo Štalcerji–Kočevska 
reka–Gotenica, v času poletne sezone ta cesta 
postaja izjemno obremenjena zaradi turistov, ki 
jo upravljajo za pot proti morju. Glede na načrt 
razvojnih programov 2019–2022 slabo kaže tudi 
uvoznicam Kočevje, Ribnica in Velike Lašče, saj 
so izgradnje le-teh načrtovane po letu 2022. To 
pa pomeni, da bo takrat nova vlada, nove 
prioritete in stvar se lahko še zamakne. Seveda 
ne želim, da bi bile vse obvoznice narejene 
takoj, a najpomembnejša, to pa je uvoznica 
mimo Ribnice, bi morala biti nekako prioriteta. 
Odveč je zgubljati besede tudi pri obvoznici 
Škofljica, kjer seveda vsem, razen tistim, ki se 
vozijo na delo v Ljubljano, ustrezajo omejitve 
tako zaradi Nature 2000 kot zaradi metuljčka 
oziroma sedaj temne šaševke, a tu se nič ne 

premika, pa bi se moralo. Nenazadnje bi bilo 
prav tako potrebno več sredstev nameniti tudi 
področju varnosti. Kočevje še vedno ima 
varnostne izzive tako s področjem migrantske 
kot tudi romske problematike. Torej bi kazalo 
več sredstev nameniti tudi na tem področju.  
 A kljub naštetim izzivov, ki nas čakajo, 
moram reči, da je rebalans pripravljen dokaj 
optimalno. Z uresničitvijo nekaterih prioritet, ki 
sem jih naštel, pa bi bilo življenje ljudi bolj 
znosno in kvalitetnejše. Zato omenjene težave 
naslavljam na vse pristojne, da poskušajo 
znotraj posameznih resorjev najti rešitve za tiste 
izzive, ki so najbolj pereči, in tudi zato bom 
rebalans proračuna podprl. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 A želite ponovni krog glasovanj ali 
gremo naprej? Okej, bomo še enkrat ponovili 
možnost vpisa na listo. Pričenjamo s prijavami. 
Hvala. Imamo dve prijavi. Prvi imate besedo 
gospod Jože Lenart, pripravite se gospod Jani 
Ivanuša. 
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, predsednik. 
 Ponovno ugotavljam, da imamo v tem 
Državnem zboru dve skrajni ekonomiji. Želel bi, 
kolega Pogačnik in Logar, načeloma vaju 
spoštujem, jaz sem prej zato se razveselil, da 
sta tu v klopeh, da se lahko takole pogovarjamo, 
in to z moje strani ni noben napad, kar pa sem 
rekel, za tem tudi stojim, ker so posamezniki pa 
razpravljali v tej smeri, kar sem omenil. Gre 
samo za Fiskalni svet in pa Evropsko komisijo, ki 
je podala mnenje, ampak jaz v teh mnenjih in 
tudi ostali strokovnjaki vidimo 80 % pozitivnih 
ugotovitev. Od tega celo se čuti opravičilo in so 
tudi pohvale. Ne vem, zakaj to spregledamo. Mi 
vidimo tu samo cirka 20 % opozoril, na katere so 
rekli, da se mora vlada odzvat, in vlada se je 
strokovno in zelo jasno odzvala na ta priporočila 
na tveganja. In jasno smo rekli, da sprejemamo 
takšna opozorila. Vsaka vlada jih mora in tudi ta 
vlada je rekla, da bo odreagirala in na ta 
tveganja sproti odreagira, kar prejšnje vlade 
niso. In samo na to sem želel spomniti, to je 
tisto, kar govorim, da ne smemo pred javnostjo 
govoriti vse črno, če pa ni črno. Moram odkrito 
povedati eno in drugo, to je to. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Replika.  

 Gospod Logar, izvolite. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Ja, saj pravim, 

no, dokument je treba prebrat. Tukaj imam to 
mnenje Fiskalnega sveta. Začne stavek v 
povzetku, povzetek vsega, Fiskalni svet, prvi 
stavek: »Predlog rebalansa državnega 
proračuna in že sprejeti okvir za pripravo 
proračuna sektorja države nakazujeta za leto 
2019 ekspanzivno in prociklično fiskalno politiko. 
Ta je po mnenju Fiskalnega sveta v trenutnih 
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okoliščinah neustrezna.« In potem naprej v 
ostalih odstavkih enako, ne 20 % kritike, ampak 
kritika te zadeve. Za razliko od gospoda Lenarta, 
jaz gospoda Lenarta spoštujem, on pa mene 
samo načeloma spoštuje. Glejte, to je glavna 
razlika. Tako kot jaz spoštujem mnenje 
Fiskalnega sveta, ne spoštujem ga načelno, 
ampak ga spoštujem ne glede na to, kaj pravi, in 
ne glede na to, v kakšni funkciji bom, bodisi v 
opozicijski ali koalicijski. In dokler pač poslanci 
ne bomo tega osvojili, da je treba institucije 
spoštovati, ko podajajo neko mnenje, ne pa jih 
relativizirati, če grejo v nasprotju z vašim 
stališčem, toliko časa se bo moral gospod Lenart 
prijavljat na krogih razprav in govorit, da je vse 
dobro in da samo opozicija kaže na slabo. Ni 
res, Fiskalni svet v prvem stavku jasno pove 
svoje stališče o tem rebalansu proračuna. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vašo repliko. 
 Besedo imate gospod Jani Ivanuša. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospod predsednik, 

saj se nisem mislil oglašati, ampak vseeno 
razprava zadnjih razpravljavcev … Sem celo 
hotel replicirati oziroma kakorkoli že se oglašati, 
sem se odločil, da se še enkrat vklopim v 
razpravo, ker sem želel replicirati gospodu 
Kordišu, ker to, kako je on začel razpravljati o 
500 milijonov subvencij v gospodarstvu, bi ga 
prosil, da vseeno malo bolj spoštljivo govori o 
našem gospodarstvu, o naših obrtnikih, vsaj 
tistih, ki prispevajo v to blagajno. Kajti tistih 500, 
ki jih nastane, jih ustvari gospodarstvo, ne mi, 
ampak gospodarstvo. In tudi tistih 500 milijonov 
potem pač politika reče, kam bodo šli, kdo bo 
subvencioniral. Malo bolj spoštljivo do tega 
segmenta v naši državi, kajti že strašili so pred 
meseci, kaj se bo zgodilo s kapitalom, v bistvu, 
da se bo nekako na nek način kapital obdavčil, 
ampak bomo videli, kaj bodo številke povedale. 
To bi ga prosil, da se vsaj malo spoštljivo 
obnaša do tega.  
 Potem je govoril o 350 milijonov, ki so 
ostali od boxarjev, da se je tu zdaj 
prerazporedilo na druga ministrstva. Jaz v to 
zgodbo ne verjamem. Obramba bo sicer na nek 
način dolgoročno trpela. Če hočemo imeti to 
našo Slovensko vojsko, še enkrat poudarjam, 
moramo imeti obuto in oblečeno, ne golo pa 
boso. Po njegovih besedah bomo hitro goli in 
bosi. Bi mu pa tako dal za vzor, njegova 
Venezuela kajne, če ne bi gospod Maduro imel 
te vojske, ga že zdavnaj več bilo ne bilo na 
oblasti, tako malo za intermezzo. 
 Bom se še oglasil glede 34 
amandmajev, ki smo jih vložili v soboto na 
Odboru za finance, 2 smo celo mi predlagali. Tu 
je šlo za 800 milijonov prerazporeditev, nič 
drugega. Mislim, da so bili amandmaji zelo dobri, 
pa čeprav so bili samo z opozicije. Mi smo imeli 
v mislih eno cesto pri Krškem in pa kulturno 
dediščino, da bi se ojačalo, vzeli pa bi seveda 

uradu za migrante – se pravi, za tujce imamo, za 
naše ljudi pa nimamo, ko je treba dati. 
 Gospodu Lenartu bi moral vseeno 
replicirati, čeprav ga je gospod Logar dobro 
popravil. Cel čas je s tem svojim govorom 
napadal samo opozicijo. Jaz sem tudi del 
opozicije, pa se čutim od tega tudi prizadet. 
Tako kot je povedal, Fiskalni svet, Državni svet, 
Evropska unija, vsi kritizirajo ta proračun, pa 
čeprav bo proračun sprejet, to je jasno, mi smo 
tudi rekli, da bomo ga podprli, kajti hočemo, da 
damo leto dni čas, septembra je bila vlada 
sprejeta, leto dni časa, naj se pokažejo te 
sistemske spremembe, ki jih toliko 
napovedujejo. Sicer bom videli, kaj bo čas 
pokazal, kajti, tako kot smo hitro napravili čez 
noč, minimalna plača, obdavčitev, se pravi, 
povišanje minimalne plače – in kaj smo 
ugotovili? V meglo smo brcnili, po domače 
povedano, kajti od tega, bo imela samo država 
in sam minister je priznal, 35 milijonov se bo iz 
tega naslova več priteklo. S tem pa, da smo 
napravili še mnogo krivic na področju 
dohodninske lestvice, pa potem vseh teh ostalih 
lestvic, ki so vezane na socialne transfere. Tam 
smo tako zbrko napravili, da nam bog pomagaj. 
Še enkrat bom poudaril, gospod minister je sam 
povedal, ni, ne bo nikoli idealnega proračuna, to 
so bile danes njegove besede. Zanimivo je tudi 
še stališče SAB, sicer so ga zdaj malo popravili, 
da nekako niso najbolj zadovoljni, pa tudi 
gospod Jurša je rekel, da niso najbolj zadovoljni, 
da so bili premalo pri usklajevanju pri proračunu, 
tako sem ga jaz vsaj razumel. Ampak še 
najboljši pa je bil gospod Bandelli, skoraj nisem 
mogel verjeti, kaj sem slišal, jaz bi skoraj rekel, 
da je v opoziciji že, ampak dobro, pustimo, malo 
za šalo. To je to, to sem hotel malo posoliti, po 
domače, pa hvala lepa za besedo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Imam še dve prijavi, gospo Natašo 
Sukič, za vami pa državna sekretarka v imenu 
Vlade, mag. Saša Jazbec.  
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Spoštovani 

predsedujoči, najlepša hvala. 
 Jaz se bom tega predloga proračuna 
dotaknila v luči reševanja stanovanjske 
problematike, za katero vemo, da je pač pereča. 
Ta proračun jo pa seveda delno zasilno krpa, 
rešuje in na tej točki ga seveda lahko podprem 
oziroma pozdravljam ta ukrep. Namreč, vemo, 
Slovenija je že 25 let brez neke ustrezne 
stanovanjske politike, pa čeprav Ustava v 78. 
členu pravi, da naj bi država bila tista, ki ustvarja 
možnosti, da bi državljani lahko pridobili 
ustrezno stanovanje. V resnici pa seveda vemo, 
da ni tako, da smo prepuščeni stihiji trga, da 
sami rešujemo ta vprašanja. Četrt stoletja se 
soočamo s pomanjkanjem neprofitnih stanovanj, 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije pa, žal, 
svoja stanovanja prodaja po neki tržni logiki, na 
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primer za kar 3 tisoč evrov po kvadratnem 
metru. Cene nakupa ali najema stanovanj so 
docela neregulirane in so seveda previsoke. Bi 
pa, kot rečeno, pohvalila to postavko v 
proračunu, ki se ji reče Stanovanjska dejavnost. 
Namreč, za leto 2019 je namenjeno štirikrat 
toliko denarja kot v preteklem letu, kot lani, kar 
seveda ni tako slabo. Morda je malo manj 
optimistično ali pa pozitivno dejstvo, da gre to 
povečanje na račun obsega subvencioniranja 
tržnega najema in mladih družin, kar je sicer 
lepo in prav in nič nimam proti in kratkoročno je 
to seveda super ukrep, kajti tu se sredstva 
povečujejo iz 700 tisoč evrov na 3,15 milijona 
evrov. Vendar je treba povedati, da če 
pogledamo srednjeročno ali celo dolgoročno, 
takšen pristop politikam seveda ne bo prinesel 
nekih dolgoročnih rešitev, ne bo zares rešil teh 
nevralgičnih problemov, ki sem jih že omenila.  
 Pa če se ponovno povrnem k 78. členu 
Ustave, je jasno, mi smo tukaj, država je tukaj, ki 
mora oskrbeti državljane. To ni neka naravna 
pravica trga ali pa prepuščena neki lakomnosti 
zasebnikov, pač pa je treba zagotoviti primerne 
stanovanjske fonde, da dejansko reguliramo trg, 
da posežemo na ta trg in da dejansko 
začenjamo reševati to problematiko sistemsko in 
dolgoročno. Navsezadnje konec koncev, če 
lahko rečem, je stanovanje seveda ena 
osnovnih človekovih potreb po varnosti in to je 
treba imeti pred očmi. Pa ne gre samo za to 
dejstvo, ki sem ga omenila, če pogledamo, s čim 
se spopadajo mlade generacije, torej mladi, ki 
imajo težave pri vstopanju na trg dela in 
zaposlovanja, imajo težave pri tem, kako bodo 
živeli, kje bodo živeli, kako si bodo sploh lahko 
zagotovili najem sobe, najem malega stanovanja 
je že marsikomu problem. O nakupu skorajda 
nihče več ne sanja ali pa o najemu nekih 
kreditov. Pa niso samo mladi te žrtve. Žrtve so 
seveda tudi tranzicijske generacije, tisti, ki so 
nekako v tej tranziciji izviseli, bili potisnjeni na 
socialni rob, se pravi, imamo tukaj razno razne 
družbene skupine, ki se spopadajo s to 
problematiko.   
 Kar se tiče dejanskega primanjkljaja 
stanovanj v Sloveniji, je seveda ta primanjkljaj 
težko zares dobro oceniti, lahko pa ga posredno 
nekako izmerimo iz dejstva, da je, recimo, 
prosilcev za neka neprofitna stanovanja 
desetkrat več, kot pa dejansko je teh stanovanj 
trenutno na razpolago. Recimo, v prestolnici 
smo priča takšnemu pojavu. No, dobro, 
prestolnica je sicer zgodba za sebe, tudi zaradi 
turistifikacije in gentrifikacije, te pospešene 
turistifikacije, zaradi katere so potem cene na 
trgu popolnoma podivjale in v zelo ranljiv položaj 
potisnile številne, od matere samohranilk, 
mladih, upokojencev, brezposelnih, 
hendikepiranih in številnih drugih socialno 
ranljivih družbenih skupin, da jih preveč ne 
naštevam. Dejansko, če pogledamo na portal 
Nepremicnine.net, vidimo, kako letijo cene v 
nebo in kako to porazno vpliva na te revnejše 
sloje prebivalstva ali pa na tiste, ki životarijo tik 

nad pragom revščine. Če samo podam še 
primerjavo z Avstrijo, vidimo, da je tam prag 
revščine določen na 14 tisoč 200 evrov na leto, 
pri nas nekje na 7 tisoč, ampak kljub temu v 
Avstriji, če pogledamo, ceno kvadratnega metra 
stanovanja skupaj s stroški vred, je tam 7 evrov, 
pri nas pa brez stroškov 4 evre. Če tukaj 
prištejemo še stroške, potem vidimo, da smo že 
skoraj tu nekje pri tem, da imamo polovico 
slabšo postavko za to, kaj je, recimo, prag 
revščine. Skratka, ob takih pogojih zares ni 
čudno, da je toliko naših sodržavljank in 
sodržavljanov v zelo težki socialni, pravzaprav 
zelo ogrožajoči socialni situaciji, zato je potrebno 
ukrepati zdaj. Če se želimo revščini učinkovito 
upreti, so seveda poleg številnih ostalih ukrepov 
zelo pomembne spremembe stanovanjskih 
politik. V Levici pri tem vztrajamo in tudi 
računamo na to, da se bomo držali vsi skupaj 
zavez iz koalicijske pogodbe, ki smo jo 
navsezadnje izpogajali skupaj z vami. Skratka, 
računam na to, kajti za tako težko vprašanje je 
potrebna skupna politična volja, potreben je 
skupen napor, potreben je širok politični 
konsenz o tem in potrebno se je zavedati, da to 
mora v prihodnjem letu in v prihodnjih in 
nadaljnjem mandatu te vlade postati pravzaprav 
ena izmed osnovnih prioritet reševanja nekih 
nevralgičnih problemov pri nas.  
 Skratka, veseli me, da letošnji proračun 
kažete prve brise, ki so zelo pozitivni, ki 
nakazujejo, da gremo v to smer. Za tisto ta 
pravo bo pa potrebno vse to, kar sem omenila. 
Hvala lepa za enkrat.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

poslanka mag. Saša Jazbec, izvolite.  
 
MAG. SAŠA JAZBEC: Hvala lepa za besedo.  

 Še na štiri točke bi se rada odzvala, ki 
so bile izpostavljene v razpravi.  
 Poslanka je spraševala glede EU, da 
smo do zdaj počrpali 500 milijonov, in da letos 
nameravamo počrpati celo milijardo. To je 
mešanje različnih stvari. Eno je kohezijska 
politika, eno je pa celotna EU zgodba. In v tej 
milijardi, ki jo imamo v načrtu za letos, je 280 
milijonov kmetijske politike, potem 630 milijonov 
je kohezijske politike in približno 100 milijonov je 
centraliziranih programov, se pravi, to so ti, kjer 
se prijavljajo upravičenci direktno pri Evropski 
komisiji, in tukaj notri so tudi ti programi za 
varnost, se pravi državljanstvo in varnost.  
 Spraševali ste, če je to realno, kakšne 
so te ocene. Mi imamo v Vladi organ, ki je 
pristojen prav za vodenje evropske kohezijske 
politike, to je SVRK. On v sodelovanju z resorji 
pripravlja načrte, izvedbene načrte operativnega 
programa, kjer po letih, po prioritetnih oseh 
pripravlja, koliko naj bi se počrpalo. To nam je 
pri pripravi vsakega proračuna ali pa rebalansa 
vhodni podatek z vidika EU in nimamo razloga, 
da mu ne bi zaupali. Je pa v bistvu v zvezi s tem 
tako, da se v nobenem letu, pa niti ne samo na 
evropskih postavkah, ampak tudi na integralnih 
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postavkah se v načelu načrtuje nekoliko več, 
nikoli se ne porabi do zadnjega centa. Tako da 
če me sprašujete, koliko je to realno za letos, jaz 
pač računam, da je zelo realno. Ampak kot 
pravim, vsega se verjetno ne bo porabilo. Tukaj 
rabijo resorji na svojih postavkah denar, da 
lahko gredo v razpise, in kadar razpis ni 
uspešen, takrat potem za tisto leto tista 
postavka ne bo ostala počrpana ali pa ne bo 
postala počrpana v takem znesku, kot je bila 
načrtovana.  
 Potem druga točka, je bilo to splošno 
nezadovoljstvo s proračunom oziroma v tem 
kontekstu, da so notri neumnosti pa tako naprej. 
Jaz vam povem, da se iskreno veselim priprave 
novih proračunov z novimi ekipami po 
ministrstvih, ki bodo pripomogle, da bodo ti 
proračuni še toliko boljši, ker ja, iskreno 
verjamem, da pridejo novi ljudje z novimi 
idejami, ampak bi vam kljub temu rada 
povedala, da je praktično 90 % državnega 
proračuna fiksnega, so zakonske obveznosti. 
Približno 3 milijarde damo za plače, se pravi za 
plače neposrednih uporabnikov, ožje državne 
uprave, če želite, in transfere v javne zavode, o 
katerih sem se danes že odzvala na to temo. 
Tukaj zadaj so ljudje, ki so zaposleni, ki imajo 
pogodbe za delovni čas, ki opravljajo delo in jih 
je treba plačat. Potem damo 800 milijonov za 
obresti, smo si pač sposodili toliko in toliko 
denarja, moramo pač plačat obresti. Potem je 
zakonska obveznost transfer v pokojninsko 
blagajno. Kolikor je težja odhodkovna stran, 
kolikor se ne zbere s prispevki, je treba dat to, to 
je zdaj letos bo, če bo v skladu z načrtu, bo 
dejansko prvič po letu 2005, da bo tega malo 
manj kot milijarda evrov. Potem imate naslednjo 
stvar plačilo v EU. Če hočemo črpat evropsko 
kohezijsko in kmetijsko politiko, potem moramo 
pač svoj prispevek dat notri. Sem povedala, to je 
reda velikosti dobrih 400 milijonov oziroma za 
letos je že bliže 500 milijonov. Potem imamo 
milijardo 300 transferov posameznikom in 
gospodinjstvom. To so ljudje, ki so ali bili 
zavarovani za primer brezposelnosti, ki so 
upravičeni do socialne pomoči ali so upravičeni 
do otroškega dodatka. Za vsem tem so odločbe, 
to so pač fiksne zakonske obveznosti. Potem pa 
imamo v bistvu še EU sredstva, ta milijarda 
približno EU sredstev, to je tudi ene vrste fiksno, 
za kaj se to sme porabiti, ker se sme porabiti v 
skladu z operativnim programom za določene 
namene, tako da tudi s tem se ne da kaj dosti 
manevrirati, da rečem. In potem imamo pa še en 
del prihodkov, ki so tako imenovani namenski 
prihodki, ki jih lahko uporabimo spet samo za 
določene namene. Tako da v bistvu, ko se vse 
to skupaj pogleda, pa če rečemo, da je sigurno 
tudi en del materialnih stroškov, se pravi, ne 
vem, najemnin, tekočega vzdrževanja in teh 
stvari, tudi en del tega je fiksen. Tako da v bistvu 
potem, ko vse to pogledaš, si že bistveno 
prekoračil 8 milijard. Torej ta fleksibilni del 
proračuna, če tako rečem, ni tako zelo velik, 
kolikor se mogoče na prvi pogled vidi.  

 Potem je bilo pa še izpostavljeno 
vprašanje transferov nevladnim organizacijam - 
zakaj se nižajo? Tukaj bi pa rada povedala, da 
je v bistvu tekoči transfer nepridobitnim 
organizacijam težek približno 90 milijonov na 
letni ravni. To sem šla zdaj pogledat za zadnjih 
deset let. Tako da lani, ko je bilo tega 109 
milijonov, je bilo eno tako kar močno leto, da 
rečem. Zdaj glavni razlog, zakaj izgleda, da se 
glede na sprejeti proračun zdaj v rebalansu ta 
sredstva znižujejo, torej znižujejo se predvsem 
na EU sredstvih in bi rekla, da pač takrat, ko se 
planira, novembra 17 za porabo 2019, se zelo 
težko oceni, ali se bo na razpisu, ki bo razpisan 
za nek namen, ali ga bo dobil javni zavod ali ga 
bo dobila nevladna organizacija ali ga bo dobil 
en deoo. Od tega, kdo je ta končni prejemnik, je 
odvisno, v kateri vrstici v proračunu se bo potem 
ta zadeva pokazala. Kot sem rekla, ne glede na 
to, da je zdaj v rebalansu tega manj, kot je bilo v 
samem sprejetem, je bila lani realizacija na tem 
ekonomskem namenu 109 milijonov, v 
rebalansu pa je še vedno načrtovanih 141 
milijonov. Se pravi, še vedno bistveno več. 
Vsebinsko sem pa šla tu gledat, se pa v bistvu 
pri Ministrstvu za delo znižujejo spodbude za 
zaposlovanje. Se pravi, če imamo zdaj praktično 
polno zaposlenost, potem je tak ukrep ali pa 
taka številka tudi logična. Glede nevladnih bi pa 
še vseeno omenila, da od letos imamo tudi sklad 
za nevladne organizacije, kamor se bodo v 
bistvu stekala od 0,5 % dohodnine, ki jih 
dohodninski upravičenci ne namenimo 
neposredno nekim nevladnim organizacijam, se 
pravi, tisti denar, ki tam ostane, se od letos 
naprej zbira v proračunskem skladu in bo 
namenjen tudi za dodatne razpise za te 
nevladne organizacije.  
 Zaključila bi pa z besedami, s 
komentarjem na zamaskirane podatke. 
Zamaskiranih podatkov v državni proračun ali pa 
v njegov rebalans ne dajemo, je preveč 
pomemben, preveč resen dokument. V končni 
fazi, da ne dajemo zamaskiranih podatkov vanj, 
dokazuje, da se je tako v letih 2016, 2017 in 
2018 proračun v taki obliki, kot je bil sprejet v 
tem državnem zboru, izvršil, se pravi ni bilo 
potrebnih nobenih rebalansov, nobenih dopolnil. 
V končni fazi je šel ta rebalans čez 16 odborov v 
Državnem zboru, je šel čez odbore Državnega 
sveta, tako da za zamaskirane podatke ni prosta 
v njem. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka. 
 Ali lahko ugotovim, da ni več želje za 
razpravo in nadaljujemo z dnevnim redom? Ker 
ne želi nihče več razpravljati, zaključujem to 
razpravo.  
 Glasovanje o splošnem delu predloga 
rebalansa bomo v skladu s časovnim potekom 
seje zbora opravili jutri, 6. marca 2019, v okviru 
glasovanj. 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na obravnavo posebnega 
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dela predloga rebalansa. Želi kdo razpravljati? 
Ker ni želje po razpravi, zaključujem to razpravo.  
 Spoštovani poslanke in poslanci, 
prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, 
ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajem z dne 4. 3. 2019. Prehajamo na 
proračunskega uporabnika 1537, to je Urad 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu, in na razpravo o 
vloženem amandmaju pri tem proračunskem 
uporabniku. V razpravo dajem podprogram 
Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu ter 
amandma Poslanske skupine Nove Slovenije. 
Želi kdo razpravljati? 
 Gospa Ljudmila Novak in gospod Samo 
Bevk, dva sta. 
 Gospa Ljudmila Novak, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Kar nekajkrat ob 

obravnavi tega rebalansa sem že poudarila, da 
ni prav, da Urad za Slovence ni dobil večjega 
povišanja v tem rebalansu, ampak samo za 
izplačilo oziroma popravo plačnih nesorazmerij. 
Če je ta številka dobrih 25 tisoč oziroma 
natančno 25 tisoč 744 evrov in je to komaj 0,29 
odstotka, potem vemo, koliko je urad dobil več 
sredstev. To me žalosti, ker na ta način tudi 
povemo, da nam naši Slovenci v zamejstvu in po 
svetu niso pomembni. Gospa državna 
sekretarka, moram reči, da me je kar prizadelo 
in zabolelo, ko ste rekli, da to ni prioriteta te 
vlade oziroma rebalansa. Morda se vam je 
zareklo. Ker s tem dajemo tudi signale, koliko 
nam ta stvar pomeni. Lahko mi je nekdo v 
ozadju rekel, saj bojo dobili denar, ampak glejte, 
rebalans je javni dokument, to bodo pogledali, to 
bodo videli in na to se bodo sklicevali. Da je pa 
nekdo še nekaj zraven dodatnega dobil, to pa se 
ne bo obelodanjalo oziroma se ne bo videlo in 
ne bo tako javno predstavljeno.  
 Če mi pričakujemo od naših sosednjih 
držav, da bodo tudi same izpolnjevale svoje 
obveznosti do naših Slovencev, kar je njihova 
zakonodajna dolžnost, potem seveda tudi mi 
moramo pokazati svojo večjo naklonjenost in ob 
tako velikem proračunu oziroma rebalansu in ob 
tolikih povečanih sredstvih v proračunu menim, 
da bi res morali biti res bolj radodarni do naše 
manjšine oziroma naših skupnosti kjerkoli po 
svetu.  
 Morda mislimo, da so stvari že urejene, 
utečene, nič ni potrebno. Člani komisije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki smo tudi z 
delegacijo obiskali tako našo skupnost v Italiji 
kot na Koroškem, pa ugotavljamo, da se stanje 
slovenskega jezika pri mladih slabša, čeprav se 
odnos do manjšine nekako ves čas izboljšuje, 
tudi več vpisov je v dvojezične šole, vendar z 
veliko slabšim jezikovnim znanjem. In potrebno 
je, da zagotovimo tudi več štipendij, da bodo 
mladi prišli študirat v Slovenijo v večjem obsegu, 
kajti tukaj lahko izpopolnijo jezik, stike navežejo 
in tako naprej. Pomembno je tudi sodelovanje 
ne samo na kulturnem, izobraževalnem 
področju, ampak tudi na področju gospodarstva, 

kjer se pletejo nove vezi, novi odnosi. Nekatere 
organizacije delajo tudi v tem smislu zelo 
pomembne korake in dobijo letos predvidoma 
manj sredstev, ker pač ostali dobijo toliko kot v 
prejšnjih letih, kar se mi ne zdi prav, če se 
programi povečujejo in izboljšujejo.  
 Še enkrat prosim za premislek, tudi 
poslanci iz koalicije ste izražali pomisleke prav 
pri tej točki. Ne gre za amandma Nove Slovenije, 
res je podpisana Nova Slovenija, ampak gre za 
amandma, ki je namenjen Uradu za Slovence in 
ga načeloma podpira večina poslancev te 
komisije, ki pa pač po strankarski disciplini niso 
smeli glasovati za, so pa tudi temu amandmaju 
naklonjeni. Pokažimo, da nam je mar za naše 
rojake. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji razpravljavec je gospod 
Samo Bevk. 
 Izvolite, imate besedo. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, gospa 

podpredsednica. Spoštovani zbor! 
 Kot sem že v splošni razpravi danes 
povedal, je največji poraženec rebalansa 
državnega proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019 prav Urad Vlade Republike Slovenije 
za Slovence v zamejstvu in po svetu. Namreč 
proračun urada znaša, če se ne motim, 8 
milijonov in 630 tisoč evrov, dodatno pa je s tem 
rebalansom urad dobil za pokrivanje stroškov 
plač uslužbencev urada 25 tisoč 744 evrov ali 
0,29 % več sredstev. Vsa druga ministrstva pa 
so dobila od 747 tisoč evrov pa vse tja do 145 
milijonov evrov več sredstev. Dejstvo je tudi, da 
je bil v preteklosti proračun urada bistveno višji, 
tudi več kot 3 milijone višji, kot je s tem 
rebalansom. Spominjam se, da je znašal 
proračun urada tudi 11 milijonov in več sredstev. 
Zdaj tukaj beremo opredelitev Vlade Republike 
Slovenije do amandmajev, zakaj niso bili potem 
posledično na Odboru za finance podprti. Piše, 
da je urad izvedel 3 javne razpise za 
sofinanciranje dejavnosti in da je s tem opravil 
vse tisto, kar je bilo potrebno za nemoteno 
delovanje vseh organizacij Slovencev izven 
njenih meja. Dejstvo je, da drugačnih razpisov 
tudi ni mogel pripraviti, ker ni imel več denarja. 
Se pravi, da bi lahko urad, če bi dobil več 
sredstev z rebalansom, pripravil še kakšen 
razpis v letu 2019. Zato ta utemeljitev in 
zavrnitev tega amandmaja s tega vidika, komu 
se nekaj daje, ne pije vode. Žal pa pije vodo pri 
tisti utemeljitvi, kajti potrebno je ta sredstva 
nekomu tudi vzeti. In Poslanska skupina Nove 
Slovenije je predlagala, da bi ta sredstva vzeli 
Finančni upravi Republike Slovenije. Tukaj se pa 
z obrazložitvijo Vlade strinjam. Seveda bi bilo 
korektno ali pa mogoče v pomoč, da bi samo 
Ministrstvo za finance svetovalo, kje vzeti 
sredstva, da ne bi bilo škode za izvrševanje 
neke dejavnosti.  
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 Iz tega razloga jaz amandmaja ne bom 
podprl. Imam pa en drug predlog, namreč v 
preteklosti vem, jaz sem ves čas deloval v 
komisijah za Slovence v zamejstvu in po svetu in 
velikokrat je bil vložen kakšen amandma in 
potem na plenarnih zasedanjih ni bil sprejet, 
smo pa dobili zagotovilo Vlade, da bo zagotovila 
sredstva iz proračunske rezerve in se je potem 
to večkrat tudi zgodilo, ko je Urad za Slovence 
pripravil, katere naloge so nujne, da se izvedejo 
v letu 2019, in je potem Ministrstvo za finance iz 
proračunske rezerve za izvršitev teh nalog 
zagotovilo tudi dodatna sredstva. In večkrat je 
šlo tudi za več sto tisoč evrov ali pa v preteklosti 
še toliko in toliko milijonov tolarjev. To je moj 
predlog Ministrstvu za finance oziroma Vladi, da 
se zagotovi teh 500 tisoč evrov za delovanje 
Urada, kot so v obrazložitvi zapisali v Poslanski 
skupini Nove Slovenije, za štipendije, za 
izmenjavo in za sodelovanje društev, za učenje 
slovenskega jezika, predvsem na področju 
Slovencev, ki živijo izven Republike Slovenije v 
zamejstvu, za avtohtono slovensko narodno 
skupnost. Morda pa bi lahko kaj več sredstev 
dali tudi za delovanje izseljencev. Dejstvo je, da 
izven Republike Slovenije živi pol milijona 
Slovenk in Slovencev in da je skrb za avtohtone 
narodne skupnosti, za zdomce in za izseljence 
tudi ustavna kategorija, kot to govori 5. člen 
Ustave Republike Slovenije. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod poslanec je bil zadnji prijavljen, 
zato sprašujem, če želi pri tej točki še kdo 
razpravljati? Če ne, zaključujemo razpravo.  
 In prehajamo na proračunskega 
uporabnika 1911 Ministrstvo za obrambo in na 
razpravo o vloženem amandmaju pri tem 
proračunskem uporabniku. Zato v razpravo 
dajem podprogram Oprema in infrastruktura ter 
amandma Poslanske skupine NSi.  
 Želi kdo razpravljati? Ja. 
 Gospod poslanec Blaž Pavlin, izvolite, 
imate besedo.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo.  

 S predlaganim amandmajem želimo 
zagotoviti sredstva za Ministrstvo za obrambo, ki 
naj bi jih uporabili za soudeležbo pri investiciji v 
prenovo športnega parka ob Vojašnici Janka 
Premrla - Vojka. Dodatno naj bi jim zagotovili 
300 tisoč evrov. Ta športni park je v lasti 
Ministrstva za obrambo, upravlja pa ga občina 
Vipava, ki je že v lanskem letu začela s prenovo 
samega igrišča, z dodatnimi sredstvi in 
soudeležbo ministrstva pa bi ta športni park 
lahko obnovili v celoti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Želi še kdo besedo pri tej točki? Če ne, 
zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 1912 Uprava Republike Slovenije za 

zaščito in reševanje in na razpravo o vloženem 
amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V 
razpravo dajem podprogram Delovanje sistema 
za zaščito, reševanje in pomoč ter amandma 
Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? 
Ker ne, zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2130 Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo in na razpravo o vloženih 
amandmajih k dvema podprogramoma pri tem 
proračunskem uporabniku, in sicer dajem najprej 
v razpravo podprogram Podpora tehnološkim 
razvojnim projektom ter amandma Poslanske 
skupine Nove Slovenije.  
 Želi kdo razpravljati?  
 Blaž Pavlin, ponovno izvolite, imate 
besedo.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala ponovno za 

besedo.  
 Dolgoročna konkurenčnost našega 
gospodarstva je neposredno odvisna od vlaganj 
v raziskave in razvoj. Na področju vlaganja v 
raziskave in razvoj je Slovenija v zadnjem 
obdobju zaostala za povprečjem Evropske unije. 
Ocenjujemo, da je za dolgoročno zagotavljanje 
konkurenčnosti nujno povečanje sredstev za 
raziskave in razvoj v večjem obsegu, kot je 
predlagano z rebalansom. Posebej poudarjamo 
pomen razvoja aplikativnih znanj za 
gospodarstvo. Prav zato predlagamo povečanje 
sredstev na tej postavki v višini 10 milijonov 
evrov.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Ker ni več prijavljenih razpravljavcev 
zaključujemo razpravo. 
 V razpravo dajem še podprogram 
Lokalno razvojna infrastruktura ter amandma 
Poslanske skupine SDS.  
 Želi kdo razpravljati?  
 Gospa Lep Šimenko, izvolite, imate 
besedo.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. 
 S predlaganim amandmajem želimo, da 
se zagotovijo finančna sredstva v višini 5 
milijonov evrov, in sicer za nov projekt 
celostnega razvoja območja Haloz. Zakaj? Naj 
vas spomnim, tisti, ki ste bili poslanci že v 
preteklem mandatu, takrat je v letu 2015 Vlada 
ustanovila delovno skupino, ki naj bi pripravila 
ukrepe za celostni razvoj območja Haloz. 
Nanizanih je bilo en kup ukrepov, ki so bili v 
glavnem podani s strani lokalnih skupnosti, 
dejansko pa v življenje od teh ukrepov ni prišlo 
skoraj nič. Bili so narejeni neki minimalni premiki 
na področju kmetijstva, da bi pa dejansko 
celostno pomagali območju Haloz, ki resnično 
resnično ima velik potencial razvoja tako na 
področju kmetijstva, turizma, malega 
gospodarstva, naj povem, da gre tukaj za 7 
občin, vsi ki tega območja ne poznate, gre za 
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obmejna območja, vse te občine so dejansko 
pod povprečjem razvitosti v Sloveniji in ne 
nazadnje, treba se je zavedati, da na tem 
območju marsikje še manjka tista osnovna 
infrastruktura, tukaj ne govorim le o cestni, 
govorim tudi o internetu, o informacijski 
infrastrukturi, ki je ne nazadnje tudi osnova za 
razvoj, osnova za to, da bi mladi na tem 
območju ostajali. Edina rešitev, da nekako 
rešimo to območje, je, da zagotovimo posebna 
finančna sredstva, ki so ciljno usmerjena in na 
nek način spodbudimo razvoj na tem območju.  
 V ta namen smo seveda v Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke 
predlagali, da v letu 2019 zagotovimo 5 milijonov 
evrov. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo besedo pri tej točki? Če ne, 
zaključujem razpravo. 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo in na razpravo o vloženih 
amandmajih k tem podprogramom pri tem 
proračunskem uporabniku. Najprej dajem v 
razpravo podprogram Upravljanje in tekoče 
vzdrževanje državnih cest ter amandma 
Poslanske skupine Nove Slovenije. 
Želi kdo razpravo?  
Blaž Pavlin, izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo, 

ponovno. 
 Zaradi slabega stanja državnih cest na 
področju Občine Kamnik, predlagamo več 
sredstev za njihovo vzdrževanje, in sicer v višini 
500 tisoč evrov. Naj povem, da je Občina 
Kamnik ena večjih občin v Sloveniji, in mislimo, 
da je ta amandma zato smiseln. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Še kdo želi besedo? Če ne, 
zaključujem razpravo. 
 V razpravo dajem v razpravo 
podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja 
državnih cest ter amandma Poslanske skupine 
SNS, 7 amandmajev Poslanske skupine SDS in 
7 amandmajev Poslanske skupine Nove 
Slovenije. 
 Želi kdo razpravo?  
 Gospod Šiško, izvolite, imate besedo. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala, spoštovana 

podpredsednica.  
 Že prej sem pri proračunu rebalansa 
omenjal zadevo, in sicer da se poveča program 
Investicijsko vzdrževanje gradnje državnih cest 
za pičlih 600 tisoč evrov in zmanjša podpora 
programa Migracije, mednarodna zaščita in 
integracija za 600 tisoč evrov. Zakaj sem vložil 
amandma? Iz enega preprostega vidika, ker 
cesta je že bila delno sanirana, potem smo imeli 
fazo, da se v treh fazah rekonstrukcijo opravi. 

Občina Krško je že pred leti prevzela del 
finančnih obveznosti in poskrbela za vso 
potrebno projektno dokumentacijo za 
rekonstrukcijo ceste in ostalo spremljajočo 
infrastrukturo skozi naselje Zdole. 
Dokumentacija je bila naročena z namenom, da 
se pospeši obnova omenjenega odseka ceste in 
tako omogoči uporabnikom normalno 
prevoznost. V proračunu 2019 je bilko sicer 
planiranih teh nekaj sredstev v NRP, vendar se 
naj bi jih zdaj z rebalansom pa vzelo, ampak 
menim, da za 600 tisoč evrov pri eni cesti, da se 
vzame od migrantov, ko damo skoraj 8 milijonov, 
je pa res, bi lahko rekel, zelo nizek znesek. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo od poslancev razpravljati pri 
tej točki? Najprej gospa Ljudmila Novak in potem 
gospod Blaž Pavlin. 
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Tudi sama sem 

vložila amandma za obvoznico Moravče, ki je že 
kar dolgo časa v vseh proračunskih dokumentih, 
vendar z zelo nizko postavko in se stvari ne 
premaknejo. Med tem časom ugotavljamo, da se 
je varnost prometa skozi Moravče zelo 
poslabšalo, kajti dnevno gre veliko število 
tovornjakov iz peskokopa Termit preko Moravč 
in v obratni smeri, ko se dovažajo razni gradbeni 
materiali, pepel iz ljubljanske toplarne in ne vem 
kakšne snovi še, varne ali domnevamo, da tudi 
nevarne, ampak to zdaj ni vprašanje, ampak gre 
za to, da Moravče potrebuje obvoznico, ki je že 
nekaj časa v razvojnih programih, pa žal se 
stvari ne premaknejo. Zato smo predlagali 
povečanje sredstev za izdelavo dokumentacije 
in potem tudi za nadaljnje postopke.  
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Blaž 
Pavlin, pripravi naj se gospod Aleksander 
Reberšek.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo.  

 Zdaj bi dal obrazložitev za dva 
amandmaja, in sicer prvega v višini enega 
milijona evrov, s katerim bi zagotovili dodatna 
sredstva za ukrepe na bivši H1, to je bivši odsek 
avtoceste Pluska–Hrastje. S predlaganim 
amandmajem bi ta sredstva povečali za višino 
enega milijona evrov. V letošnjem načrtu 
razvojnih programov za leto 2019 je za ukrepe 
na H1 predvidenih 97 tisoč evrov. Naj tukaj 
opozorim, da je po izgradnji avtoceste bivša 
hitra cesta ostala obvoznica mimo mesta 
Trebnje, ki je bila potem spremenjena v državno 
cesto, na njej pa niso bili izvedeni ukrepi, s 
katerimi bi umirili promet, zato je v določeni meri 
nevarna predvsem za kolesarje. Po izgradnji 
avtoceste naj bi prišlo tudi do sanacije nadvozov 
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čez hitro cesto, nekateri so že zaprti za motorna 
vozila, ker so v tako slabem stanju, in bi bilo 
potrebno izvesti nivojska križanja, se pravi 
navezavo na naselja, ki so na južnem delu te 
hitre ceste. Prioritetno pa bi bilo potrebno 
zgraditi predvsem krožišče pri samem uvozu v 
mesto Trebnje.  
 Drugi amandma pa se nanaša na 
obvoznico mimo naselja Mirna v Občini Mirna, s 
katero bi dodatno zagotovili 500 tisoč evrov v 
letošnjem letu, predvsem za pripravo vse 
potrebne dokumentacije. Ta obvoznica je 
izrednega pomena za gospodarstvo Mirnske 
doline pa tudi za Posavje in Sevnico, saj je to 
najhitrejša povezava tega dela Slovenije do 
Ljubljane. Na tem delu, v naselju Mirna je en 
most, ki ne omogoča težkega tovora, tako da je 
vse težje izredne prevoze proti Ljubljani treba 
izvajati preko Celja oziroma Krškega. Z 
izgradnjo te obvoznice bi omogočili tudi hitrejši 
oziroma boljši tovorni promet proti Ljubljani.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 In kot zadnji ima besedo še gospod 
Aleksander Reberšek.   
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo.  
 Moj amandma se nanaša na državno 
cesto R2447, odsek 0290, kjer je v letošnjem 
letu predvidena obnova treh odsekov v dolžini 
dobrih štirih kilometrov, izgradnja hodnikov za 
pešce in pa prehodov za pešce ter tudi dveh 
mostov, ki sta v zelo katastrofalnem stanju. Ne 
govorimo pa o obnovi ceste kot v celoti, zato 
sem tudi vložil amandma. Gre za izredno 
katastrofalno cesto, niti ne veš, ali ti ljudje 
blendajo ali je dejansko tako razrita. Za 
naslednje leto napovedujejo tudi obnovo v 
predoru Trojane, kar pomeni, da bo ves promet 
preusmerjen na to cesto, prav tako pa je že zdaj 
preusmerjen, sploh kadar se zgodijo nesreče, 
gre ves promet tukaj po tej uničeni cesti. 
Ogrožena je varnost vseh udeležencev v 
prometu, zato predlagam povišanje sredstev za 
obnovo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 K razpravi se je prijavil še poslanec 
Franc Rosec. 
 Izvolite, imate besedo. 
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala za besedo. 

 Moj amandma se nanaša na to 
regionalno cesto Zavodnje–Šoštanj. Tu bi 
predvsem opozoril na eno dejstvo. Ta cesta je 
že v planu ministrstva, bi pa samo toliko 
opozoril, da bomo teh 5 kilometrov delali 4 leta, 
ker je ministrstvo planiralo za vsako leto 
izgradnjo 1,2 kilometra. In moj amandma je bil 
mišljen v tem smisli, bi ta sredstva združili, da bi 
to cesto naredili v eni celoti, ker mislim, da v tem 

času pri te tehnologiji, da delamo vsako leta 1,2 
kilometra, je malo smešno.  
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo razpravljati pri tej točki? Če 
ne, zaključujem razpravo. 
 V razpravo dajem še podprogram 
Investicijska dejavnost na železniški 
infrastrukturi ter amandma Poslanske skupine 
Nove Slovenije. 
 Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujemo 
razpravo. 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2550 Ministrstvo za okolje in prostor 
in na razpravo o vloženem amandmaju pri tem 
proračunskem uporabniku. V razpravo torej 
dajem podprogram Upravljanje z vodami ter 
amandma Poslanske skupine SDS. 
 Želi kdo razpravljati? Ja. 
 Gospod Franc Rosec, imate besedo.  
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala še enkrat za 

besedo. 
 Pri tem amandmaju gre pa za 
problematiko reševanja Šaleške doline oziroma 
sploh področja Občine Šoštanj. Vemo, da je 
Občina Šoštanj utrpela velike poplave že leta 
2012, pa tudi še nekaj je bilo v letu 2014. V teh 
NRP so bila neka sredstva predvidena za te 
zadeve, vendar pa po vseh teh informacijah ni 
bilo nobenega razpisa, da bi se lahko občina 
prijavila, da bi ta sredstva pridobila. V lanskem 
letu je bila z ministrstva dana neka dobra volja in 
je bilo očiščene 7 kilometrov te struge, ampak še 
vedno ni rešen ta pereč problem Šoštanja 
dolvodno en kilometer, kjer prihaja v reko Pako 
oziroma se izlivajo 3 vodotoki, in bo treba ta 
pereč problem rešiti. Se pravi, bo treba neko 
hidravlično študijo reke Pake narediti, tudi s 
pogledom vzdrževane vode gorvodno od 
Šoštanja, se pravi tudi nekaj v Velenju. Mislim, 
da bi bilo to dobro, da se k tej študiji pristopi, da 
se neki ukrepi naredijo, od suhih zadrževalnikov 
do tega, da se usmeri reka Paka v Velenjsko 
jezero in iz njega nazaj v reko Pako, s tem bi 
zmanjšali hitrost. To ni samo zadeva občine 
Šoštanj, ampak je širšega konteksta.  
 Predvsem pa je ta amandma navezan 
na še eno zadevo, namreč v teh NRP je tudi 
predvideno reševanje problematike Spodnje 
Savinjske doline. Vemo, da se reka Paka izliva v 
reko Savinjo, in mislim, da bi to lahko bila neka 
celotna rešitev. Zato je bil ta amandma vložen, 
ker tudi mislim, da v vseh teh zadevah in teh 
obljubah, kolikor jih je bilo od prejšnje vlade, da 
bo nekih razpisov in sredstev, ni bilo do sedaj 
narejenega prav ničesar. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo razpravljati pri tej točki? Če 
ne, zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2555 Direkcija Republike Slovenije 
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za vode in na razpravo o vloženem amandmaju 
pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo 
dajem podprogram Upravljanje z vodami ter 
amandma Poslanske skupine Nove Slovenije. 
Želi kdo besedo? Če ne, zaključujem razpravo. 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2611 Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti in na 
razpravo o vloženem amandmaju k dvema 
podprogramoma pri tem proračunskem 
uporabniku. Najprej dajem v razpravo 
podprogram Podporne dejavnosti na področju 
dela, družine ter socialnih zadev ter amandma 
Poslanske skupine SDS. K razpravi se je prijavil 
mag. Pogačnik. 
 Izvolite, imate besedo. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovana predsedujoča, hvala za dano 
besedo. 
 V Slovenski demokratski stranki smo 
vložili povečanje podprograma Podporne 
dejavnosti na področju dela, družine ter 
socialnih zadev v višini 5 milijonov evrov.  
 Starejši sodijo med najbolj ranljivo 
skupino v družbi. Skrb za varno in 
dostojanstveno starost mora biti prioriteta 
država, nenazadnje to narekuje tudi Ustava 
Republike Slovenije. Dvig oskrbnin v domovih za 
starejše predstavlja velik problem tako za 
starostnike kot njihove svojce, ki so že do sedaj 
z velikimi težavami plačevali oskrbo. Za 
marsikaterega starostnika dvig oskrbnine 
pomeni negotovost za nadaljnje bivanje v 
domovih za starejše. Na tem mestu je potrebno 
izpostaviti, da bivanje v domovih za starejše 
predstavlja celostno oskrbo, ki poleg varnosti in 
nege prinaša še kako pomembno vključenost 
starejših v družbo in njihovo kakovostnejšo 
starost.  
 S tem povečanjem podprograma v 
višini 5 milijonov evrov pričakujemo, da se bodo 
stroški bivanja znižali, nenazadnje pa, da se bo 
tudi povečala kvaliteta te nege.  
 Jaz sem prepričan, da smo v okviru 
poslanske skupine tudi relativno korektno 
zmanjšali dva podprograma, in sicer zmanjšanje 
podprograma Izvedba protokolarnih dogodkov v 
višini 2 milijonov evrov in pa zmanjšanje 
podprograma Migracije, mednarodna zaščita in 
integracija za 3 milijone evrov.  
 Jaz pričakujem od poslank in 
poslancev, tudi koalicije, da bodo naš amandma 
v zvezi z povečanjem podprograma Dejavnosti 
na področju dela, družine in sociale v višini 5 
milijonov evrov, ki naj bi skrbel za domove za 
starejše, zmanjšanje oskrbnine in pa zvišanje 
kvalitetnejših storitev, tudi podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo razpravljati pri tem 
amandmaju? Če ne, zaključujem razpravo.  
 V razpravo dajem še podprogram 
Programi socialnega varstva ter amandma 

Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravo? 
Zaključujem razpravo. 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 3330 Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport in na razpravo o vloženih 
amandmajih k trem podprogramom pri tem 
proračunskem uporabniku. Najprej dajem v 
razpravo podprogram Izvajanje predšolske 
vzgoje ter amandma Poslanske skupine Nove 
Slovenije. Želi kdo razpravo?  
 Gospa Ljudmila Novak, izvolite, imate 
besedo. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Vložili smo 

amandma, da bi povišali sredstva za investicije 
na področju predšolske vzgoje. Bom pa omenila 
še naslednji amandma na področju šolskega 
izobraževanja. Ta amandma, ta predlog sem 
dala na predlog ali pa na prošnje številnih 
županov, ki pravijo, da za vrtce že od leta 2011 
ni bilo razpisa, da so se samo nekatere 
investicije dokončale, novih razpisov pa ni bilo, 
da še vedno nimajo vsi zagotovljenega 
otroškega varstva v zadostni meri, da ne morejo 
izvajati novih investicij. Seveda je pri teh 
investicijah za vrtce, za šole po navadi investitor 
občina in država samo soinvestitor v določenih 
procentih, vendar tudi ti zneski so za občine 
izredno pomembne. Ker pa je bila seveda 
povečana za občine primerna poraba, hkrati pa 
povečane tudi plače, zato župani pravijo, da jim 
za investicije ne ostane veliko oziroma da niso 
veliko profitirali, nekateri so dejali, da imajo celo 
minus. In zaradi tega sem predlagala ta dva 
amandmaja za povišanje sredstev za investicije 
v vrtce in šole. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Želi še kdo razpravljati? Če ne, 
zaključujem razpravo. 
 V razpravo dajem še podprogram 
Izvajanje osnovnošolskih programov ter dva 
amandmaja Poslanske skupine SDS in 
amandma Poslanske skupine Nove Slovenije. 
Želi kdo razpravljati? Ker ne, zaključujem 
razpravo. 
 V razpravo dajem še podprogram 
Športna infrastruktura ter amandma Poslanske 
skupine SDS. Želi kdo razpravo? Ker ne, 
zaključujemo razpravo. 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo in na 
razpravo o vloženih amandmajih k dvema 
podprogramoma pri tem proračunskem 
uporabniku, in sicer dajem v razpravo 
podprogram Podporne dejavnosti na področju 
kulture ter amandma Poslanske skupine SNS. 
Želi kdo razpravo? 
 Gospod poslanec Jani Ivanuša, izvolite, 
imate besedo. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospa 

podpredsednica. 
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 Proračun slovenske kulture je bil v 
zadnjih letih najbolj prikrajšan, saj se je kulturi 
vzelo največ. To se je zgodilo iz razloga 
nerazumevanja in obravnavanja kulture kot 
zaviralnega in ne razvojnega elementa v naši 
državi. Kultura je sestavni del naroda in jo je 
treba krepiti. Kajti če pride do situacije, ko 
kultura ne bo imela podpore v politiki, pomeni 
slednje razkroj naroda.  
 Konkretno predlagamo, da se s 
povečanjem sredstev na zgoraj omenjenem 
podprogramu med drugim tudi ustrezno krepi 
delovanje Umetnostne galerije Maribor. Nujno je 
potrebno povečati sredstva in jih vzeti na tistih 
podprogramih, kjer niso tako nujno potrebna in 
kjer se z racionalizacijo nedvomno da prihraniti. 
Najprej je potrebno poskrbeti za slovenski narod 
in šele ko bo poskrbljeno zanj, lahko začnemo 
deliti tudi drugim upravičencem. Predlagamo 
seveda, da iz Ministrstva za notranje zadeve 
zmanjšamo podprogram Migracije, mednarodna 
zaščita in integracije za milijon evrov in jih damo 
podprogramu Podporne dejavnosti na področju 
kulture. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Želi še kdo razpravljati?  
 Gospa Ljudmila Novak, izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Tudi mi smo 

predlagali povišanje sredstev za obnovo 
kulturne dediščine. Vemo, da je veliko stavb, 
predvsem so to različni gradovi in tudi drugi 
pomembno objekti, ki tragično propadajo, 
številni so v državni lasti, nekateri tudi v zasebni 
lasti, in ne izkoristimo njihovega potenciala. 
Prvič nam kulturna dediščina pripada, drugič pa, 
če bi jo obnovili in uvedli primerne programe, bi 
lahko to tudi tržili oziroma bogatili našo kulturno 
in tudi turistično ponudbo. Vemo, da so obnove 
takih stavb izredno drage, zato tudi teh 10 
milijonov, ki jih mi predlagamo, ni veliko, pa 
vendarle bi vsako leto to bila pomembna vsota, 
ki bi jo lahko namenjali prav za obnovo takšnih 
objektov, ki bi potem služili ljudem in bili primerni 
za našo boljšo turistično ponudbo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. Predvidevam, da je bila to razprava o 
podprogramu Varstva kulturne dediščine, 
arhivske in knjižnične dejavnosti, ki sem jo 
nameravala odpreti sedaj. Pa vendar sprašujem, 
če še kdo želi razpravljati pri tem amandmaju 
Poslanske skupine SDS in Nove Slovenije? Če 
ne, zaključujem razpravo.  
 Glasovanje o amandmajih in o 
posebnem delu predloga rebalansa bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
jutri, 6. marca, v okviru glasovanj.  
 Sedaj pa prehajamo na obravnavo 
Načrta razvojnih programov. Želi kdo 
razpravljati? Ker ne, zaključujem razpravo.  
 Ravno tako bomo o glasovanju o 
Načrtu razvojnih programov v skladu s časovnim 

potekom seje zbora opravili jutri, 6. marca, v 
okviru glasovanj.  
 Prehajamo na razpravo o predlogu 
rebalansa v celoti. Želi kdo razpravljati? Ker ne, 
zaključujem razpravo.  
 Glasovanje o predlogu rebalansa v 
celoti bomo v skladu s časovnim potekom seje 
zbora opravili jutri, 6. marca, v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ODLOKA O NAČRTU RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE ZA 
VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2019.  

 Predlog odloka je v obravnavo zboru 
predložila Vlada.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
odloka dajem zato besedo predstavniku Vlade, 
državnemu sekretarju Leonu Behinu.  
 Izvolite, imate besedo.  
 
LEON BEHIN: Spoštovana predsedujoča, 

spoštovane poslanke in poslanci! 
 Predlog odloka o načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem države za druge državne 
organe za leto 2019 je sestavni del Predloga 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 
2019. Podlaga za pripravo načrtov ravnanja s 
stvarnim premoženjem države je za druge 
državne organe določena v tretjem odstavku 11. 
člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti za nepremično 
premoženje in pa v četrtem odstavku 13. člena 
tega zakona za samo premično premoženje. 
Vsebina in struktura samih načrtov je 
predpisana z vladno uredbo. Ministrstvo za 
javno upravo je v lanskem letu pozvalo vse 
državne organe za posredovanje predloga 
gospodarjenja s tem premoženjem. Od drugih 
državnih organov je svoj predlog načrta pripravil 
le Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 
in sicer v delu, ki se nanaša na načrt 
pridobivanja premičnega premoženja v višini 38 
tisoč evrov. Vlada je skladno z zakonom 
seznanila z načrtom ravnanja s stvarnim 
premoženjem za druge državne organe in ga 
posredovala v obravnavo in potrditev 
Državnemu zboru.  
 Predlog načrta pridobivanja 
premičnega premoženja Varuha človekovih 
pravic bo imel načeloma finančne posledice za 
proračun v višini 38 tisoč evrov. Na samo 
zadevo pa ni bilo podanih, tudi s strani pravne 
službe, nobenih pripomb.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Predlog odloka je obravnaval Odbor za 
notranje zadeve javne uprave in lokalno 
samoupravo kot matično delovno telo, zato za 
predstavitev poročila odbora dajem besedo 
predsedniku, gospodu Zvonku Černaču.  



                                                                                                                          

  143  

Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. lep 

pozdrav še enkrat vsem prisotnim! 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 5. redni seji 
13. februarja obravnaval Predlog Odloka o 
načrtu o ravnanju s stvarnim premoženjem 
države za Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije za leto 2019, ki ga je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Dodatnih oziroma dopolnilnih 
obrazložitev in razprave ni bilo.  Odbor je v 
skladu s 128. členom Poslovnika glasoval o 
vseh členih predloga odloka in jih sprejel.  
 Ker k predlogu odloka na matičnem 
delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, 
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in 
lokalno samoupravo Državnemu zboru predlaga, 
da Predlog Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem države za Varuha človekovih 
pravic Republike Slovenije za leto 2019 sprejme.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 K predlogu odloka matično delovno telo 
ni sprejelo nobenega amandmaja, zato 
amandmajev na seji zbora ni bilo možno vlagati. 
Odločanje o predlogu odloka bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili jutri, v 
sredo 6. marca v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ODLOKA O NAČRTU RAVNANJA S 
STVARNIM PREMOŽENJEM DRŽAVE ZA 
ORGANE DRŽAVNE OPRAVE IN 
PRAVOSODNE ORGANE, JAVNE ZAVODE, 
JAVNO GOSPODARSKE ZAVODE, JAVNE 
AGENCIJE IN JAVNE SKLADE ZA LETO 
2019.  

 Predlog Odloka je v obravnavo zboru 
predložila Vlada.  
 Za dopolnilo obrazložitev predloga 
odloka dajem besedo predstavniku Vlade, 
ponovno gospodu Leonu Behinu.  
 Izvolite.  
 
LEON BEHIN: Spoštovani! 

 Namen načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem je čim večja konkretizacija 
opredelitev nepremičnin, ki jih državni organi ne 
potrebujejo za svoje delovanje in so namenjeni 
sami prodaji, prav tako pa velja to za 
nepremičnine, ki jih državni organi ne 
potrebujejo za svoje delovanje ali pa so odslužili 
svojemu namenu in so za učinkovito izvajanje 
nalog organov neuporabni. Z vidika pridobivanja 
nepremičnega premoženja so v načrtu okvirno 
opredeljene nepremičnine, ki jih bodo državni 
organi kupili za potrebe svojega delovanja. V 
primeru samih premičnin pa je opredelitev 
podobna, saj gre za okvirni načrt nabav 

premičnega premoženja, ki bodo za svoje 
delovanje v letu 20189 potrebni za delovanje 
taistih državnih organov. Podlaga za pridobitev 
načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem 
države za organe državne uprave, pravosodne 
organe, javne zavode, javno-gospodarske 
zavode, javne agencije in javne sklade je v 
skladu z drugim odstavkom 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti za nepremično premoženje in 
v tretjem odstavku 13. člena navedenega 
zakona za premično premoženje. Vsebina 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem države 
in postopek načrtovanja sta natančno določena 
v uredbi o stvarnem premoženju države in 
lokalnih skupnosti in v zvezi z drugim odstavkom 
91. člena prej navedenega zakona, na katerem 
se tudi izvede priprava na obrazcih, ki so priloge 
te uredbe. 
 Ministrstvo za javno upravo je skladno 
z navedenim izdalo navodila za pripravo načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019, 
na podlagi katerih je izbralo posredovane 
predloge posameznih resorjev iz vseh teh 
organov, kot je bilo navedeno na začetku. Vlada 
Republike Slovenije je s sklepom določila 
Predlog odloka o načrtovanju ravnanja s 
stvarnim premoženjem države v organe državne 
uprave, pravosodne organe, javne zavode, 
javno-gospodarske zavode, javne agencije in 
javne sklade za leto 2019 in ga predložila v 
obravnavo in potrditev Državnemu zboru v 
besedilu, kot ga imate tudi danes na mizi. 
Predloženi načrt je skladno z zakonom in uredbo 
strukturiran in ločen na načrt pridobivanja 
nepremičnega in premičnega premoženja in pa 
na načrt razpolaganja z nepremičnim in 
premičnim premoženjem. Za pravilnost podatkov 
v samem smislu in pravilnost postopkov 
pridobivanja v nadaljevanju ter razpolaganje je 
odgovornost na posameznih upravljavcih 
premoženja, saj se na njih tudi največkrat glasijo 
in so naslovljena posamezna sredstva.  
 Tako je pripravljen načrt za leto 2019 in 
obsega sledeče. Načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja v višini 80 milijonov 
856 tisoč 680,18 evrov in Načrt pridobivanja 
premičnega premoženja v višini 138 milijonov 45 
tisoč 754,59 evra. Sam načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem pa obsega Načrt 
razpolaganja z zemljišči v višini 12 milijonov 879 
tisoč 425,99 evrov in Načrt razpolaganja s 
stavbami in deli stavb v višini 26 milijonov 340 
tisoč 266 evrov. Načrt razpolaganja z zemljišči, s 
stavbo pa v višini 56 milijonov 93 tisoč in 69,76 
evra. Načrt razpolaganja s premičnim 
premoženjem je v višini 5 milijonov 777 tisoč. 
Upoštevaje načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem in načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem v letu 2019 načrtujemo 101 milijon 
89 tisoč 762,47 evrov prihodkov od prodaje 
stvarnega premoženja, po drugi strani pa je v 
enakem obdobju načrtovan nakup premoženja v 
skupni višini 218 milijonov 902 tisoč 434,77 
evra. V delu, kjer so finančne posledice 
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nanašajo na predvideno povečanje prihodkov in 
državnega proračuna, gre za okvirne finančne 
številke, so pa ocenjene na podlagi posameznih 
cenitev.  
 Predstavljeni načrt priprave načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem je zadnji po 
tej zakonodaji, saj so bile pri pripravi načrtov 
ravnanja nepremičnim premoženjem za leto 
2020 bistveno spremenjene določbe Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, tako da je naslednji način 
gospodarjenja s tem premoženjem urejen 
drugače in ni več kot veljavni projekt v NRP 
proračuna Republike Slovenije.  
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Predlog odloka je obravnaval odbor za 
notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo kot matično delovno telo, zato za 
predstavitev poročila odbora dajem besedo 
predsedniku odbora, gospodu Zvonku Černaču.  
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa še 

enkrat.  
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 5. redni seji 
13. februarja obravnaval Predlog odloka o 
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države 
z organi državne uprave, pravosodne organe, 
javne zavode, javne gospodarske zavode, javne 
agencije in javne sklade za leto 2019, ki ga je v 
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Predstavnik predlagatelja državni 
sekretar na Ministrstvu za javno upravo je podal 
dopolnilno obrazložitev približno v taki vsebini, 
kot smo jo poslušali tudi danes. Predstavnik 
Poslanske skupine SDS je izpostavil dejstvo, da 
ima država že nekaj časa velike težave z 
gospodarnostjo pri upravljanju svojega 
premoženja tako na tem področju kot na 
številnih drugih. Izrazil je upanje, da se bodo te 
stvari počasi vseeno uredile, tako kar se tiče 
nepremičnega kot tudi kar se tiče premičnega 
premoženja, in da se bo država začela obnašati 
na bolj racionalen in gospodaren način. 
Predstavnica poslanske skupine Levica je pri 
načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
izpostavila netransparentnost, saj je bilo na 
primer pri Ministrstvu za notranje zadeve pri 
vozilih za potrebe policije v znesku 5,9 milijona 
evrov navedeno le, da gre za več kosov vozil. 
Predstavnik predlagatelja državni sekretar je 
zagotovil, da bo podatke pridobil in jih naknadno 
posredoval.  
 Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika glasoval o vseh členih predloga 
odloka in jih sprejel.  
 K Predlogu odloka na matičnem 
delovnem telesu niso bili vloženi amandmaji. 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo Državnemu zboru 
predlaga, da Predlog odloka o načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem države za organe 

državne uprave, pravosodne organe, javne 
zavode, javne gospodarske zavode, javne 
agencije in javne sklade za leto 2019 sprejme v 
predloženem besedilu.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Kot edina bo svoje stališče predstavila 
Poslanska skupina Slovenske nacionalne 
stranke, v njenem imenu gospod Dušan Šiško.  
 Izvolite, imate besedo.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala, spoštovana 

podpredsednica.  
 Res smo edini, ker eni so se odjavili, mi 
pa nimamo tega namena, da če se že prijavimo, 
da se bomo potem odjavili.  
 Kot vemo, se s tem odlokom določi 
načrt ravnanja z nepremičninami in premičnim 
premoženjem države za organe državne uprave, 
pravosodne organe, javne zavode, javne 
gospodarske zavode, javne agencije in javne 
sklade za leto 2019. Vsebino in postopek 
sprejemanja načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem v prehodnem obdobju do priprave 
proračuna za leto 2020 urejata Zakon o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti in uredba. Seznanjeni smo s 
sestavnimi deli načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem države za leto 2019, ki so po 
preglednici 1, preglednica 2, preglednica 2A in 
2B sestavni deli načrta ravnanja s premičnim 
premoženjem države. Za leto 2019 sta načrt 
pridobivanje premičnega premoženja iz 
preglednice 3 in načrt razpolaganja s premičnim 
premoženjem preglednica 4. Premične so 
razporejene na motorna vozila, informacijsko 
opremo in drugo premično premoženje, tako kot 
zahteva 12. člen uredbe. Iz preglednice 3 Načrt 
pridobivanja premičnega premoženja za leto 
2019 so naštete različne vrste premičnega 
premoženja, od osebnih vozil, traktorja, 
kombiniranih vozil do ostalih vozil. Iz preglednice 
4 vidimo, da ima upravljavec Zavod za gozdove 
Slovenije v upravljanju dve lopi v orientacijski 
vrednosti 32 tisoč evrov. Zanimivo je, da imamo 
samo dve lopi v celi Sloveniji.  
 Obravnavane načrte pripravljajo 
upravljavci stvarnega premoženja države, to so 
organi državne uprave, pravosodni organi in 
osebe javnega prava, katerih ustanoviteljica je 
Republika Slovenija. Po definiciji ZPSDLS so 
organi državne uprave ministrstva, organi v 
njihovi sestavi, vladne službe in upravne enote, 
pravosodni organi pa so sodišča, tožilstvo in 
državno pravobranilstvo. Med osebe javnega 
prava zakon med drugim uvršča javne zavode, 
javne gospodarske zavode, javne agencije in 
javne sklade. Upravljavci stvarnega premoženja 
tako pripravijo predlog načrta ravnanja z 
nepremičnim in premičnim premoženjem v rokih 
in po postopku skladno s predpisi, ki urejajo 
pripravo državnega proračuna, določenim za 
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pripravo in sporočanje finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov državnega proračuna.  
 Na podlagi predlogov upravljavci 
nepremičnega premoženja naj bi torej prihodki 
od prodaje nepremičnega premoženja v letu 
2019 znašali 95 milijonov 312 762 evrov, za 
nakupe nepremičnega premoženja pa bi skupaj 
potrebovali 80 milijonov 856 tisoč 680 evrov. 
Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem 
obsega premične v skupini orientacijski 
vrednosti 5 milijonov 777 tisoč evrov, od tega 
predstavlja 5 milijonov 625 tisoč evrov vrednosti 
motornih vozil, 90 tisoč evrov vrednoti 
informacijske opreme, drugo premično 
premoženje pa je ocenjeno na 62 tisoč evrov. 
  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke bomo podprli Predlog o 
načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države 
za organe državne uprave, pravosodne organe, 
javne zavode, javne gospodarske zavode, javne 
agencije in javne sklade za leto 2019.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  
 K predlogu odloka matično delovno telo 
ni sprejelo nobenega amandmaja, zato 
amandmajev na seji zbora ni bilo mogoče 
vlagati. Odločanje o predlogu odloka bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
jutri, v sredo, 6. marca, v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 Prekinjam pa tudi 5. sejo zbora, ki jo 
bomo nadaljevali jutri ob 9. uri, in sicer z 
obravnavo 5. točke dnevnega reda.  
 Lep večer še naprej vsem! 
 
(SEJA JE BILA PREKINJENA 5. MARCA 2019 
OB 19.51 IN SE JE NADALJEVALA 6. MARCA 
2019 OB 9. URI.)   
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci! Lep pozdrav ministru in ostalim 
prisotnim!  
 Začenjam nadaljevanje 5. seje 
Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
Jožef Horvat, mag. Andrej Šircelj, Ljudmila 
Novak, Tomaž Lisec, dr. Franc Trček od 10. do 
15. ure in Iva Dimic od 11. do 14. ure. 
 
 Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETI 2018 IN 2019.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. 

 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Vlade, 
ministru za finance dr. Andreju Bertonclju.  
 Izvolite, gospod minister. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci! 
 V predlaganem Zakonu o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 se urejajo le najnujnejše spremembe, ki 
bodo omogočale nemoteno izvrševanje 
proračuna tekočega leta.  
 Ob upoštevanju, da se na podlagi 
predloženega rebalansa proračuna države 
spreminja obseg dopustnega zadolževanja 
države, Vlada dopusten obseg zadolžitve države 
za leto 2019 v primerjavi z veljavnim zakonom 
znižuje za 1,4 milijarde evrov. Prav tako se v 
predlaganem zakonu določa obseg dopustne 
zadolžitve in poroštev posrednih uporabnikov 
proračuna države in nefinančnih družb v 
pretežni lasti države. Predlagana sprememba 
določbe drugega odstavka 52. člena ZIPRS v 
primerjavi s sedaj veljavno ureditvijo navedene 
subjekte ločuje in za tiste, ki sodijo v sektor 
države, določa kvoto v višini do 200 milijonov 
evrov, skupna kvota pa je določena v višini 900 
milijonov evrov. 
 Spreminja se tudi 60. člen ZIPRS, in 
sicer na način, da zvišuje dovoljeno število 
zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu 
državnih organov. Do sedaj dopustno 
povečanje, določeno v zbirnem kadrovskem 
načrtu v višini največ 0,8 %, se povečuje še za 
0,2 %. S tem povečanjem se bo reševal problem 
kadrovske problematike v zaporih in zagotovilo 
ustrezno število zaposlenih pri projektu 
probacije. 
 Določa se tudi izjema od 42. člena 
Zakona o javnih financah. Navedeni zakon 
onemogoča porabo sredstev iz splošne 
proračunske rezervacije v primeru, če bi se 
sredstva lahko načrtovala pri pripravi proračuna. 
Zakon o javnih financah v prvem stavku drugega 
odstavka 42. člena določa, da se sredstva 
splošne proračunske rezervacije uporabljajo za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu 
niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso 
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. 
 Ob upoštevanju, da je pogoj, po 
katerem zadostnih pogojev pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati, težko 
dosegljiv, se s predlagano dopolnitvijo ZIPRS za 
leti 2018 in 2019 določa izjema od obveznega 
načrtovanja sredstev, povezana s pripravo na 
predsedovanje Svetu EU. Predlagana ureditev 
je utemeljena, saj v tem trenutku ni mogoče 
upoštevati vseh zunanjih okoliščin, ki že v letu 
2019 lahko vplivajo na obseg porabe za te 
namene. Hvala. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister, za vašo predstavitev. 
 Matično delovno telo je Odbor za 
finance in besedo dajem predsedniku gospodu 
Robertu Polnarju.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospod predsednik Državnega zbora, gospe 
poslanke in gospodje poslanci!  
 Odbor za finance je na 6. seji 2. marca 
letos kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje 
predložila Vlada. Odbor je kot gradivo za sejo 
prejel mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 
15. februarja 2019 in mnenje Državnega sveta z 
dne 28. februarja 2019. 
 V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakona vložile poslanske skupine koalicije, in 
sicer k trem členom predloga zakona. 
 Na seji odbora so sodelovali 
predstavnice in predstavniki Ministrstva za 
finance, zakonodajno-pravni službi Državnega 
zbora in Državnega sveta. 
 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
minister za finance predstavil ključne rešitve, ki 
jih predvideva predlog zakona. Poudaril je, da 
gre za nujne spremembe za nemoteno 
izvrševanje proračuna. S predlogom zakona se 
znižuje dopustni obseg zadolževanja države. 
Določa se tudi obseg dopustne zadolžitve in 
poroštev posrednih uporabnikov proračuna 
države in nefinančnih družb v pretežni lasti 
države. Predlog zakona zvišuje dovoljeno število 
zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu 
državnih organov in s tem rešuje kadrovsko 
problematiko na nekaterih področjih. Glede 
sprememb, ki se navezujejo na določbe o porabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije, je 
pojasnil, da so nekateri izdatki težko predvidljivi, 
zato predlog zakona ureja spremembo, vezano 
na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske 
unije. 
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora je navedla, da so 
amandmaji vloženi k vsem členom, glede katerih 
je Zakonodajno-pravna služba podala pripombe 
v svojem pisnem mnenju. Pripombi k 2. in 3. 
členu sta v celoti upoštevani, opozorila pa je, da 
bi novi 68. a člen ne glede na sprejetje 
vloženega amandmaja predstavljal izjemo od 
pravnosistemske ureditve oziroma manjši odstop 
od načela specializacije proračuna. 
 Predstavnik Državnega sveta je dejal, 
da Državni svet predloga zakona ne podpira, kar 
izhaja tudi iz njegovega pisnega mnenja. 
Predstavil je ključne pomisleke Državnega sveta 
glede predloga zakona, predvsem problematiko 
financiranja občin, te zaradi dviga plač niso 
sposobne financirati vseh svojih zakonskih 
nalog, ne glede na dvig povprečnine. Opozoril 
je, da bi bilo smiselno razmisliti o drugačni 

ureditvi zadolževanja, in poudaril, da je uvajanje 
razlik glede na uvrščanje v sektor država 
neprimerno. Državni svet je v svojem pisnem 
mnenju izrazil tudi zaskrbljenost glede opozoril 
Fiskalnega sveta.  
 V razpravi je bilo postavljeno vprašanje 
o konkretnih primerih, pri katerih je 
problematično dokazovanje upravičenosti 
porabe sredstev iz proračunske rezervacije. 
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
finance je pojasnila, da je prišlo do nekaterih 
razhajanj z Računskim sodiščem, po mnenju 
katerega bi bilo načrtovanje odhodkov lahko bolj 
natančno že pri sprejemanju proračuna. Zaradi 
omejitev, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju 
proračuna, je sedaj manj možnosti za 
oblikovanje dodatnih rezerv. Iz tega razloga tudi 
predlog zakona predvideva izjemo glede 
predsedovanja Svetu Evropske unije. 
 Odbor je v skladu z 2. 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. 
 Dopolnjen predlog zakona je sestavni 
del tega poročila. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Sedaj prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Prvi imate besedo gospod Blaž Pavlin, 
Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski 
demokrati.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 
 Novela Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 prinaša nekaj sprememb, do katerih smo v 
Novi Sloveniji kritični. Osnovna oblika predloga 
zakona je predvidevala opustitev pomembnega 
proračunskega načela specializacije, kar bi Vladi 
omogočilo samovoljno prerazporejanje sredstev 
splošne proračunske rezervacije, brez da bi ji 
bilo treba izkazati izpolnjevanje določenih 
pogojev. Ob vložitvi zakona smo bili v Novi 
Sloveniji nad takim predlogom sprememb precej 
presenečeni, na srečo pa je koalicija upoštevala 
opozorilo Zakonodajno-pravne službe in 
spremembo omejila na sredstva za 
predsedovanje EU. 
 V nadaljevanju predlog zakona mejo, 
do katere se lahko posredni uporabniki 
proračuna in nefinančne družbe s prevladujočim 
državnim vplivom zadolžijo oziroma izdajo 
poroštvo, povišuje s 600 na 900 milijonov evrov. 
Pri tem se na novo postavlja posebna omejitev 
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za nefinančne družbe s prevladujočim državnim 
vplivom, ki se lahko zadolžijo do višine 200 
milijonov evrov, kar predstavlja kar eno tretjino 
dosedanje skupne omejitve. 
 V Novi Sloveniji nasprotujemo 
povečanju zadolževanja, sploh ob takšnem 
proračunskem presežku, ki ga predvideva 
Vlada. Od leta 2016 se izdatki države 
povečujejo za skoraj 2,4 milijarde. Ne vidimo 
nobene potrebe, da bi se ob tem povečalo še 
zadolževanje posrednih uporabnikov proračuna 
in nefinančnih družb s prevladujočim državnim 
vplivom. 
 V Novi Sloveniji nasprotujemo tudi 
povečanju zaposlovanja v organih državne 
uprave. V zadnjem času se je največ sicer 
govorilo o množenju državni sekretarjev, vendar 
pa predlog zakona, ki ga imamo ta trenutek na 
mizi, povečuje tudi najvišjo mejo števila 
zaposlenih v upravi na način, da se dopustno 
povečanje zaposlovanja v višini 0,8 % poveča 
še za 0,2 odstotni točki na en odstotek. Menimo, 
da se je Vlada področja delovanja uprave lotila 
na napačnem koncu. Enostavno je povečati 
število zaposlenih v upravi, težje pa je izboljšati 
učinkovitost že obstoječih resursov.  
 V Poslanski skupini Nove Slovenije 
predloga novele Zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 ne bomo podprli.   
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

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

besedo, gospod predsednik.  
 Predlagane spremembe Zakona o 
izvrševanju poračunov se nanašajo na leto 2019 
in so bile pripravljene hkrati z rebalansom 
proračuna za leto 2019, obsegajo pa presežno 
manjše popravke obstoječega zakona za 
letošnje leto. 
 Prvi tak manjši popravek je redakcijsko 
poenotenje terminologije o rebalansu in Zakona 
o izvrševanju proračunov in se nanaša na 
predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v 
drugi polovici leta 2021. S spremembo zakona 
se določa, da lahko neposredni uporabnik 
proračuna nabavlja osnovna sredstva samo, če 
je to zajeto v načrtu pridobivanja nepremičnega 
in premičnega premoženja, pri čemer mora biti 
ta načrt usklajen z načrtom razvojnih programov. 
 Zvišuje se tudi dovoljeno število 
zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu 
državni organov, in sicer na način, da se do 
sedaj dopustno povečanje, določeno v zbirnem 
kadrovskem načrtu v višini največ 0,8 odstotka, 
poveča še za 0,2 odstotni točki. Bistvo, po 
videnju Poslanske skupine Demokratične 
stranke upokojencev, predlaganih sprememb 
Zakona o izvrševanju proračunov je določilo, da 

se bo načrtovani obseg zadolževanja države 
znižal s 3 tisoč 255 milijonov evrov na tisoč 890 
milijonov evrov. Obseg zadolževanja je določen 
zaradi tega, ker se bo država zadolževala za 
refinanciranje obstoječega dolga z rokovno in 
stroškovno ugodnejšim novim zadolževanjem ali 
povedano drugače, odplačilo starega dolga bo 
nadomestila z novim, cenejšim dolgom. 
Zadolževanje pa je potrebno, ker so proračunski 
presežki premajhni, da bi lahko samo z njimi 
redno odplačevali dolg, kljub temu pa se bo dolg 
v letu 2019 znižal tako v deležu BDP kakor tudi 
v dejanskem znesku. To je neprimerljiv uspeh v 
primerjavi z ostalimi leti od osamosvojitve, ko je 
dolg vedno samo naraščal, z izjemo v letu 2008. 
Zakaj je ta dolg nastal, predvsem pa, kako je bil 
uporabljen, to pa kajpada ni predmet obravnave 
tega zakona. 
 Predlagane spremembe zakona se 
nanašajo tudi na določilo oziroma določbe 
uporabe proračunske rezervacije, kar je tukaj že 
bilo pojasnjeno, zato s tem ne mislim 
nadaljevati. Tisto, kar pa želim povedati, je, da 
bo Poslanska skupina Desus podprla 
spremembe Zakona o izvrševanju proračunov 
Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

gospod minister, vsi ostali prisotni, lep dober 
dan! 
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
2018 in 2019. Ali veste, kaj je največji problem 
tega proračuna – to, da gre pri povečevanju 
prihodkov zgolj za oceno, pri povečevanju 
odhodkov pa za gotovost. 
 V Slovenski nacionalni stranki ne 
pristajamo na povečevanje odhodkov iz 
državnega proračuna brez predhodne 
optimizacije vseh izdatkov. Poleg tega smo 
seznanjeni z aktualnimi razmerami v svetovnem 
gospodarstvu, zato smo tudi začudeni nad tako 
optimističnimi napovedmi Vlade glede povečanje 
prihodkov. Pri pripravi rebalansa proračuna 
države naj bi bili upoštevani makroekonomski 
kazalniki. Vprašanje, kateri makroekonomski 
kazalniki so bili upoštevani pri zviševanju 
obsega dopustnih izdatkov sektorja države. Na 
naše vprašanje obstaja samo en kazalnik, in to 
je zadnje poročilo Umarja. 
 Moram priznati, da mi je popolnoma 
nerazumljivo, zakaj Vlada po eni strani omejuje 
sama sebe z znižanjem obsega dopustne 
zadolžitve države, po drugi strani pa uvaja 
izjemo glede pogojev za porabo sredstev 
splošne proračunske rezervacije. Država se po 
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eni strani omejuje glede zadolževanja, po drugi 
strani pa posrednim uporabnikom proračuna 
države in nefinančnim družbam v pretežni lasti 
države omogoča višje zadolževanje. Ne 
razumem. Očitno se zdi Vladi bolje, da je država 
manj zadolžena in so bolj zadolženi posredni 
proračunski uporabniki in družbe v državni lasti, 
pod črto pa gre v vsakem primeru za 
zadolževanje, ki ga bodo tako ali tako vedno 
plačali davkoplačevalci. 
 V Slovenski nacionalni stranki 
nasprotujemo novim zaposlitvam v državnih 
organih brez predhodne optimizirane 
organizacije državnega organa. Najprej je treba 
poiskati potrebne brezdelneže znotraj državne 
uprave in jih prerazporediti na druga delovna 
mesta. Naj delajo. Šele nato naj se na novo 
zaposluje. Za vsako novo zaposlite v državni 
upravi bi moral predlagatelj pojasniti, kakšne 
pozitivne učinke bo prinesla ta nova zaposlitev, 
in te učinke tudi redno spremljati. Mi podpiramo 
samo tiste zaposlitve v državni upravi, ki 
pomenijo boljši javni servis za Slovenke in 
Slovence. 
 Zakon o javnih financah v 42. členu 
določa, da se sredstva splošne proračunske 
rezervacije uporabijo samo za nepredvidene 
namene, za katere v proračunu niso 
zagotovljena sredstva, ali za namene, za kater 
se med letom izkaže, da niso zagotovljena 
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča 
Vlada na predlog ministra za finance. 
Predlagatelj zakona ocenjuje, da je pogoj, po 
katerem zadostnih sredstev pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče načrtovati, težko 
dokazljiv. Predlagatelj izjeme, povezane z 
uporabo sredstev splošne proračunske 
rezervacije, je Vlada. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča Vlada. 
Sploh ne razumem, v čem je problem. 
 Na Odboru za finance smo sprejeli tudi 
amandmaje, ki sledijo pripombam Zakonodajno-
pravne službe Državnega zbora. Ti amandmaji 
so bili nujni, saj bi predlagatelj zakona z 
uzakonitvijo predlagane izjeme, povezane s 
porabo sredstev splošne proračunske 
rezervacije, kršil eno najpomembnejših načel 
javnega financiranja, to je načelo specializacije 
proračuna, ki je določena v Zakonu o javnih 
financah. Razumljivo je, da zaradi nepredvidenih 
okoliščin in življenjskih dogodkov, ki lahko 
povečajo posamezne izdatke, le-teh ni mogoče 
natančno načrtovati, vendar se je treba 
prizadevati za pravilno načrtovanje izdatkov pri 
pripravi proračuna. 
 Kljub nekaterim pomislekom bomo v 
Slovenski nacionalni stranki glasovali za Predlog 
zakona o spremembah ter dopolnitvah Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019. Hvala lepa za vašo pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  

 Mag. Marko Pogačnik v imenu 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za besedo. 
Spoštovani minister! 
 Zakon o izvrševanju proračuna, glavni 
cilj je tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna. 
Glede na dejstvo, da je matično delovno telo 
Odbor za finance spremenil 68. člen, ki govori o 
splošni uporabi proračunskih rezervacij sredstev, 
mi temu zakonu ne bomo nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Gospa Andreja Zabret v imenu 
Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.  
 Gospa poslanka, oder je vaš.  
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Spoštovani 

predsednik, predstavniki Vlade! Spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 Cilj novele, ki jo obravnavamo, je 
uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in 
nemoteno izvrševanje proračuna države po 
uveljavitvi rebalansa proračuna države za leto 
2019. Poleg nekaterih redakcijskih popravkov 
bomo z njenim sprejetjem omogočili višjo 
dovoljeno število zaposlenih v skupnem 
kadrovskem načrtu državnih organov. Konkretno 
gre za zaposlene pri projektu probacije, saj v 
tem trenutku kadrovska popolnitev na tem 
področju ni niti polovična in to kljub temu da so 
bile potrebe po dodatnih kadrih jasno 
predstavljene že ob sprejemanju Zakona o 
probaciji. Uprava je 1. aprila lansko leto, ko je 
začela delovati od centrov za socialno delo 
prevzela v reševanje 488 zadev. Do konca 
novembra lanskega leta pa je število zadev, ki 
jih imajo v delu, poskočilo na tisoč 974. Glede 
na to, da je število zadev, ki jih imajo v 
obravnavi, v nekaj mesecih delovanja poraslo za 
večkratnik, je nujno zagotoviti dodatne 
zaposlene, sicer bo Uprava za probacijo težko 
opravljala svoje delo. 
 Določa se tudi izjema od 42. člena 
Zakona o javnih financah. Ta določa, da se 
sredstva splošne proračunske rezervacije 
uporabljajo za nepredvidene namene, za katere 
v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za 
namene, za katere se med letom izkaže, da 
sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, 
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati. Ker je pogoj, po katerem zadostnih 
sredstev pri pripravi proračuna ni bilo mogoče 
načrtovati, težko dokazljiv, se s predlaganim 
členom določa izjema od tega pogoja. Po 
opozorilu Zakonodajno-pravne službe in 
sprejetju koalicijskega amandmaja na delovnem 
telesu je sedaj določeno, da se izjema določa le 
za namene predsedovanja EU. Obsega 
sredstev, ki jih bodo posamezna ministrstva v 
letu 2019 potrebovala za namen predsedovanja, 



                                                                                                                          

  149  

namreč ni mogoče razdelati, saj je poraba 
sredstev med drugim odvisna tudi od zunanjih 
okoliščin, kot je, recimo, uspešnost razpisov.  
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca bomo predlog novele soglasno podprli. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik, za besedo. Spoštovani državni 
sekretar, kolegice in kolegi! 
 Zakon o izvrševanju proračunov v 
slovenskem pravnem redu predstavlja sestavni 
del sprejemanja proračuna. Ta zakon je pogoj 
za izvedbo proračuna. Brez njegovega sprejetja 
tudi proračun ne more zaživeti, saj se z njim na 
primer določa največji dopustni obseg 
zadolževanja, zvišuje se omejitev zaposlovanja 
v določenih javnih servisih, ureja se raba 
proračunske rezervacije, ki jo bo mogoče 
uporabiti tudi v pripravah na predsedovanje 
Evropski uniji, ki Slovenijo čaka že v zelo 
kratkem času. 
 Kot vedno je Zakon o izvrševanju 
proračuna namenjen tudi za določitev 
povprečnine, torej zneska, s katerim naj bi 
občine pokrile izvajanje nalog, ki jim je zakonsko 
naložila država. Kljub temu da so država in 
občine v proračunskih pogajanjih dosegle 
dogovor o višini povprečnine, se očitno tudi letos 
ne bomo mogli izogniti že večkrat ponovljeni 
razpravi, katere rdeča nit so trditve občin, da 
država neustrezno in nezadostno financira 
obvezne naloge občin in s tem povzroča, da se 
stroški javnih storitev prevalijo na ljudi. Veliko o 
tej temi je bilo povedanega že v proračunski 
razpravi. 
 Glede na vse povedano bo moralo biti 
tokratno sprejemanje tega zakona precej 
rutinsko opravilo. Opravljena razprava in 
sprejeto mnenje Državnega sveta, ki tega 
predloga zakona ne podpira, pa nakazujeta, da 
se bomo tudi tokrat posvečali predvsem 
položaju in financiranju občin, ne pa širši sliki, ki 
jo moramo imeti pred očmi ob sprejemanju 
proračuna. Dejstvo je, da sistem financiranja 
lokalne samouprave ni dorečen in da je bila v 
zgodovini te države zamujena že vrsta 
priložnosti, da bi ga primerno uredili. Vendar je 
dejstvo tudi, da so občine z državo v pogajanjih 
o tem proračunu dosegle dogovor o višini 
povprečnine. Nasprotovanje sprejetju tega 
zakona pa izvira iz dejstva, da so bili sprejeti tudi 
drugi dogovori, predvsem tisti z javnimi 
uslužbenci, ki povečujejo maso sredstev za 
njihove težko prislužene plače. Ker povečane 
obveznosti do javnih uslužbencev, na primer, 
zaposlenih v vrtcih in domovih za starejše, 
bremenijo občine, te zdaj izkoriščajo priložnost 
za opozarjanje, da morajo kljub povišani 

povprečnini še vedno same zagotavljati določen 
del sredstev ali pa dopustiti povišanje cen 
storitev za svoje občane. Dejstvo je tudi, da 
noben sistem nikoli ne bo popoln. 
 Prav tako je dejstvo, da mora tudi 
država iskati svoje notranje rezerve, če želi 
postavljati in izpeljati optimalen proračun. Nikoli 
ne bo mogoče vseh sredstev do zadnje 
postavke sprejeti na ravni Državnega zbora. 
Vsak uporabnik proračunskih sredstev, tudi na 
občinski ravni, mora pametno razporejati 
sredstva, ki so mu na voljo, sprejemati mora 
odločitve in za njimi tudi stati. V nekaterih 
občinah bodo tako pokrili povišane stroške 
zasluženih plač delavcev, v drugih pa se bodo 
odločili, da bodo te stroške prevalili na občane. 
A na koncu so ukrepi stvar postavljanja prioritet 
občine. Ponekod bodo na prvo mesto postavili 
asfalt in krožišča, drugod pa bodo svoje izdatke 
prilagodili. Te odločitve na občinski ravni 
pomenijo pomembno razliko za prebivalce, zato 
se nihče ne more odvezati od svojega dela 
odgovornosti za sprejete odločitve. 
 Veliko predlogov s strani kritikov tega 
predloga zakona je vrednih upoštevanja, zato v 
Poslanski skupini Socialnih demokratov 
pozdravljamo, da je razprava o izboljšanju 
modela financiranja občin odprta. Znova 
moramo pozvati, da jo je treba tudi pripeljati do 
zaključkov, sicer ponovno tvegamo, da bo tudi v 
prihodnjih letih ta razprava oživela ob 
sprejemanju proračunskih dokumentov v 
Državnem zboru. To vprašanje je preveč 
pomembno tako za delovanje občin kot tudi za 
ljudi, da bi bila ta folklora le ob sprejemanju 
proračunskih odločitev. 
 Zato bomo v Poslanski skupini 
Socialnih demokratov podprli ta predlog zakona, 
ki omogoča izvrševanje spremenjenega in 
dopolnjenega proračuna, ki ga prav tako 
podpiramo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa Mateja Udovč v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani!  

 Z novelo Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 
2019 se ureja izvrševanje letošnjega proračuna. 
Poglavitne rešitve se nanašajo na povečanje 
dopustnega obsega zbirnega kadrovskega 
načrta in določitev dopustnega obsega 
zadolževanja države v letu 2019. Ureja tudi 
izjemo, ki je povezana s porabo sredstev 
splošne proračunske rezervacije. Novela zvišuje 
dovoljeno število zaposlenih v skupnem 
kadrovskem načrtu državnih organov na en 
odstotek. S povečanjem se bo med drugim 
zagotovilo tudi ustrezno število zaposlenih pri 
projektu probacije, kjer je trenutno zaposlenih 18 
uslužbencev. Pred prenosom pristojnosti na 
upravo je to delo v centrih za socialno delo 
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opravljalo približno 36 uslužbencev, pripad 
zadev pa se je povečal za več kot štirikrat. 
Novela omogoča tudi povečanje kadrovskega 
načrta Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. 
Sredstva za nove zaposlitve so v proračunu 
Ministrstva za pravosodje za to leto že 
zagotovljena, treba jih je določiti še v 
kadrovskem načrtu. Tako se bo razrešila najbolj 
pereča kadrovska problematika posameznih 
zavodov za prestajanje kazni zapor. 
 Z rebalansom se določa obseg 
dopustne zadolžitve države za leto 2019 v višini 
do ene milijarde 890 milijonov evrov. Zaradi 
pozitivnega gospodarskega cikla se do konca 
leta pričakuje nadaljnje znižanje javnega dolga 
na 66 % bruto domačega proizvoda. Država v 
zadnjih letih z upravljanjem dolga znižuje 
stroške obresti. V primerjavi z letom 2014 so ti 
stroški po predlogu rebalansa nižji za skoraj 300 
milijonov evrov. Znižanje obrestnih izdatkov v 
letu 2018 je rezultat aktivnega upravljanja 
javnega dolga. Slovenija je bila v preteklem 
obdobju druga med državami članicami 
Evropske unij, za Irsko, po znižanju dolga. Dolg 
države je še vedno nad 60 % bruto domačega 
proizvoda, vendar se vztrajno znižuje, s 
predvideno dinamiko, kriteriji pa bo izpolnjen 
konec srednjeročnega obdobja te vlade. 
 Določa tudi izjemo od 42. člena Zakona 
o javnih financah glede splošne proračunske 
rezervacije. Izjema je namenjena pripravam na 
predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v 
letu 2021. Intenzivne priprave na dogodek 
potekajo že letos, vendar pa sredstva po 
posameznih resorjih ni mogoče razdeliti, ker jer 
poraba odvisna od zunanjih dejavnikov. 
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra bomo predlog novele ZIPRS 
za leti 2018 in 2019 podprli. 
 Državni svet predloga rebalansa in 
novele ZIPRS ne podpira. Državni svetniki 
rebalansa niso podprli zaradi neuresničenih 
javnih obljub predstavnikov Vlade o povečanju 
povprečnine. Predlog novele ZIPRS ne ureja 
problema prenizke povprečnine za leto 2019. 
Novela zakona v 54. členu določa višino 
povprečnine, ki pa ni bila spremenjena. Po drugi 
strani pa je Državni zbor že 13. decembra z 
novelo ZIPRS zagotovil dodatnih 32,5 milijona 
evrov za ta namen. Zato je odrekanje podpore 
zakona povsem nerazumljivo. 
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra opozarjamo, da je proračun 
po svoji naravi svojevrstno pravno-finančno 
politični akt. V njem se izkazujejo vsi prejemki in 
izdatki države. Pri sprejemanju proračuna ima 
Državni zbor določeno prosto polje politične 
presoje. Zakon, ki ureja izvrševanje proračuna, 
pa je neposreden pogoj za uveljavitev 
proračuna. Zato bi lahko odložilni veto 
onemogočil izvajanje proračunov oziroma 
rebalansa. 
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra menimo, da Državni svet 
nima ustavne pristojnosti posegati v proračun 

Republike Slovenije. Predlagamo, da se v noveli 
Zakona o javnih financah določijo norme, ki so 
nujno potrebne za tekoče in nemoteno 
izvrševanje proračuna, ostale pa naj se uredijo v 
skladu s 87. členom Ustave v obliki zakona. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka za vaše stališče. 
 Gospod Primož Siter v imenu 
Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala, 

spoštovani predsednik. Kolegice in kolegi! 
 V nedavnih spremembah Zakona o 
izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019 se 
odražajo številna prizadevanja Levice. Končali 
smo z dolgoletnim obdobjem pretiranega 
varčevanja, ko so za napake bank in zasebnih 
podjetij, ki so povzročili krizo, plačevali delovni 
ljudje in najšibkejši. Z ZIPRS je sicer zagotovljen 
del sredstev za uskladitev pokojnin, izborjena so 
sredstva za dvig plač v javnem sektorju ter 
povišanje števila delovnih inšpektorjev, ukinjena 
je zamrznitev usklajevanja socialnih transferjev 
za posameznike in gospodinjstva, zajamčen je 
dvig proračunskih sredstev za občine in za 
zdravstvo. 
 Gre za majhne korake, ki pa nikakor 
niso zadostni. V prihodnje je potreben nadaljnji 
boj za dvig pokojnin, ki bo upokojencem 
omogočal dostojno življenje. V obdobju 2010 do 
2017 zaradi varčevanja so upokojenci izgubili 
319 milijonov evrov. Vse skupaj je pripeljalo do 
nevzdržnega stanja, ko 266 tisoč upokojencev 
prejema pokojnine pod 600 evrov, kar je pod 
pragom revščine. To je skupina, ki jo v prihodnje 
ne smemo več zapostavljati. Prav tako si ne 
moremo privoščiti, da bi še naprej zapostavljali 
prekarne delavce. Namesto da se spet 
pogovarjamo o davčnih razbremenitvah 10 % 
najpremožnejših, bi se morali pogovarjati o tem, 
kako izboljšati položaj najslabše plačanih. 
Menedžerski eliti, višjim specialistom v zdravstvu 
ter visokim funkcionarjem v javni upravi se delo 
že izplača, prekarnim delavcem, ki so za 
mizerno plačo prisiljeni v delo preko zunanjih 
izvajalcev, žal ne. 
 V Levici smo nedavno opozorili na 
primer skrajnega izkoriščenja čistilk, ki so delo 
preko zunanjega izvajalca opravljale na 
Ministrstvu za javno upravo. Za svoje delo dva 
meseca niso prejele plač, za nadure ter delo 
med vikendom niso prejele zadostnega plačila, 
delale so brez pogodb. Večkrat smo že opozorili, 
da pri tem ne gre samo za posamezne primere 
kršiteljev. Spomnimo se na kršitve v podjetjih 
Manicom, Beki plus in Cleaning, če se omejimo 
zgolj na zunanje izvajanje čiščenja. Pri 
zunanjem izvajanju storitev gre za sistemski 
socialni damping. S tem si privatna podjetja in 
javne ustanove nižajo stroške s teptanjem 
delavskih pravic, s poslabševanjem delovnih 
pogojev. Takšnim izkoriščevalskim praksam je 
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treba narediti konec. Osnovni pogoj izboljšanja 
položaja outsourcanim delavcem in prekarnih 
delavcev je okrepitev delovne inšpekcije. Veseli 
nas sicer, da ZIPRS zagotavlja zaposlitev 
dodatnih 10 inšpektorjev, toda opozarjamo, to ni 
dovolj. V zadnjih nekaj letih število poslovnih 
subjektov narašča, medtem ko se število 
delovnih inšpektorjev zmanjšuje. Zaposleni 
inšpektorji ne morejo sproti obravnavati vseh 
prijav, teh je 6 tisoč 500 letno, njihova vsebina 
pa je vse bolj kompleksna. Obseg dela se 
povečuje vsaj od leta 2005, ko je IRSD postal 
prekrškovni program. Da bi ustrezneje rešili 
problem sistematičnih kršitev delovne 
zakonodaje, bo v prihodnje potreben bolj 
odločen boj proti kadrovski in finančni 
podhranjenosti delovne inšpekcije. A tudi 
zaostrovanje predpisov in nadzora ne bo 
zadostovalo. 
 Sistemske kršitve, katerim so podvrženi 
delavci, ki delo opravljajo pri zunanjih izvajalcih, 
je treba reševati sistemsko. ZIPRS se te 
problematike loteva nezadostno. Boj za pravice 
najbolj izkoriščenih delavcev še zdaleč ni 
končan. ZIPRS bo omogočil le zaposlitev 
majhnega števila delavcev, ki delajo pri zunanjih 
izvajalcih, čeprav si polno zaposlitev, vključno z 
vsemi pravicami, ki dostojnemu delu pristojijo, 
zaslužijo vsi. Nazadnje je treba omeniti še sporni 
68.a člen, s katerim si je koalicija želela 
zagotoviti bianco menico za nakupe orožja ali 
česarkoli že. Z amandmajem se je nato omejila, 
a kljub temu ostaja bianco menica za trošenje 
proračunske rezerve za predsedovanje Sveta 
EU. Najlepša hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem smo zaključili predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Ugotavljam, da v drugi 
obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu 
zakona niso bili vloženi in s tem zaključujemo 
drugo obravnavo tega zakona. 
 Odločanje o predlogu zakona bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam, 
spoštovane in spoštovani, to točko dnevnega 
reda.  
 
 S tem prehajamo, spoštovane poslanke 
in poslanci, na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA, 
TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O NEPRAVDNEM POSTOPKU.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. 
 Za dopolnitev obrazložitve prosim 
pristojno ministrico gospo Andrejo Katič. 
 Izvolite.  
 
ANDREJA KATIČ: Spoštovani predsednik, 

spoštovane poslanke in poslanci! 
 Veljavni Zakon o nepravdnem postopku 
je bil sprejet leta 1986 in do danes ni bil nikoli 
noveliran. Predlog novega zakona, ki je danes 
pred vami, je eden od ključnih normativnih 

ukrepov, ki jih moramo sprejeti, da bo lahko v 
praksi zaživela reforma družinske zakonodaje, ki 
je bila začrtana v začetku leta 2017 s sprejetjem 
Družinskega zakonika, ki je na novo uredil 
družinska materialnopravna razmerja in v celoti 
prenesel pristojnost za odločanje v družinskih 
zadevah s centrov za socialno delo na sodišča. 
S tem zakonom določamo pravila sodnega 
postopka, po katerem se bodo po 15. aprilu 
2019 ta razmerja urejala. 
 Glavni cilj, ki smo ga zasledovali, je 
zagotovitev učinkovitejše zaščite pravic vseh 
udeležencev postopka, zlasti pa otrok in drugih 
oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje 
pravice in interese. V primerih, ko starši ne 
morejo ali nočejo varovati koristi otroka, mora to 
namesto njih storiti država. S predlaganimi 
rešitvami izboljšujemo položaj otrok v družinskih 
razmerjih tako med postopkov kot tudi po 
končanem postopku. Pravica povedati mnenje je 
pravica otroka in otroku ni treba izraziti svojega 
mnenja, če tega ne želi. Nova je določba, da 
lahko izrazi svoje mnenje tudi v razgovoru z 
zagovornikom otroka, ki je bil dodeljen v skladu 
z zakonom, ki ureja Varuha človekovih pravic. 
Otrok mnenje lahko izrazi v neformalnem 
postopku sodnikom, lahko tudi ob sodelovanju 
strokovno usposobljene osebe, torej ne na 
obravnavi in vselej brez prisotnosti staršev. V 
ospredju določil zakona je tudi načelna dolžnost 
sodišča po uradni dolžnosti ugotoviti vse 
pomembne okoliščine, neodvisno od 
predlaganih dokazov strank.  
 Drugi cilj je celostno in enotno 
reševanje vseh ključnih družinskih razmerij. 
Nova ureditev bo omogočila, da se bo prek 
enotne obravnave celotne družinske situacije 
odločalo po istih postopkovnih pravilih pred istim 
stvarno pristojnim sodiščem in praviloma tudi 
pred istim pristojnim sodnikom. S tem se 
odpravlja dosedanja delitev, da v nekaterih 
družinskopravnih vprašanjih odločajo sodišča 
splošne pristojnosti, o nekaterih po pravilih 
upravnega postopka centri za socialno delo, 
ministrstvo za delo in kasneje Upravno sodišče. 
Ne le sodišče, temveč tudi udeleženci v 
postopku in druge osebe, ki sodelujejo v 
postopku, si morajo ves čas trajanja postopka 
prizadevati, da se pravice in pravni interesi 
udeležencev čim prej ugotovijo in zavarujejo. 
 Kot tretji cilj se v sodni postopek 
ustrezno umešča vloga centrov za socialno delo 
glede na njihove pristojnosti po Družinskem 
zakoniku ter njihovo strokovno znanje. Kljub 
dejstvu, da je pristojnost odločanja v celoti 
prenesena na sodišče, da sodišče v teh 
postopkih varuje koristi otroka, je vloga centrov 
za socialno delo ključna. Centri bodo kot 
predlagatelji ali zakoniti udeleženci postopkov 
pomembno prispevali k učinkovitemu varstvu v 
koristi otrok in drugih oseb, ki ne morejo same 
poskrbeti za svoje pravice in interese. Položaj 
centrov je zlasti okrepljen v postopkih odločanja 
o ukrepih za varstvo v koristi otrok, v katerih 
njihove navedbe ter zaslišanja njihovega 
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strokovnega delavca štejejo za izpovedbe 
osebe, ki ima o dejstvih posebno strokovno 
znanje. 
 Predlog zakona, spoštovane poslanke 
in poslanci, ki je pred vami, v primerjavi z danes 
veljavno ureditvijo vsebuje tudi druge 
spremembe in prilagoditve, ki so se izkazale za 
potrebne; bodisi zaradi spremenjene ureditve v 
veljavnem materialnopravni zakonodaji, ki vpliva 
na ureditev posameznih nepravnih postopkov, 
bodisi pa gre za spremembe, ki odpravljajo 
neenotno sodno prakso pri izvajanju zakona, pri 
čemer pa se ohrani struktura in nomotehnika 
veljavnega ZNP. 
 V splošnih določbah zakona so 
predlagane tudi spremembe v smeri večjega 
vsebinskega odločanja, poudarjena je vloga 
sodnika, ki mu nove procesne možnosti 
omogočajo, da glede na konkretne okoliščine in 
v luči varstva oseb, ki jih je sodišče dolžno 
varovati po uradni dolžnosti, sprejme 
postopkovno najprimernejšo ureditev. 
Reformirajo se izredna pravna sredstva v 
nepravdnih postopkih, s čimer se daje ustrezno 
mesto vlogi Vrhovnega sodišča, ki bo imelo po 
novem preko dopuščene revizije tudi v 
nepravdnih postopkih možnost poenotenja 
sodne prakse in skrbi za njen razvoj.  
 Obsežne reforme, kot je prenova 
družinske zakonodaje, nujno zajemajo tri 
segmente: normativni del, organizacijske ukrepe 
in izobraževanje ter priprave ključnih deležnikov 
na novo ureditev. Verjamem in tudi sama se 
bom trudila, da vsi deležniki prevzamemo svoj 
del odgovornosti in dolžnosti v teh postopkih, saj 
bodo le tako vse nove rešitve v praksi zaživele. 
Iz tega razloga sem se odločila na Ministrstvu za 
pravosodje oblikovati posebno implementacijsko 
skupino ZZNP-1, ki je sestavljena iz vseh 
ključnih deležnikov in bo bdela nad izvajanjem 
tega novega zakona in poročala tako o dobrih 
praksah, ki se bodo na podlagi tega izoblikovale, 
kot tudi glede pomanjkljivosti, ki se bodo morda 
pokazale pri njegovem izvajanju. 
 Vsem, ki so sodelovali pri pripravi 
zakona, se zahvaljujem in predlagam, 
spoštovane poslanke in poslanci, da ga 
podprete. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica za vašo predstavitev.  
 Matično delovno telo je Odbor za 
pravosodje. Besedo dajem podpredsednici, 
mag. Meiri Hot.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, 

spoštovani gospod predsednik. Spoštovane 
poslanke in poslanci!  
 Odbor za pravosodje je na 6. redni seji 
14. februarja kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o nepravdnem 
postopku, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo predložila Vlada.  

 Predstavnica predlagatelja, ministrica 
za pravosodje Andreja Katič, je v dopolnilni 
obrazložitvi členov povedala, da je predlagani 
zakon eden ključnih ukrepov, da bo lahko v 
praksi zaživela reforma družinske zakonodaje, ki 
jo je začrtal v začetku leta 2017 sprejeti 
Družinski zakonik. Ta je pristojnost za odločanje 
o družinskih zadevah skoraj v celoti prenesel s 
centrov za socialno delo na sodišča in določil 
tudi nekatere nove pristojnosti sodišč, hkrati pa 
je okrepil strokovno, svetovalno in podporno 
vlogo centrov za socialno delo. Cilj predloga 
zakona v preostalih delih je opraviti nujne 
prilagoditve, ki so potrebne zaradi spremenjene 
ureditve v veljavni zakonodaji, ki vpliva na 
ureditev posameznih nepravdnih postopkov, ter 
spremembe, ki odpravljajo neenotno sodno 
prakso pri izvajanju zakona, pri čemer se ohrani 
struktura veljavnega zakona, posebni postopki, 
ki jih urejajo drugi zakoni, pa ostanejo urejeni v 
področnih zakonih.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe Katarina Kralj je v predstavitvi njihovega 
pisnega pravnega mnenja povedala, da je 
predlagani zakon z vidika njihovih pristojnosti 
dobro pripravljen in izčrpno obrazložen. Večina 
pripomb Zakonodajno-pravne službe je ustrezno 
upoštevanih v vloženih amandmajih koalicijskih 
poslanskih skupin, glede ostalih opozoril pa so 
bila s strani Ministrstva za pravosodje podana 
dodatna pisna pojasnila. Ponovno pa je 
opozorila, da mora biti predlog zakona sprejet in 
uveljavljen najkasneje 15. aprila letos, da ne bi 
prišlo do neskladja med materialno in procesno 
ureditvijo družinskega prava. 
 Državni svetnik Rajko Fajt je predstavil 
mnenje Komisije Državnega sveta za državno 
ureditev, ki predlog zakona podpira, saj je nujen 
predpogoj za uspešno izvajanje Družinskega 
zakonika. Pri tem se članom komisije zastavlja 
vprašanje, ali bodo glede na prenesene 
pristojnosti in povečan obseg dela na družinskih 
oddelkih sodišč postopki potekali nemoteno. 
Opozorili so tudi na pomanjkanje sodnih 
izvedencev s področja klinične psihologije in 
psihiatrije ter izrazili bojazen, da se bodo 
postopki na sodiščih podaljšali in podražili. Prav 
tako komisija meni, da je bilo ob pripravi 
predloga zakona premalo pozornosti namenjene 
klasičnim nepravdnim postopkom, zato bi lahko 
prišlo do težav pri njihovem izvajanju v praksi. 
 Predstavnica Odvetniške zbornice 
Slovenije Tanja Marušič je predstavila pripombe, 
ki jih je Odvetniška zbornica Slovenije podala že 
v postopku priprave zakonskega predloga; na 
primer, glede udeležencev v postopku, višini 
sodnih taks, odškodnin. Pri tem je ponovno 
izpostavila potrebo po profesionalizaciji 
zastopanja v nepravdnih postopkih, predvsem v 
postopkih za varstvo koristi otroka in za 
postavitev odrasle osebe pod skrbništvo. S 
strani predstavnikov predlagatelja je bilo v zvezi 
s tem povedano, da so obširni odgovori in 
pojasnila predlagatelja na pripombe in 
pomisleke Odvetniške zbornice Slovenije 
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vsebovani v uvodnem delu zakonodajnega 
gradiva, deloma pa jih odpravljajo tudi vloženi 
amandmaji. Ponovno pa so pojasnili drugačno, 
aktivno vlogo sodnika v nepravdnih postopkih. 
 Odbor je bil seznanjen tudi s pisnim 
mnenjem Sodnega sveta, ki opozarja, da 
finančne posledice prenosa pristojnosti v 
družinskih zadevah na sodišča niso bile dovolj 
skrbno ovrednotene že ob sprejetju Družinskega 
zakonika kot tudi ne pri obravnavanem predlogu 
zakona. Sodni svet opozarja tudi na kronično 
pomanjkanje sodnih izvedencev 
kliničnopsihološke in pedopsihiatrične stroke, 
kar nezanemarljivo vpliva na trajanje in kvaliteto 
sodnih postopkov, prav tako pa bodo nanje 
vplivali neustrezni podporni programi centrov za 
socialno delo. 
 V razpravi je poslance zanimala 
predvsem kadrovska pripravljenost sodišč na 
nove pristojnosti, pri čemer so opozorili tudi na 
pomanjkanje sodnih izvedencev 
kliničnopsihološke in pedopsihiatrične stroke. 
Izpostavili so tudi vprašanje izenačenosti 
partnerske in zakonske zveze v nepravdnih 
postopkih. Predstavniki predlagatelja, 
Vrhovnega sodišča ter Skupnosti centrov za 
socialno delo so podali dodatna pojasnila glede 
priprave na uveljavitev družinske reforme, ki 
zajema tako sprejetje vseh potrebnih 
normativnih podlag kot tudi organizacijske in 
kadrovske ukrepe znotraj sodišč in centrov za 
socialno delo ter izobraževanje in pripravo 
ključnih deležnikov na novo ureditev. 
 V nadaljevanju je odbor sprejel 
amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, 
SAB in Desus. Odbor je nato v skladu s 128. 
členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o 
vseh členih ter predlog zakona sprejel. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Kot prvi ima besedo gospa Maša 
Kociper, Poslanska skupina Stranke Alenke 
Bratušek. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala za besedo. 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 
 Kot že rečeno, sprejetje Predloga 
zakona o nepravdnem postopku je nujna 
predpostavka za učinkovito izvajanje 
Družinskega zakonika. Predlog novega zakona 
bo nadomestil veljavni zakon, ki je bil sprejet leta 
1986 in do danes nikoli konkretno noveliran. 
Družinski zakonik, kot je bilo tudi že povedano, 
pa je bil sprejet marca 2017 in bo stopil v veljavo 
že čez dober mesec.  
 Zakon prinaša reformo družinske 
zakonodaje, po kateri si pristojnosti za odločanje 
o družinskih razmerjih in osebnih stanjih skoraj v 
celoti prenaša s centrov za socialno delo na 
sodišče, kot je to obrazložila že gospa ministrica. 
Tozadevno je zato potrebno urediti zakonsko 

podlago za odločanje sodišč. Določbe o sodnih 
postopkih, s katerimi se bodo urejala družinska 
razmerja morajo biti pravočasno prilagojene. Po 
oceni predlagatelja je za te vrste postopkov 
najustrezneje uporabiti določbe nepravdnega 
postopka, katerega ureditev je najprimernejša za 
varovanje interesov otrok. 
 V družinskih razmerjih pravzaprav ne 
gre za razrešitev nekih konkretnih enkratnih 
sporov, temveč za oblikovanje pravnih razmerij 
med ljudmi, ki bodo še naprej tako ali drugače 
živeli in sodelovali. Torej, še posebej 
pomembno, da se stremi k doseganju 
sporazumov med strankami v postopkih, zato 
naša poslanska skupina ves čas podpira tudi 
postopke mediacije v različnih fazah teh sporov 
in zadev. 
 V primerjavi s pravdnim postopkom ima 
nepravdni več prednosti: milejše formalne 
zahteve, hitrejši postopek in večjo prilagodljivost. 
Drži, da se bodo nekatere pomanjkljivosti te 
nove ureditve gotovo pokazale šele s časom, 
vendar pa brez sprejetja omenjene novele 
izvajanje določil Družinskega zakonika ne bi bilo 
mogoče. Soočeni bomo namreč z neskladjem 
med materialno in procesno ureditvijo tega 
področja. 
 Prenos pristojnosti v Družinskem 
zakoniku sicer stremi k hitrejšemu reševanju 
zadev in večje zaščiti koristi otrok v teh 
postopkih v koristi otrok. Predlog med drugim 
uveljavlja pravico, da otroci izrazijo svoje 
mnenje, če to želijo, in imajo pravico do 
zagovorništva. Pomembno je tudi, da se v 
tovrstnih zadevah znova in izrecno poudarja 
načelo največje koristi otrok, kar poudarjajo tudi 
vse mednarodne organizacije. Se pravi, koristi 
tistih, ki niso sposobni sami skrbeti zase in ne 
morejo učinkovito zastopati svojih pravic. Poleg 
tega imajo dolgotrajni in zapleteni postopki lahko 
znaten vpliv na razvoj otroka, varstvo koristi 
otrok pa je temeljno načelo družinskega prava. 
Na področju družinskih razmerij gre nemalokrat 
za zelo kočljive in zapletene situacije, ki so 
neprijetne za vse udeležence. In že dejstvo, da 
se bo celotna zadeva po novem obravnavala 
enotno pred enim sodiščem in po istih procesnih 
pravilih, bo, upajmo, prispevalo k hitrejšim in bolj 
usklajenim postopkom. 
 S predlogom zakona se bo dvignila 
kakovost odločanja, upajmo, saj bodo o tovrstnih 
zadevah odločali neodvisni in nepristranski 
sodniki, ki morajo po uradni dolžnosti varovati 
korist šibkejšega udeleženca postopka. Hitrejši 
epilog v družinskih zadevah bo omogočila tudi 
obveznost sodišč odločati o predhodnih 
vprašanjih, saj se bo s tem zmanjšalo število 
prekinitev postopkov. 
 Kljub prenosu pristojnosti na sodišča se 
bo krepila svetovalna in podpora centrov za 
socialno delo, kar bo še dodatno pripomoglo k 
varstvu koristi otrok.  
 Glede na vse povedano bomo v 
Poslanski skupini SAB predlog zakona podprli. 
Upamo pa, da bodo zagotovljeni tudi vsi 
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potrebni kadrovski in ostali pogoji, da bodo 
sodišča lahko prevzela svoje nove pristojnosti in 
da bo zagotovljeno dovoljšnje število izvedencev 
in vse ostalo podporno osebje, potrebno za 
kakovostno izvedbo teh postopkov. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev.  
 Gospod Jurij Lep v imenu Poslanske 
skupine Demokratične stranke upokojencev 
Slovenije.  
 Izvolite.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Najlepša hvala, 

gospod predsednik. Spoštovana ministra, 
kolegice in kolegi! 
 Veljavni Zakon o nepravdnem postopku 
je bil sprejet že leta 1986 in vse do sedaj še ni 
bil noveliran. Vanj so sicer na posameznih 
področjih posegli nekateri drugi zakoni, tokrat pa 
imamo pred seboj predlog novega Zakona o 
nepravdnem postopku.  
 Ne glede na to, da je zakon star preko 
30 let in je bil že skrajni čas, da ga posodobimo, 
je glavni razlog za sprejetje novega zakona pred 
dvema letoma sprejeti Družinski zakonik, ki se 
bo začel uporabljati aprila letos. Ta namreč na 
novo ureja družinska pravna razmerja. Tako se 
bo odslej v vseh družinskih zadevah odločalo na 
sodiščih in skoraj v vseh materialnopravnih 
razmerjih, ki jih ureja Družinski zakonik, se bo po 
novem odločalo po pravilih nepravdnega 
postopka. V tem postopku se bodo kar najbolje 
zaščitile koristi otrok, ki se jim bo moralo dati v 
odločanju o družinskih zadevah absolutno 
prednost. Centri za socialno delo pa bodo imeli 
pomembno vlogo v postopkih, saj bodo 
sodiščem nudili strokovno pomoč.  
 V Poslanski skupini Desus nas veseli, 
da imamo pred seboj predlog zakona, ki je bil 
deležen široke strokovne in javne razprave. 
Predlagatelj je besedilo zakona skoraj celo leto 
usklajeval z različnimi deležniki in res lahko 
rečemo, da je bilo vloženo veliko truda. 
Predlagane rešitve uživajo široko podporo, prav 
tako pa že potekajo številne priprave na izvedbo 
zakona v praksi. 
 V Poslanski skupini Desus verjamemo, 
da bodo vse te aktivnosti pripomogle k učinkoviti 
uporabi tako Družinskega zakonika kot tudi 
Zakona o nepravdnem postopku. 
 S prenosom odločanja o družinskih 
zadevah s centrov za socialno delo na sodišča 
se daje sodiščem in sodnikom večjo moč pri 
odločanju, kar seveda vodi tudi v odgovornost, 
sploh glede zaščite tistih najšibkejših v tovrstnih 
postopkih, to je otrok in tudi drugih oseb, ki niso 
sposobne same skrbeti za svoje pravice in 
interese. Tako se z novo ureditvijo vzpostavljata 
med drugim tudi pravica do mnenja in pravica do 
zagovorništva. S tem, ko se bo celotna 
družinska situacija obravnavala pred enim 
sodiščem po pravilih enega postopka, pa se 
bodo po pričakovanjih predlagatelja postopki 
tudi hitreje zaključevali. 

 V Poslanski skupini Desus se nam 
sicer zastavlja tudi vprašanja, ali bo temu res 
tako, ali bodo sodišča po novem še bolj 
obremenjena in se bodo postopki vlekli še dalj 
časa. Ne nazadnje na to opozarja tudi Sodni 
svet, ki med drugim izpostavlja pričakovanje 
večjega pripada zadev na sodišče ter kronično 
pomanjkanje izvedencev kliničnopsihološke in 
pedopsihiatrične stroke. To pa bo zagotovo 
pomembno vplivalo na trajanje in kakovost 
sodnih postopkov. Na tem področju bo v bodoče 
treba izvesti še veliko aktivnosti, da bomo dobili 
strokovnjake, ki bodo sodišču nudili dodatna 
znanja pri reševanju družinskih zadev. Tako da 
izzivov in aktivnosti tudi v bodoče ne bo 
manjkalo. 
 V Poslanski skupini Desus bomo 
predlog zakona soglasno podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFRLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo stališče predstavil gospod 
Zmago Jelinčič Plemeniti v imenu Slovenske 
nacionalne stranke. 
 Izvolite.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): Lep 

pozdrav vsem skupaj! 
 Zakon oziroma Predlog zakona o 
nepravdnem postopku je v redu in mislim, da je 
izdelan zelo dobro. Gre pa za eno zadevo, ki je 
pa zelo zelo sporna. To je 95. člen, ki določa, da 
otrok, ki je sposoben razumeti pomen postopka 
in posledice odločitve, ima pravico izraziti svoje 
mnenje, ampak problem nastane, ker je med 
drugim določeno, da lahko zaradi varstva koristi 
otroka sodišče določi, da se staršem ne dovoli 
vpogled v zapis oziroma poslušanje oziroma 
ogled posnetka, da se ne dovoli vpogleda 
staršem. 
 Pa kaj se gremo? Starši so tisti, ki 
skrbijo za otroke, kar pomeni, da imajo 
obveznosti in pravice, ki se nanašajo na skrb za 
otrokovo življenje in za zdravje, za njegovo 
vzgojo, razvoj, varstvo, nego, nadzor nad 
otrokom in nad otrokovim izobraževanjem. Poleg 
tega imajo tudi obveznost in pravice, ki se 
nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter 
na upravljanje njegovega premoženja. To se 
pravi, otroci so pod varstvom svojih staršev, kar 
pomeni, da starši morajo imeti pravico vpogleda 
v otrokove izjave in biti obveščeni o tem, kaj 
otroci počnejo, saj drugače ne morejo izvajati 
svoje starševske skrbi. 
 Poleg tega se krši pravica do izjave 
staršev kot stranke v postopku. Sodišče mora 
vsaki stranki dati možnost, da se izjavi o 
navedbah in zahtevkih nasprotne stranke. Tukaj 
je predpogoj to, da se uresniči ta pravica, da se 
stranka lahko seznani s procesnimi dejanji 
nasprotne stranke in sodišča. Zakon, ki pa se 
sprejema, pa prekomerno posega v pravico 
staršev do izjave v postopkih in gre zato 
predaleč v škodo ustavnih procesnih jamstev 
staršev. Praksa Evropskega sodišča za 
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človekove pravice je takšna, da ne dopušča tako 
daljnosežnega omejevanja oziroma tako 
daljnosežne omejevanje pravic pravdnih strank, 
da se seznanijo s procesnim gradivom, ki vpliva 
na odločitev sodišča. Torej sprejemamo zakon, 
ki je v 95. členu v nasprotju s prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice. 
 Po našem mnenju bi mi lahko mirno 
prevzeli sistem po vzoru sosednje Avstrije. Tam 
staršem zaradi varstva koristi otrok prepovejo 
prisotnost ob zaslišanju otroka, vendar imajo 
starši vpogled v tisto, kar so otroci povedali. 
Enako otrokovo mnenje ni deležno zaupnosti niti 
v Ameriki, na Škotskem in tako naprej. Skratka, 
mi zopet izumljamo zaradi ne vem koga, 
mogoče zaradi kakšnih pedofilskih teženj 
kakšnih gospa in pa predvsem gospodov na 
določenih položajih, da se uvaja ta 95. člen. 
Mislim, da je nujno treba to črtati. 
 Prav tako je treba povedati, da je 
Vrhovno sodišče v Ljubljani že odločilo, da mora 
sodišče otrokova starša seznaniti z bistveno 
vsebino neformalnega razgovora. Tukaj imamo 
pa problem. Vrhovno višje sodišče je nekaj 
naložilo in povedalo, da zdaj to spreminjamo na 
škodo in v nasprotju s tendencami Evropskega 
sodišča za človekove pravice. Mene to spominja 
na tisti čas v Sovjetski zvezi, ko so v takratni 
stalinistični ureditvi otrokom naročali, naj 
špicljajo in naj vohljajo za svojimi starši in naj jih 
prijavljajo. Poznani so primeri, ko so otroci 
zašpecali svoje starše, ki so jih potem odpeljali v 
taborišča in iz taborišč niso prišli nazaj. Kar 
nekaj primerov je takih, ko so potem vaščani 
tega otroka ubili zaradi tega, ker je starše ovadil. 
A hočemo to narediti zdaj v Sloveniji? Mislim, da 
gre Slovenija v to smer, ampak vsaj tukaj 
naredimo nekaj in izbrišimo ta bedasti 95. člen. 
Kolega se tukaj nasmiha, ampak zgodovinska 
dejstva so grozljiva in nočem, da bi šli mi v 
Sloveniji po tej poti. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja je na vrsti Poslanska skupina 
Slovenske demokratske stranke, v njenem 
imenu bo predstavil stališče mag. Dejan Kaloh. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): 

Predsedujoča, hvala lepa za besedo. 
Spoštovani kolegi in gledalci, ki nas gledate za 
malimi zasloni! 
 Vlada predlaga nov, glede na število 
členov precej obsežen Zakon o nepravdnem 
postopku, ki bo nadomestil veljavni ZNP, ki je bil 
sprejet leta 1986 in je bil do sedaj večkrat 
noveliran. Po navedbah predlagatelja je ključni 
razlog za sprejetje novega Zakona o 
nepravdnem postopku povezan s sprejetjem 
Družinskega zakonika, ki se začne uporabljati že 
15. aprila 2019, po katerem bodo v vseh 
družinskopravnih razmerjih odločala sodišča v 
nepravdnem postopku. Z drugimi besedami, 
sprejetje novega ZNP je predpogoj za uspešno 

izvajanje Družinskega zakonika. Na to časovno 
dimenzijo je opozorila tudi Zakonodajno-pravna 
služba Državnega zbora, saj mora predlog 
zakona biti uveljavljen najkasneje do tega 
datuma, kajti v nasprotnem primeru lahko pride 
do velikih neskladij med materialno in procesno 
ureditvijo družinskega prava. 
 Družinski zakonik je v pretežnem delu 
prenesel pristojnost za odločanje v družinskih 
zadevah s centrov za socialno delo na sodišča 
in pri tem določil tudi nekatere nove pristojnosti 
sodišč. Cilji predlagatelja so bili naslednji: 
izboljšanje položaja otrok v družinskih razmerjih, 
tako med postopkom kot po končanem postopku 
oziroma zagotovitev učinkovitejšega izvajanja 
načela varovanja koristi otroka; hitrejše 
reševanje zadev na družinskem področju, 
pomembnem pri odločanju o ukrepih za varstvo 
koristi otroka, ter hkrati omogočiti enotno 
obravnavanje celotne družinske situacije pred 
istim sodiščem po pravilih enega sodnega 
postopka; ustrezna umestitev centra za socialno 
delo v postopke na način, da ta ustreza njihovi 
vlogi, kot je bila določena z Družinskim 
zakonikom, ki je okrepil njihovo strokovno, 
svetovalno ter podporno in predlagalno vlogo v 
sodnih postopkih. 
 Predlagateljevo zasledovanje 
izboljšanja interesov položaja otrok v družinskih 
razmerjih in s tem njihovih koristi, kakor tudi 
povečana zaščita interesa drugih oseb, ki ne 
morejo same varovati svojih pravic in koristi, je 
seveda nujno in potrebno in v tem delu pri 
Slovenski demokratski stranki nimamo prav 
nobenih pripomb in takšno zakonodajno rešitev 
opozarjamo. A hkrati opozarjamo, da bo pretežni 
prenos upravnih zadev s centrov za socialno 
delo na sodišča pomenil precejšnjo povečanje 
obsega dela na družinskih oddelkih sodišč. 
Zaradi tega se že napovedujejo nove zaposlitve 
tako sodnikov kot dodatnega sodnega osebja, 
kar bo seveda prineslo dodatne proračunske 
obremenitve. V tem trenutku pa sploh ni jasno, 
če bodo ta sredstva za te nove naloge sploh 
zagotovljena. 
 Kaj bo velik pripad novih zadev pomenil 
za učinkovitost in nemoteno delo družinskih 
sodnikov, bo pokazal čas, a opozorila nekaterih 
pravnih strokovnjakov o sodnih zaostankih so na 
mestu. Komisija za državno ureditev pri 
Državnem svetu Republike Slovenije je, denimo, 
opozorila, da obstaja nevarnost, da se bodo 
postopki na sodiščih vlekli in da bo večja 
uporaba sodnih izvedencev podražila postopke. 
Glede na to, da je govor o sodnih postopkih, ki 
so opredeljeni kot nujni, so takšna opozorila 
seveda zaskrbljujoča. 
 Predlog zakona je bil prvenstveno 
namenjeno uskladitvi z Družinskim zakonikom, a 
ureja tudi klasične nepravdne postopke, ki jim je 
bilo po naši oceni posvečeno premalo 
pozornosti, zato se znajo kasneje pri samem 
izvajanju zakona pojaviti težave. Na določene 
pomanjkljivosti v zvezi s klasičnimi nepravdnimi 
postopki so opozarjali tudi na Odvetniški 
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zbornici, a pri vseh svojih pripombah niso bili 
uslišani. Tudi sama ministrica za pravosodje 
Andreja Katič je na seji Odbora za pravosodje 
14. februarja 2019 dejala, da bi zagotovo težko 
dala zagotovilo, da težav pri izvajanju tega 
zakona ne bo. 
 Zaradi vsega navedenega v Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke 
predlogu predmetnega zakona ne bomo 
nasprotovali. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine LMŠ bo 
predstavila gospa Nina Maurovič.  
 Izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoča. Spoštovane in spoštovani! 
 Glede na večje spremembe, ki jih je na 
področju urejanja družinskih razmer prinesel 
novi Družinski zakonik, in z oziroma na dejstvo, 
da je bil veljavni Zakon o nepravdnem postopku 
sprejet že pred kar precej časa, se je 
predlagatelj pravilno odločil, da to področje 
celovito uredi in pripravi novi Zakon o 
nepravdnem postopku. V Poslanski skupini Liste 
Marjana Šarca seveda sprejetje novega Zakona 
o nepravdnem postopku pozdravljamo 
predvsem iz razloga, ker bo novi zakon končno 
omogočil enotno obravnavanje celotne 
družinske situacije pred istim sodiščem in po 
pravilih enega sodnega postopka. Prenos 
obravnavanja družinskih zadev v sodno 
pristojnost vsekakor pomeni bistveno večji 
garant za zagotavljanje otrokove koristi, ki kot 
vemo, mora biti glavno vodilo v vseh postopkih, 
ki urejajo družinske razmere. Predlagane 
spremembe sledijo predvsem izboljšanju 
položaja otrok tako tekom postopka kot tudi po 
končanem postopku. 
 Prav tako je dodana vrednost novega 
zakona tudi ta, da definira ustrezno umestitev 
centrov za socialno delo v te postopke, in sicer 
na način, da se zagotovi in okrepi njihova 
strokovna in svetovalna naloga. 
 Polega navedenega je glavni cilj 
novega zakona tudi hitrejše reševanje zadev na 
družinskem področju, kar je izjemnega pomena 
zlasti pri varstvu koristi otroka. 
 Eden izmed pomembnih ciljev zakona 
je tudi zagotoviti širši dostop strank do 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije tudi v 
nepravdnem postopku, in sicer preko dopuščene 
revizije. 
 V preostalih delih novi zakon ureja tiste 
nujne prilagoditve, ki so potrebne zaradi 
spremenjene ureditve v veljavni zakonodaji, ki 
vpliva na ureditev posameznih posebnih 
nepravdnih postopkov ter predvideva tudi 
spremembe, ki bodo omogočile odpravo 
neenotne sodne prakse pri izvajanju zakona.  
 Glede na vse navedeno bomo v 
Poslanski skupini Liste Marjana Šarca novi 
Zakon o nepravdnem postopku podprli.  

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja ima besedo mag. Meira Hot 
v imenu Socialnih demokratov.  
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa. 

Spoštovana gospa podpredsednica, spoštovane 
in spoštovani! 
 Ključni razlog za sprejetje Zakona o 
nepravdnem postopku je novi Družinski zakonik, 
ki na novo ureja družinsko zakonodajo ter 
prenaša odločanje o družinskih zadev s centrov 
za socialno delo na sodišča. S sprejetjem 
Zakona o nepravdnem postopku se bodo tako 
prilagodile določbe sodnega postopka novi 
družinskopravni ureditvi, vse z namenom 
izboljšanja položaja otrok v družinskih razmerjih. 
Družinska razmerja so občutljiva materija, ker so 
vanjo vključeni otroci. Ti so zaradi nizke starosti 
ter čustvene, telesa nedoraslosti toliko bolj 
dovzetni za izkoriščanje, zlorabe in 
manipuliranje, zato je otroke v postopku nujno v 
čim večji meri zaščiti ter jim ponuditi varstvo na 
vseh mogočih področjih. Pri tem je treba izhajati 
iz temeljnega načela družinskega prava, to je 
načela otrokove koristi, ki ga morajo upoštevati 
vsi subjekti družinskega prava. 
 Stroka je že nekaj časa opozarjala, da 
bo za otrokove pravice in koristi najbolj 
poskrbljeno, če bodo družinske zadeve urejene 
sistematično na enem mestu in v enem 
postopku. Izbira nepravdnega postopka je tako 
ustrezna, saj nepravdni postopek ni tako strogo 
formalen kot pravdni, je bolj fleksibilen, 
prilagodljiv. V številnih primerih tako namen 
nepravdnega postopka ni rešitev spora med 
dvema strankama, temveč oblikovanje pravnih 
razmerij, ki so po naravi dolgoročna in običajno 
nastopi med ljudmi, ki morajo še naprej živeti 
drug z drugim. Položaju otrok se tako z novo 
zakonodajo izboljšuje, saj vzpostavlja pravico do 
mnenja, pravico to zagovorništva, enotno 
obravnavo družinskih zadev pred enim sodiščem 
in po pravilih enega postopka. Sprejetje zakona 
bo tako omogočilo hitrejše reševanje zadev na 
družinskem področju, kar je posebej pomembno 
pri odločanju o ukrepih za varstvo koristi otroka, 
saj imajo lahko predolgi postopki za otroka in 
njegov nadaljnji razvoj nepopravljive posledice. 
 Z nepravdnim postopkom se tudi 
ustrezneje umešča vloga centrov za socialno 
delo v postopke, in sicer na način, da ta ustreza 
njihovi vlogi, kot je bila določena z Družinskim 
zakonikom, ki je okrepil njihovo strokovno, 
svetovalno ter podporno in predlagalno vlogo v 
sodnih postopkih. 
 Socialni demokrati se seveda 
zavedamo, da bo prenos pristojnosti s centrov 
na socialno delo na sodišča prinesel večji pripad 
zadev na sodišča in s tem povečanje obsega 
dela na družinskih oddelkih sodišč. Koliko bo 
dejansko novih zadev, kolikšno bo konkretno 
število primerov, je sicer zelo težko napovedati, 
vendar so v pripravah na prevzem novih nalog 
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na Vrhovnem sodišču že aprila 2017 oblikovali 
posebno delovno skupino. Sodišča bodo 
potrebovala tudi dodatne sodnike in sodno 
osebje, za ta namen so na sodiščih tudi že 
razpisali dodatna delovna mesta.  
 Na tem mestu pa je treba izpostaviti 
tudi enega izmed problem, ki je sicer danes že 
bil izpostavljen in ki se vleče že kar nekaj časa; 
torej pomanjkanje sodnih izvedencev, predvsem 
kliničnih psihologov, psihiatrov, še posebej 
izvedencev s področja pedopsihiatrične stroke. 
V občutljivih družinskih postopkih je še toliko bolj 
pomembno, da se zadeve rešujejo hitro. Glavno 
vodilo v teh postopkih je in mora biti korist 
otroka. Izvedensko mnenje je namreč eden od 
pomembnih dokazov, ki pomaga sodišču, da 
sprejeme pravilno odločitev. Če pridobitev 
izvedenskega mnenja traja predolgo, to 
posledično zavleče postopek, kar pa zagotovo 
stisko in negotovost otrok in staršev. Eden 
izmed ključnih ukrepov je seveda povečanje 
števila sodnih izvedencev s področja klinične 
psihologije in psihiatrije. Tako bi bilo treba 
zagotoviti tudi finančna sredstva za njihovo 
specializacijo, zato nas veseli, da je Ministrstvo 
za pravosodje v zadnjem času sprejelo kar nekaj 
sklepov oziroma zavez, kako se lotiti te resne 
problematike in da že pripravljajo pravne 
podlage za sistemsko ureditev izvajanja in 
financiranja specializacij za klinične psihologe, 
prav tako sodeluje tudi z drugimi resorji, 
ministrstvom za zdravje, za finance ter Vrhovnim 
sodiščem. 
 Z novim Zakonom o nepravdnem 
postopku pa se poleg postopkov družinske 
zakonodaje spreminjajo tudi splošne določbe 
glede nepravdnih postopkov. Več bo 
vsebinskega, odpravlja se obveznost, da 
sodišče postopek prekine, če naleti na sporno 
predhodno vprašanje. Po novem bo sodišče 
tako vprašanje moralo rešiti samo, kar bo 
pomembno vplivalo na hitrost postopka. Prav 
tako bo poudarjena vloga sodnika, uvaja pa se 
tudi možnost do izpuščene revizije.  
 Socialni demokrati zaradi naštetega 
Predlog zakona o nepravdnem postopku 
podpiramo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

Lep pozdrav! 
 Ne bom vas mučil, šestkrat smo 
poslušali, kako je ta Stvarnopravni zakonik 
krasen in dober, zato teh uvodov sam ne bom 
imel, da se ne bomo ponavljali. Bi pa rad 
opozoril na nekaj dejstev, ki so bila za 
Poslansko skupino SMC kot odprto vprašanje in 
smo ga na odboru tudi razčistili. Gre za 10. člen, 
ki omenja tudi podlago, na kateri se bo 
Stvarnopravni zakonik uporabljal oziroma 

določena zakonodaja in glede na to, da je v tem 
zakonu omenjen samo Družinski zakonik, se je 
postavilo vprašanje, ker to ni edina zakonska 
zveza, ki obstaja v tej državi, obstaja tudi 
zakonska zveze istospolnih partnerjev, zaradi 
katerega imamo tudi sprejet Zakon o partnerski 
zvezi.  
 Dilema je bila predvsem preprosta: 
kako in kdaj in na kakšen način se bojo na 
sodišču obravnavale pravice otrok, ki so bodisi v 
takšnih partnerskih zvezah, in vsa ostala 
razmerja, za kar Stvarnopravni zakonik oziroma 
– pardon, se opravičujem – Zakon o 
nepravdnem postopku je seveda osnovna 
podlaga, da lahko sploh izvajamo tako enega 
kot drugi zakon. Se pravi, vsa odprta vprašanja. 
Ta zagotovila so bila podana in zato verjamem, 
da je Poslanska skupina SMC s tem dobila tudi 
jasen odgovor, da tudi podpira sam zakon.  
 Obstaja pa ob tem, in to je treba nujno 
povedati, seveda še vedno odprta dilema, kdaj 
bomo odpravili diskriminacijsko razliko med 
istospolnimi partnerji in ostalimi 
heteroseksualnimi partnerji, ki ne uživajo enakih 
pravic. Kot vemo, so bile socialne in ekonomske 
pravice z Zakonom o partnerski zvezi izenačene, 
postale so enake, vendar za dve pravici – gre za 
posvojitev in za biomedicinsko oploditev žensk, 
pa posluha v tej državi ni bilo. Tudi ne 
verjamem, da bo Državni zbor kadarkoli dosegel 
to visoko stopnjo soglasja, da bo kdaj to sploh 
sprejel. Zato je tukaj vprašanje na mestu, kdaj 
se bo s tem vprašanjem ukvarjalo Ustavno 
sodišče in tako kot v vseh normalnih razvitih 
državah, demokracijah tudi spoznalo, da 
enakost pred zakonom po 14. členu Ustave ne 
pomeni določenih izjem. To pa tudi pomeni neko 
visoko stopnjo, da se končno uvrsti Slovenija 
tudi med tiste države, s katerimi se mi radi 
pohvalimo, da smo enaki in da povzemamo 
njihov pravni red. Nemčija je recimo leta 2017 
tako že omogočila posvojitev otrok istospolnemu 
paru in s tem dokazala, da se ni zgodilo nič 
epohalnega, nič revolucionarnega, ampak 
zgodilo se je tisto, kar običajno v normalnih 
državah seveda stoji.  
 Zakon bomo podprli in s tem omogočili 
življenje osnovnima dvema zakonoma, zaradi 
katerega ta zakon pravzaprav tudi usklajujemo. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo gospod Boštjan Koražija 
predstavil stališče Poslanske skupine Levice.  
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, lep 
pozdrav! 
 Zakon o nepravdnem postopku, ki ga 
obravnavamo danes, je pravzaprav tehnična 
izvedba Družinskega zakonika, ki je bil sprejet 
leta 2017. Družinski zakonik podpore 
Levice takrat ni bil deležen, ker še naprej 
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ohranja diskriminacijo istospolnih parov, ki še 
danes nismo vključeni v krovni Družinski 
zakonik. Za istospolne pare je bil sprejet 
poseben Zakon o partnerski zvezi, kar je že 
samo po sebi dokaz, da nam še danes v družbi 
ni zagotovljena enakopravna obravnava. Je pa 
enakopravna obravnava in dokončno odprava 
diskriminacije na predlog Levice leta 2015 celo 
prestala zakonodajni postopek, a je bila nato s 
pomočjo Ustavnega sodišča, ki je dopustilo 
odločanje večine o pravicah manjšine, in s 
pomočjo zastraševalnega aparata desnice na 
referendumu zavrnjena.  
 Istospolni pari smo tako še naprej 
deležni sistemske diskriminacije v tistem delu 
Družinskega zakonika, ki smo mu v Levici 
nasprotovali. Smo se pa strinjali s tistim delom, 
ki je podlaga za današnji Predlog zakona o 
nepravdnem postopku. To je prenos pristojnosti 
za odločanje o družinskih zadevah s centrov za 
socialno delo na sodišča in določitev nekaterih 
novih pristojnosti sodišč. Gre za obsežne 
spremembe, ki vsekakor predstavljajo velik izziv. 
Tukaj smo imeli v Levici največ pomislekov. 
Govorimo namreč o zelo občutljivih postopkih, 
vse od odvzema starševske pravice, posvojitve, 
rejništva, zaščite otrokovih koristi, ločitev in tako 
dalje, zato je še toliko bolj pomembno, da sistem 
deluje brez večjih težav. V zvezi s tem smo tudi 
na odboru postavili kar nekaj vprašanj in s strani 
ministrstva smo dobili neke vrsta zagotovila, da 
večjih težav ne pričakujejo. Da so urejene 
kadrovske okrepitve sodišč, da so bila 
usklajevanja dolgotrajna in so bili vključeni vsi 
deležniki ter da so sodišča vsebinsko in 
strokovno dobro pripravljena na začetek 
uporabe Družinskega zakonika, smo tudi dobili 
potrditev na odboru. 
 V Levici vsekakor upamo, da je to res 
tako ter da po 14. aprilu ne bo večjih težav. V 
Levici bomo Predlog zakona o nepravdnem 
postopku podprli, bomo pa vsekakor spremljali, 
kaj se bo z izvajanjem Družinskega zakonika 
dogajalo v praksi. Prav tako od pristojnih 
ministrstev v najkrajšem možnem času 
pričakujemo razrešitev problema pomanjkanja 
izvedencev ustrezne stroke. 
 Zakon o nepravdnem postopku bomo 
podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Kot zadnji bo stališče NSi predstavil 
gospod Jernej Vrtovec. 
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): En lep dober dan 

vsem skupaj! 
 Kot je bilo že rečeno s strani mnogih 
mojih predhodnikov, gre za nadaljevanje 
sprejemanja Družinskega zakonika, ampak v 
Novi Sloveniji smo že tedaj, ko smo Družinski 
zakonik potrdili tukaj v Državnem zboru, govorili 
oziroma izpostavili vprašanje, kako bodo lahko 
sodišča glede na siceršnje zaostanke zmogla 

voditi vse postopke v družinskih zadevah, ki 
bodo nanje preneseni s centrov za socialno 
delo. To vprašanje še danes ostaja ključno, 
ostaja odprto vsaj v tem delu. Sodniki sami so 
opozarjali, da so za te postopke premalo 
strokovno usposobljeni, glede na to da gre za 
mladoletne osebe in zelo občutljivo poseganje v 
njihovo ranljivo osebnost. Glavnina določb 
Družinskega zakonika se bo začela uporabljati 
15. aprila letos, zato se danes še kako mudi. Do 
15. aprila mora biti nov zakon o nepravnem 
postopku sprejet, saj to pomeni praktično 
implementacijo rešitev zakonika. 
 Danes smo v Novi Sloveniji tako kot 
tedaj, ampak še bolj prepričani, da smo imeli 
prav. Na veliko verjetnost večjih sodnih 
zaostankov in njihovo podražitev zaradi potrebe 
po več sodnih izvedencih opozarja tudi sam 
Sodni svet. Pripad teh postopkov na sodišče bo 
precej večji, kot je to predlagatelj ocenil ob 
samem sprejemanju Družinskega zakonika. Tudi 
pomanjkanje kliničnih psihologov na področju 
družinskih postopkov bo postali kritično. Že 
sedaj imamo v Sloveniji zgolj 12 takšnih 
izvedencev. Ministrstvo za zdravje je s tem 
problemom seznanjeno že kar nekaj let, a kot 
kaže, si tudi ob tem zatiska oči in ne razpisuje 
specializacij na tem področju.  
 Kako smo torej pripravljeni na začetek 
uporabe določb Družinskega zakonika in novega 
zakona o nepravnem postopku? V Novi Sloveniji 
pritrjujemo predlagatelju, da je nepravdni 
postopek za varovanje interesov otrok 
primernejši, saj zanj ne veljajo stroga pravila 
pravnega postopka. Enotno obravnavanje 
celotne družinske situacije pred istim sodiščem, 
in to po pravilih enega sodnega postopka, 
pomeni zagotovo boljše izvajanje načela 
varovanja koristi otroka. To načelo je osnovno 
vodilo pri poseganju v družinska razmerja, zato 
pozdravljamo določbo, ki otroku omogoča, da jo 
ob razgovoru na centru za socialno delo ali pa 
pri sodniku navzoča tudi oseba, ki ji otrok zaupa 
in jo sam izbere, ali pa njegov zagovornik, če je 
bil ta otroku dodeljen na podlagi samega 
zakona. Pa vendar imamo na drugi strani tudi 
starše, ki jim sodišče lahko onemogoči, da 
pogledajo v zapis razgovora z otrokom. Na 
takšen prekomeren poseg v pravico staršev do 
izjave opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora v svojem mnenju, kjer se 
sklicuje na prakso Evropskega sodišča za 
človekove pravice. Če namreč sodišče pri 
odločitvi upošteva otrokovo mnenje, bi moralo 
sodišče z bistveno vsebino pogovora seznanjati 
tudi starša kot stranko v postopku. 
 Če povzamem. V Novi Sloveniji smo 
prepričani, da bosta začetek uporabe 
Družinskega zakonika in uveljavitev Zakona o 
nepravnem postopku povzročila velike sodne 
zaostanke ravno na področju družinskih razmerij 
in odprla vrsto novih vprašanj, povezanih s 
poimenovanjem družine tudi kot osnovne 
družbene celice.  
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 Predloga zakona v Novi Sloveniji zato 
ne bomo podprli. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
zaključujemo drugo obravnavo predloga zakona. 
 Glasovanje o predlogu zakona bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
danes v okviru glasovanj in s tem tudi prekinjam 
to točko dnevnega reda in 5. sejo Državnega 
zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 
11.45. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 10.26 in se 
je nadaljevala ob 11.45.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani kolegi in kolegice!  
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo. Preden 
pa v resnici nadaljujemo, mi dovolite, da izrazim 
dobrodošlico našim današnjim gostom, ki so se 
nam ravnokar pridružili na balkonu dvorane. 
Spoštovana ekscelenca, spoštovani predsednik 
Državnega zbora Republike Avstrije mag. 
Wolfgang Sobotka z delegacijo, dobrodošli v 
slovenskem hramu demokracije. Veseli me, da 
ste se odzvali mojemu povabilu na uradni obisk. 
Ta namreč nedvoumno predstavlja odlično 
priložnost za dodatno utrditev naših prijateljskih 
in široko razvejenih odnosov med državama in 
narodoma, kar so potrdili tudi današnji uradni 
pogovori obeh delegacij. Želimo vam uspešen 
preostanek obiska in prijetno bivanje v Sloveniji.  
 Sedaj pa, spoštovane in spoštovani, 
nadaljujemo prekinjeno sejo Državnega zbora.  
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: tretja, četrta, druga, peta, osma, deveta, 
deseta, enajsta, dvanajsta in prva točka 
dnevnega reda.  
 Prehajamo na glasovanje zbora o 
predlaganih odločitvah. Poslanke in poslance 
prosim, da preverite delovanje glasovalnih 
naprav.  
 
 Nadaljujemo s 3. točko, to je Predlog 
odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem države za Varuha človekovih 
pravic Republike Slovenije za leto 2019. 

 Ker k predlogu odloka matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja, 
amandmajev na seji zbora ni možno vlagati, 
zato prehajamo na odločanje o predlogu odloka. 
Spoštovane in spoštovani, pričenjamo z 
glasovanjem!  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 45 in nihče proti.  
 (Za je glasovalo 45.) (Nihče proti.)  
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 

 Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko 
dnevnega reda, to je za obravnavo Predloga 
odloka o načrtu ravnanja s stvarnim 
premoženjem države za organe državnega 
uprave, pravosodne organe, javne zavode, 
javne gospodarske zavode, javne agencije in 
javne sklade za leto 2019.  

 Ker k predlogu odloka matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja, 
amandmajev na seji zbora ni možno vlagati, 
zato prehajamo na odločanje o predlogu odloka.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, nihče proti.  
 (Za je glasovalo 47.) (Nihče proti.) 
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
rebalansa proračuna Republike Slovenije za 
leto 2019.  

 Prehajamo na odločanje o splošnem 
delu predloga rebalansa proračuna. 
Obrazložitev v imenu poslanske skupine?  
 Gospod Luka Mesec, izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Ali obrazložim ali 

postopkovno?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Postopkovno ima prednost.  
 Gospod Brane Golubović, izvolite.  
 
BRANE GOLUBOVIĆ (PS LMŠ): Hvala lepa.  

 V skladu s poslovnikom bi želel v imenu 
poslanske skupine 30 minut odmora pred 
glasovanjem.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Nisem 

slišal, gospod poslanec, 20 ali 30 minut? 30 
minut.  
 Prekinjam sejo zaradi 30-minutnega 
odmora, nadaljevali bomo ob 12.20.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 11.51 in se 
je nadaljevala ob 12.20)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 
  
 Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko 
dnevnega reda, to je s Predlogom rebalansa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2019. 

 Prehajamo na odločanje o Splošnem 
delu predloga rebalansa proračuna. Želi kdo 
razpravljati?  Ne. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 54, proti 26. 
 (Za je glasovalo 54.) (Proti 26.) 
 Ugotavljam, da je Splošni del predloga 
rebalansa sprejet.   
 
 Prehajamo na odločanje o Posebnem 
delu predloga rebalansa proračuna. To pomeni, 
da prehajamo na odločanje o vloženih 
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amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi 
pregleda vloženih amandmajev z dne 4. 3. 2019. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 1537 – Urad Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
Nove Slovenije k podprogramu Podpora 
Slovencem v zamejstvu in po svetu. 
 Gospa Ljudmila Novak v imenu 
poslanske skupine. 
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Poslanska 

skupina Nove Slovenije je vložila amandma, ker 
smo prepričani, da je Urad za Slovence v tem 
rebalansu proračuna dobil odločno premalo 
denarja. Postavka za urad je bila zvišana komaj 
za 0,29 odstotka, za dobrih 25 tisoč 700 evrov, 
kar pomeni ravno za popravo plač zaposlenih. S 
tem dajemo slab signal našim Slovencem v 
zamejstvu in po svetu, da v času obilnega 
proračuna in obilnih prihodkov namenjamo tako 
malo dodatnega denarja Uradu za Slovence. To 
ni dobro sporočilo. Zaradi tega smo pripravili ta 
amandma.  
 Vem, da tudi koalicijski poslanci 
podpirajo to, vendar vemo, kako se pač v 
parlamentu glasuje. Upala sem, da bo vendarle 
prišlo do tega spoznanja, da ni vseeno, kakšne 
signale dajemo našim zamejcem, Slovencem v 
zamejstvu in po svetu in da bomo sprejeli 
povišanje proračuna s tem amandmajem. Še 
vedno upam in priporočam vsem, da ta 
amandma podpremo. S tem ne bomo bistveno 
okrnili rebalansa proračuna, naredili bomo pa 
zelo dobro simbolično potezo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Samo Bevk v imenu poslanske 
skupine.  
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod predsednik.  
 Že včeraj sem se oglasil kot poslanec, 
ko smo razpravljali o amandmaju poslanske 
skupine Nove Slovenije, da bi za 500 tisoč evrov 
zvišali postavko na programu Urada Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
Jaz sem rekel, da se vsebinsko in z namenom 
strinjam, da pa je problem, kje se ta sredstva 
jemljejo. Namreč Finančni upravi Republike 
Slovenije. Zato Poslanska skupina Socialnih 
demokratov ne bo podprla tega amandmaja, bi 
pa glede na prakso iz preteklih mandatov, 
velikokrat smo to že prav pri primeru Urada za 
Slovencev zamejstvu in po svetu že naredili in 
že predlagali Vladi, da bi nekatere stvari, ki so 
nujne za realizacijo programov Urada Republike 
Slovenije za odnose s Slovenci v zamejstvu in 
po svetu ta sredstva zagotovili iz proračunske 
rezerve. To lahko pogledate v arhive. Velikokrat 
s se je to zgodilo. Nismo pač uspeli z 

amandmajem na seji Državnega zbora, je pa 
Vlada zagotovila, da bo ta sredstva rezervirala in 
jih nakazala uradu, da bo lahko svoj program 
izpolnil v celoti. Dejstvo je, da izven meja 
Republike Slovenije živi več kot pol milijona 
Slovenk in Slovencev in reči, da nas ta zadeva 
ne zanima, bi bilo napačno sporočilo našimi 
ljudem, ki živijo v zamejstvu, v zdomstvu in v 
izseljenstvu. Zato predlagam, da bi Vlada 
razmislila o tem predlogu in se konkretno 
dogovorila z Uradom Republike Slovenije, kako 
razrešiti ta manko. Kot sem že včeraj povedal, 
največji poraženec tega rebalansa za leto 2019 
je prav Urad Republike Slovenije za Slovence v 
zamejstvu in po svetu. dobili so komaj 25.744 
evrov več sredstev, drugi resorji pa od 750 tisoč 
evrov do 143 milijonov več za delovanje v letu 
2019.  
 Kot rečeno Poslanska skupina 
Socialnih demokratov ne bo podprla tega 
amandmaja, apelira pa na Vlado, da se ta 
problem reši. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana in spoštovani, hvala za vašo 
obrazložitev. S tem prehajamo na glasovanje. 
Samo dovolite, da ponovim. Glasujemo o 
amandmaju Poslanske skupine Nove Slovenije, 
podprogramu Podpora Slovencem v zamejstvu 
in po svetu.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 81, proti 46. 
 (Za je glasovalo 34.) (Proti 46.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 1911 – Ministrstvo za obrambo. 
Odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
Nove Slovenije k podprogramu Oprema in 
infrastruktura. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 1912 – Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje. Odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine SDS k podprogramu 
Delovanje sistema za zaščito reševanje in 
pomoč.   
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 44. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da tudi ta amandma ni 
sprejet. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2130 – Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, in odločanje o vloženih 
amandmajih k dvema podprogramoma pri 
proračunskem uporabniku. Najprej prehajamo 
na podprogram Podpora tehnološkim razvojnim 
projektom, in sicer odločamo o amandmaju 
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poslanske skupine Nove Slovenije k temu 
podprogramu.   
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. 
 Prehajamo še na podprogram Lokalno 
razvojna infrastruktura in odločamo o 
amandmaju Poslanske skupine SDS k temu 
podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 50. 
 (Za je glasovalo 29) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2431 – Direkcija Republike Slovenije 
za infrastrukturo, in odločanje o vloženih 
amandmajih k trem podprogramom pri tem 
proračunskem uporabniku.  
 Najprej prehajamo na podprogram 
Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest, 
in sicer odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije k temu podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na podprogram Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja državnih cest, in sicer 
odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
SNS k temu podprogramu pod številko 1. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 49.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine SDS pod številko 2.  
 Gospod Tanko ima besedo v imenu 
poslanske skupine. 
 Izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. 

 S tem amandmajem predlagamo, da se 
za 930 tisoč evrov poveča oziroma doda 
postavka, ki se nanaša na izgradnjo treh 
obvoznic. To je na obvoznico Velike Lašče, na 
obvoznica Ribnica in obvoznico Kočevje.  
 Vse te stvari, o katerih sedaj govorim, 
so bile dostavljene na ministrstvo s podpisom 13 
županov že leta 2000, mislim da konec marca. 
Od takrat do sedaj se postopki na umeščanje 
teh obvoznic praktično ne premaknejo nikamor. 
Tudi v odgovoru Vlade sedaj je napisano, da so 
zadeve nekje delno v teku, nekje pa ne vem, kje. 
Skrajni čas je, da Državni zbor odloči, da se 
obvoznice prometno nevarnih odsekov, kjer 
glavna cesta v glavnem poteka preko naselij, 
recimo v Ribnici preko naselij poteka približno 7 
kilometrov ceste, na kateri je omejitev več ali 
manj povsod 50 kilometrov na uro. Gre mimo 
šol, gre mimo vseh teh pomembnih institucij. 
Mislim, da je popolnoma neodgovorno od Vlade, 

od Ministrstva za infrastrukturo in tudi od 
koalicijskih poslancev, še posebej tistih, ki to 
poznajo, da takega amandmaja ne podprejo. Ne 
glede na to, da se promet odvija počasi, ker so 
omejitve, je najbrž potrebno nekaj narediti, da se 
tudi te potencialne nevarnosti odklonijo in da se 
izboljša pretočnost prometa, predvsem 
tovornega prometa preko takih naselij, kot so 
Ribnica, Velike Lašče pa tudi Kočevje. Tovorni 
promet narašča. Osebni promet narašča, ker je 
veliko teh dnevnih migracij. Pravzaprav je 
nedopustno, da se v skoraj 20 letih zadeva ni 
premaknila nikamor. Začetna leta še razumemo, 
ker so pač potrebni ti postopki predpriprave, 
analize umeščanja, analize variant, študije 
variant in tako naprej. Ampak v 20 letih, če ne 
gre drugače, je treba to tudi z amandmajem 
urediti.  
 Predlagam, da poslanci ta predlog 
podprete. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Še gospod Predrag Baković. 
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsednik, 

hvala za besedo. 
 Tukaj moram povedati, da se strinjam s 
predhodnikom. Tisti, ki se malo spozna na 
situacijo v prometu, je verjetno tudi že slišal, da 
je ta celotna relacija Ljubljana–Kočevje cesta 
smrti. Statistika kaže na to, da še vedno prihaja 
do hudih prometnih nesreč. Brezpredmetno je 
tudi o tem govoriti, kako se je ta cesta 
obremenila skozi turistično sezono, ker čedalje 
več ljudi omenjeno povezavo uporablja, ko se 
peljejo na morje, tako do Kvarnerja kot tudi proti 
Dalmaciji. Na Hrvaškem se takoj priključijo na 
avtocestni križ, zato je ta cesta vse bolj 
obremenjena. S tistim, kar je povedal 
predhodnik, se absolutno strinjam, zato bom ta 
amandma podprl.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Dovolite, da še enkrat preberem, da 
odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
SDS po številko 2. 
 Prehajamo na glasovanje. Navzočih je 
81 poslank in poslancev, za je glasovalo 32, 
proti 41. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 41.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine SDS pod številko 3. 
 Glasujemo. Se opravičujem.  
 Gospod Tanko, izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. 

 Glejte, v tem primeru gre za del ceste 
na relaciji približno treh kilometrov, za katero so 
pripravljeni vsi projekti. Tudi ta del se vleče že 
od takrat, kot sem prej povedal, od leta 2000, in 
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nobene racionalne potrebe ni, da se na relaciji 
treh kilometrov, kjer so sama naselja in same 
omejitve, vzpostavi oziroma izboljša vozišče, 
uredijo avtobusne postaje in naredi pločnik do 
konca teh naselij. Gre za ureditev Ribnica, Breg 
in Grič.  
 Zanimivo je, da je Vlada v odgovoru 
napisala, da je amandma tehnično izvedljiv, 
samo da se ne strinja z virom odvzema sredstev 
za teh 200 tisoč evrov. Zdaj pa sprašujem vse 
tiste, ki ste pri zdravi pameti, ali res verjamete, 
da pri 11 milijardah proračuna, kjer poslanci 
koalicije niste bili vključeni, ni možno najti 200 
tisoč evrov za ureditev neke ceste. Niti tega ni 
možno najti. Imam občutek, kot da je na 
Ministrstvu za finance papež in na Vladi sedi 
bog. Nič ni možno. Če tako gledate in boste tako 
glasovali pri proračunu, se ne morem znebiti 
občutka, kot da ste sami dogmatiki. Kot da res ni 
možno nič spremeniti. Takega proračuna in takih 
pristopov ne more biti. Počasi bo treba tudi 
razumeti, da smo poslanci tukaj zato, ne da 
tipkamo, za to ne rabite nobenih volitev, ampak 
da pripravljamo predloge in odločamo. Priprava 
predlogov za proračun ali za akte ali pa vlaganje 
zakonov ni kaznivo dejanje, kot ste nekateri v 
razpravah poskušali to povedati, to je naloga, 
naša naloga. In zdaj vsi tisti, ki niste storili nič, 
da bi se kaj predložilo ali pa tudi niste predlagali 
k proračunu nobenih amandmajev, svoje naloge 
ne opravljate. Ne opravljate! Samo sprašujem 
se, kaj bo, ko se bo na takem odseku, kjer niso 
urejena avtobusna postajališča, zgodila 
prometna nesreča in bodo dva, trije šoloobvezni 
otroci tam do 5., 6. razreda poškodovani ali se 
bo celo kaj hujšega zgodilo. 
 Mi bomo ta amandma podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 Dovolite, da še enkrat preberem, da 
odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
SDS pod številko 3. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 50. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine SDS pod številko 4. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 50. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine SDS pod številko 5. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 50. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine SDS pod številko 6. 
 Izvolite, gospod Tanko. 
 

JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. 

 Tudi to, kar predlagamo, to je 
dokončanje predloga iz leta 2000, to je izgradnja 
še preostalega manjkajočega dela tretjega pasu 
na relaciji Pijava Gorica–Turjak ali celo Rašica. 
Ne gre za pomembno postavko, gre pa za 
pomemben ali pa izjemen ukrep. Gre za 
približno 12 kilometrov še preostale ceste. Tri 
kilometre je bilo narejeno nad Pijavo Gorico, v 
teh 13 kilometrih ceste pa je na celi cesti 
praktično neprekinjena črta, to se pravi, da ni 
možno skoraj na nobenem odseku prehitevati. 
Cesta je na pomembnih delih ali pa na večini 
delov nepregledna in na njej je ogromno 
tovornega prometa. Predlagamo, da se doda ta 
milijon evrov, da se pristopi še k dograditvi, 
projektiranju na tem delu s tretjim pasom. Vlada 
je očitno spregledala, da gre za relativno stare 
stvari. Žal so tudi na direkciji očitno spregledali, 
da gre za stare stvari. Kar Vlada predlagala 
oziroma pove v odgovoru, da bo na tej cesti 
naredila, praktično s tem odsekom nima nobene 
zveze. Tiste navezovalne poti na Škofljici, na 
Pijavi Gorici nimajo s tem predlogom popolnoma 
nobene zveze.  
 Kar zadeva pa vir sredstev pri 11 
milijardnem proračunu pa tudi ni nobeden 
problem. Če bo na javni upravi recimo zmanjkalo 
100 tisoč evrov za naloge javne uprave za 
Ministrstva za javno upravo, boste zlahka s 
kakšno prerazporeditvijo zagotovili. Tudi če bi ta 
milijon evrov na kakšni postavki zmanjkal, bi v 
okviru pooblastil, ki jih ima, Vlada zlahka 
prerazporedila iz drugih virov ali iz neke rezerve. 
To sklicevanje in te bralne vaje, ki ste jih imeli 
koalicijski poslanci in zavračanje vsega, kar 
predlagamo, nima nobene zveze niti z zdravim 
razumemo niti s potrebami okolja niti z ničemer. 
To področje, ki je pravzaprav zelo pomembno, 
kot je že tudi prej povedal kolega iz Kočevja, ne 
doživlja praktično nobenih investicijskih vlaganj v 
infrastrukturo, praktično nobenih, ne za 100 tisoč 
ne za milijon ne za 5 milijonov, ne za nič, kar 
zadeva ceste oziroma ureditev teh cestnih 
odsekov. Če imate vpogled v to in možnosti, 
lahko tudi odločite. Ne verjamem pa, ker sem 
dosti proračunov delal, da je ta proračun tako 
nedotakljiv, da ni možno v njem spremeniti 
popolnoma nič.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine SDS pod številko 6.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32 in proti 49.  
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine SDS pod številko 7.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30 in proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
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  Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine SDS pod številko 8.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30 in proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
   
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije pod številko 9.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30 in proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije pod številko 10. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije pod število 11.   
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije pod številko 12.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine Nove Slovenije pod številko 
13.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije pod zaporedno 14.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije pod številko 15.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 50.  
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, prehajamo na podprogram 
Investicijska dejavnost na železniški 
infrastrukturi.  
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije k temu podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 50.  

 (Za je glasovalo 29.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2550 – Ministrstvo za okolje in 
prostor.  
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine SDS k podprogramu Upravljanje z 
vodami.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 51.  
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2555 – Direkcija Republike Slovenije 
za vode.  
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nova Slovenija, podprogram 
Upravljanje z vodami.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 S tem prehajamo na proračunskega 
uporabnika 2611 – Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve, enake možnosti, in na 
odločanje o vloženem amandmaju k dvema 
podprogramoma pri tem proračunskem 
uporabniku.  
 Najprej prehajamo na podprogram 
Podporne dejavnosti na področju dela, družine 
ter socialnih zadev. Odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine SDS k temu podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 50.  
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
  
 Prehajamo na podprogram Programi 
socialnega varstva. Odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine SDS k temu podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 49. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 3330 – Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, in odločanje o vloženih 
amandmajih k trem podprogramom pri tem 
proračunskem uporabniku. Prvi je podprogram 
Izvajanje predšolske vzgoje. Odločamo o 
amandmaju Poslanske skupine Nove Slovenije k 
temu podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 41. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 41.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na podprogram Izvajanje 
osnovnošolskih programov. Odločamo o 
amandmaju Poslanske skupine SDS k temu 
podprogramu pod številko ena.  
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 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 41. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 41.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine SDS pod številko dve.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 49. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Poslanske skupine Nove Slovenije pod 
zaporedno številko tri.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 44. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na podprogram Športna 
infrastruktura, in sicer na odločanje o 
amandmaju Poslanske skupine SDS k temu 
podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 45. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 45.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 3340 – Ministrstvo za kulturo, in 
odločanje o vloženih amandmajih k dvema 
podprogramoma pri tem proračunskem 
uporabniku. Prvi je podprogram Podporne 
dejavnosti na področju kulture. Odločamo o 
amandmaju Poslanske skupine SNS k temu 
podprogramu.  
 Gospod Jelinčič, obrazložitev glasu.  
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa. 
 Gre za prenos enega milijona evrov z 
migracij, mednarodne zaščite in integracije na 
urejanje sistema in podporne dejavnosti na 
področju kulture. Od skorajda 28 milijonov evrov, 
ki so razpršeni po tem proračunu, je smiselno, 
da vsaj en milijon evrov vzamemo tem, ki 
prihajajo uničevat slovensko kulturo, in damo 
tistim, ki skrbijo za slovensko kulturo. Če 
pogledamo, mariborska galerija bo dobila 32 
tisoč evrov za odkupe. To je petkrat manj, kot je 
stala tista Cerarjeva maketa za drugi tir! Koliko 
maket bi lahko še naredili za takšen denar, ali 
pa jih bomo naredili, mogoče bo Cerar še 
kakšne makete delal ali pa še kdo od njegovih. 
Dejstvo je, da je skrajni čas, da začnemo skrbeti 
za slovensko kulturo, za ohranjanje naše 
kulturne dediščine, kar pa, kot kaže, tej sedanji 
slovenski vladi ne pride do živega. To je prekleto 
žalostno, kajti to se je že dogajalo v času 
italijanske okupacije, pa potem po letu 1943 v 
času nemške okupacije, pa potem še kasneje, 
ko je slovenska kulturna dediščina izginjala. Še 
nikoli pa ni izginjala tako hitro, kot izginja zdaj, 
od naše tako imenovane osamosvojitve naprej. 

Kot ta dediščina izginja pri sedanji vladi, je samo 
še pod Cerarjem izginjala hitreje. Mislim, če 
bomo delali tako naprej, nas kmalu ne bo več. 
Potem bomo pa imeli v slovenskih muzejih 
maroške obleke, alžirske skodelice, sirske šalce 
in podobne zadeve. To je prekleto velika žalost. 
Skrajni čas je, da se enkrat Slovenci zbudimo. 
Dajmo narediti nekaj za svojo kulturno 
dediščino. Dajmo ohranjati to. Vzemimo tisti 
milijon tistim, ki bodo imeli trikrat na dan obroke, 
če bodo zahtevali celo petkrat na dan, tistim, ki 
jim bodo čistilke čistile svinjarijo, ki jo bodo 
puščali po svojih prostorih, v katerih bodo 
nastanjeni, in tistim, ki bodo zlorabljali Slovenijo 
za svoje črne rabote, če čas pa odšli naprej v 
Evropo. Upam, če bodo že odhajali, da naj 
odidejo in naj ostanejo tam.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Krivec, ali ste se prijavili? Se 
opravičujem.  
 Gospod Bevk, izvolite.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani zbor!  
 Poslanska skupina Socialnih 
demokratov bo glasovala proti temu 
amandmaju, čeprav ji po koalicijski pogodbi 
pripada resor kulture in upam, da bo novi 
kandidat za ministra na petkovi seji Državnega 
zbora tudi dobil podporo Državnega zbora in 
začel s svojim delom. Kot eno prvih nalog pa si 
je zadal tudi sprejetje zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi. Prav področju dediščine ta 
zakon namenja dva programska sklopa. Prvi 
programski sklop bo namenjen za reševanje 
problemov na področju nepremične kulturne 
dediščine, za to naj bi bilo v obdobju 2020–2026 
na razpolago 32 milijonov evrov. Sedmi 
programski sklop zakona o tako imenovanem 
kulturnem tolarju pa namenja dodatnih 5 
milijonov evrov v istem obdobju za odkupe 
premične kulturne dediščine, se pravi muzejskih 
predmetov in sodobne likovne umetnosti. Tako 
se v prihodnjih letih tudi temu področju obeta 
lepša prihodnost. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Kar se tiče tega dela amandmaja glede 
dodatnih sredstev za Umetnostno galerijo 
Maribor, bi se seveda strinjal, ker je potrebna 
obnove. Nikakor se pa ne morem strinjati s tem, 
kje se denar jemlje, še manj pa z argumentacijo, 
ki jo je podal predlagatelj. Predlagatelju bi v 
bistvu predlagal, ko svari oziroma sopostavlja na 
eni strani pristno kleno slovensko kulturo in na 
drugi strani umazane, barbarske migrante, da 
mogoče to galerijo, o kateri govori, obišče. 
Pravkar namreč tam razstavljajo zelo lepo 
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razstavo z naslovom Ne glej nazaj, okej?, ki 
ravno spodbija take stvari, kot smo jih sedajle 
slišali. Ob slovenskih avtorjih, kot so Nika Autor, 
Jasmina Cibic, Nataša Berk in drugi, tam 
razstavljajo tudi umetniki iz bližnjega vzhoda: 
Adel Abdessemed, Sarah Abu Abdallah, 
Massinissa Selmani in tako naprej. Čudoviti 
umetniki. Vsi ti umetniki imajo bistveno bolj 
lucidne, stvarne in kritične poglede na realnost, 
kot je vse tole, kar smo sedaj slišali. Tako da 
predlagam predlagatelju, da mogoče to galerijo 
obišče, da si tudi sam nekoliko razširi obzorja, 
preden naslednjič nastopi s tako razpravo v 
Državnem zboru.  
 Seveda bom glasoval proti. Upam pa, 
da čim prej najdemo sredstva za obnovo te 
galerije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Tu vas 

opominjam, to na koncu ni bila obrazložitev 
glasu.  
 Sedaj pa prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet.  
 
 Prehajamo na proračunskega 
uporabnika 3340 – Ministrstvo za kulturo, in 
odločanje o vloženih amandmajih k dvema 
podprogramoma pri tem proračunskem 
uporabniku.  
 Najprej prehajamo na podprogram 
Podporne dejavnosti na področju kulture. 
Odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
SNS k temu podprogramu.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 32, proti 49. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 49.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Prehajamo na podprogram Varstvo 
kulturne dediščine, arhivska in knjižnična 
dejavnost.  
 Strokovna pomoč me opozarja, da smo 
o tem, kar sem prebral, že glasovali, zato se 
vam iskreno opravičujem in zato prehajamo na 
odločanje o amandmaju Poslanske skupine 
Nove Slovenije pod številko 2.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev. Za je glasovalo 30, proti 50. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da ta amandma ni sprejet. 
 
 Gospod Tanko, izvolite. 
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik. 
 Mi nismo glasovali o amandmaju 
številke 1, ki ga je vložila SDS. Vi ste prej 
povedali, da ste dali amandma SNS. Amandma 
številka 1 pri tej točki je pa SDS in za 250 tisoč 
evrov.  
  

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Ja, res 

sem napačno prebral.  
 Da bo stvar povsem jasna, bomo 
glasovali še enkrat, in sicer odločamo o 
amandmaju Poslanke skupine SDS k 
podprogramu Varstvo kulturne dediščine, 
arhivska in knjižnična dejavnost pod številko 1. 
 Obrazložitev, gospod Tanko.  
 Izvolite.  
 
JOŽE TANKO (PS SDS): Hvala lepa za besedo. 

 V Ribnici imamo javni zavod, ki ima 
javno pooblastilo s področja muzejske in ostale 
dejavnosti. Delo za sedem občin in država za to 
dejavnost daje samo 11 % letno državnega 
denarja, za primerljive zavode drugje po 
Sloveniji čez 60 % za dejavnost zavoda. Ko sem 
v poslanskem vprašanju vprašal, zakaj tako, je 
bil odgovor, da zato, ker imajo pooblastilo šele 
od leta 2011 ali pa 2013, prej tega niso mogli 
dobiti, ker niso bili ustanovljeni. Vendar če imajo 
javno pooblastilo za dejavnost, potem jim 
pripada po načelu enakosti enako financiranje 
kot vsem ostalim zavodom, ki izpolnjujejo enake 
pogoje. Zato predlagamo, da se za ta denar, ki 
je tu napisan, spremeni proračunska postavka. 
 Tokrat smo predlagali, da se viri za to 
proračunsko postavko zagotovijo s področja 
kulture, in sicer iz umetniških programov. Iz teh 
umetniških programov se financirata dva 
zavoda: Zavod Maska in pa Zavod Aksioma. 
Oba ta dva zavoda sta v primerljivem obdobju 
kot Rokodelski center Ribnica pridobila iz 
državnega vira več kot 7 milijonov evrov. 
Aksioma je v tem času dobila milijon 800, Maska 
pa 4 milijone evrov. To se pravi več kot 5 
milijonov evrov.  
 Rokodelski center Ribnica pridobi za 
izvajanje javnega pooblastila približno 25, 30 
tisoč evrov na leto, medtem ko sta ti dve 
instituciji v istem obdobju dobivali od 88 do 93 
tisoč evrov. Ključen projekt so pa trije politični 
agentje, ki nastopajo ob volitvah pod imenom 
Janez Janša. To je tisto, kar o teh ljudeh vemo, 
in to pod umetniškimi programi financira 
Ministrstvo za kulturo. Ni pa možno dobiti 
denarja za izvajanje povsem normalne, redne 
dejavnosti in izvajanje javnega pooblastila za 
javni zavod. In to mora financirati občina.  
 Kar zadeva pa odgovor ministrstva, pa 
je tudi problem. Ker so napisali, da to ni možno 
narediti, ker to posega že v že obljubljene ali pa 
že izvajane programe. Predlagam, da podprete 
ta predlog in omogočite delo javnemu zavodu. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

Nataša Sukič, izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala za besedo. 

 Bi jaz še obrazložila glas. Mene pa 
veseli, da v zavodu Maska imamo kar tri Janeze 
Janše. Tako da se strinjam s tovrstnim 
financiranjem in se ne strinjam s tem 
amandmajem. Jaz osebno ne bom podprla tega 
amandmaja. Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

obrazložitev.   
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 34, proti 46.  
 (Za je glasovalo 34.) (Proti 46.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 S tem sedaj nedvoumno zaključujemo 
odločanje o amandmajih. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na odločanje o Posebnem 
delu predloga rebalansa proračuna v celoti.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 54, proti 26.  
 (Za je glasovalo 54.) (Proti 26.) 
 Ugotavljam, da je sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o Načrtu 
razvojnih programov.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 55, proti 26.  
 (Za je glasovalo 55.) (Proti 26.) 
 Ugotavljam, da je Načrt razvojnih 
programov sprejet. 
 
 S tem smo končali odločanje o 
posameznih delih predloga rebalansa 
proračuna. 
 Ker k predlogu rebalansa proračuna ni 
bil sprejet noben amandma, v skladu s prvim 
odstavkom 162. člena Poslovnika Državnega 
zbora ugotavljam, da je predlog rebalansa 
proračuna usklajen glede prejemkov in izdatkov 
ter po delih.  
 Zato prehajamo na odločanje o 
predlogu rebalansa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2019 v celoti.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 55, proti 26.  
 (Za je glasovalo 55.) (Proti 26.) 
 Ugotavljam, da je rebalans proračuna 
Republike Slovenije za leto 2019 sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvrševanju proračunov Republike 
Slovenije za leti 2018 in 2019 po nujnem 
postopku.  

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

zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
Prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 55, proti 26.  
 (Za je glasovalo 55.) (Proti 26.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 

 
 Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko 
dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo 
Predloga zakona o nepravdnem postopku. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenem 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 ne matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 50, proti 6. 
 (Za je glasovalo 50.) (Proti 6.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA O 
SPREMEMBI ODSTAVKA A) 50. ČLENA 
KONVENCIJE O MEDNARODNEM CIVILNEM 
LETALSTVU IN PROTOKOLA O SPREMEMBI 
56. ČLENA KONVENCIJE O MEDNARODNEM 
CIVILNEM LETALSTVU. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Predlog zakona je obravnaval 
Odbor za zunanjo politiko kot matično delovno 
telo, ki je zboru pisno poročal.  
 Prijavljenih k razpravi ni. Ker matično 
delovno telo v okviru druge obravnave ni 
sprejelo nobenega amandmaja, amandmajev na 
seji zbora ni možno vlagati, zato prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona. 
  Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 71, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 80.) (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 
OKVIRNEGA SPORAZUMA MED EVROPSKO 
UNIJO IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI 
NA ENI STRANI TER AVSTRALIJO NA DRUGI 
STRANI. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično 
delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo 
politiko, ki je zboru pisno poročal. 
 Prijavljenih k razpravi ni. Ker matično 
delovno telo v okviru druge obravnave ni 
sprejelo nobenega amandmaja, amandmajev na 
seji zbora ni možno vlagati, zato prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 72, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 72.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 11. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 



                                                                                                                          

  167  

PARTNERSKEGA SPORAZUMA O ODNOSIH 
IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO 
IN NJENIMI DRŽAVAMI ČLANICAMI NA ENI 
STRANI TER NOVO ZELANDIJO NA DRUGI 
STRANI. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Predlog zakona je obravnaval 
Odbor za zunanjo politiko kot matično delovno 
telo, ki je pisno poročal. 
 Prijavljenih k razpravi ni. Ker matično 
delovno telo v okviru druge obravnave ni 
sprejelo nobenega amandmaja, amandmajev na 
seji zbora ni možno vlagati, zato prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 70, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 70.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 12. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA O USTANOVITVI 
MEDNARODNE FUNDACIJE EU-LAK. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Predlog zakona je obravnaval 
Odbor za zunanjo politiko kot matično delovno 
telo, ki je zboru pisno poročal. 
 Prijavljenih k razpravi ni. Ker matično 
delovno telo v okviru druge obravnave ni 
sprejelo nobenega amandmaja, amandmajev na 
seji zbora ni možno vlagati, zato prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 70, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 70.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na prekinjeno 1. točko 
dnevnega reda, to so Vprašanja poslank in 
poslancev.  

 Glasovanje bomo opravili na podlagi 
pregleda predlogov sklepov poslank in 
poslancev za razpravo o odgovorih predsednika 
vlade, ministrice in ministrov z dne 5. marca 
2019, ki je objavljen na e-klopi. 
 Prehajamo na odločanje o predlaganih 
sklepih. Prvi sklep: Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo odgovorov predsednika 
Vlade Marjana Šarca na poslansko vprašanje 
Suzane Lep Šimenko v zvezi z dvigom 
minimalne plače. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 51.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 51.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.   
  
 Predlog drugega sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade Marjana Šarca na poslansko 
vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s 
pripravljenostjo Slovenije na novo gospodarsko 
in finančno krizo.  

 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
  
 Predlog naslednjega sklepa: Državni 
zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o 
odgovoru predsednika Vlade Marjana Šarca na 
poslansko vprašanje Luke Mesca v zvezi z 
napovedano davčno reformo. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 39, proti 42.  
 (Za je glasovalo 39.) (Proti 42.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
  
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 
na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v 
zvezi z omejevanjem svobode izražanja.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
  
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za zunanje zadeve dr. Mira Cerarja na 
poslansko vprašanje Janija Ivanuše zvezi s 
Slovenci v Venezueli.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
  
 Prehajamo na predlog zadnjega 
sklepa: Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru ministra za finance dr. 
Andreja Bertonclja ter ministrice za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Ksenije Klampfer na poslansko vprašanje 
Borisa Doblekarja v zvezi s plačilom prispevkov 
za socialno varnost.  
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 41.  
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 41.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
  
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, zaključujem to točko dnevnega reda in 
prekinjam 5. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali 
jutri ob 9. uri. Nasvidenje.  
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 6. 
MARCA 2019 OB 13.18. IN SE JE 
NADALJEVALA 7. MARCA 2019 OB 9. URI.)   
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Spoštovani 

kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in 
gospodje!  
 Začenjam z nadaljevanjem 5. seje 
Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Bojana Muršič, Dejan Židan do 11. ure, Jožef 
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Horvat, Mojca Žnidarič, Andrej Šircelj, Matej 
Tonin od 10. do 13. ure, Matjaž Han, Matjaž 
Nemec, Bojan Podkrajšek, Tina Heferle od 13. 
ure dalje, Igor Zorčič do 10. ure, Anja Bah Žibert 
in Franc Rosec.  
 Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 
 Prehajamo na 15. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA RAZPRAVO O 
ODGOVORU MINISTRICE ZA DELO, 
DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE 
MOŽNOSTI MAG. KSENIJE KLAMPFER NA 
USTNO POSLANSKO VPRAŠANJE PRIMOŽA 
SITERJA V ZVEZI Z URGENTNIM IN REDNIM 
POSREDOVANJEM STROKOVNIH SLUŽB NA 
TERENU V SKLADU S SMERNICAMI 
REORGANIZACIJE CENTROV ZA SOCIALNO 
DELO IZ LETA 2018.  

 Državni zbor je na 4. seji sklenil, da 
opravi razpravo o odgovoru, ki ga je ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti mag. Ksenija Klampfer podala na 
poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z 
urgentnim in rednim posredovanjem strokovnih 
služb na terenu v skladu s smernicami 
reorganizacije centrov za socialno delo iz leta 
2018. Besedo dajem Primožu Siterju za 
dopolnilno obrazložitev predloga za razpravo o 
odgovoru ministrice za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.  
 Prosim.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani predsedujoči, spoštovana 
ministrica, kolegice in kolegi, lepo dobro jutro! 
 Na začetku najlepša hvala za potrditev 
oziroma razširitev poslanskega vprašanja v širšo 
razpravo v Državnem zboru. Danes bomo zato 
razpravljali o terenskem in strokovnem delu 
centrov za socialno delo oziroma žal o 
pomanjkanju le-tega. To pomanjkanje je 
bistveno povezano s kadrovsko podhranjenostjo 
centrov za socialno delo ter na drugi strani 
zloglasno reorganizacijo centrov, ki je še vedno 
v teku. Naj za začetek opozorim, da je ključna 
naloga centrov za socialno delo odpravljanje 
revščine in materialnega pomanjkanja, torej 
zagotavljanje pravice do socialnih transferjev, 
družinskih prejemkov in prejemkov iz naslova 
starševskega varstva. To je prva stvar, prva in 
glavna naloga centrov, saj je poglavitni vir 
revščine ravno dohodkovna in premoženjska 
neenakost. V kontekstu nepravične družbe, torej 
sistema, ki bogastva ne zna pravično in 
enakomerno razdeliti med vse tiste, ki ga 
ustvarjajo, kaj šele med tiste, ki so za to 
nezmožni, so denarni transferji ključnega 
pomena za zniževanje revščine in socialne 
izključenosti. V podporo tej trditvi naj serviram 
nekaj statističnih podatkov. V Sloveniji v revščini 
živi kar 13 % vseh oseb oziroma 268 tisoč ljudi. 
Če pogledamo najnovejše podatke statističnega 
urada, je stopnja tveganja revščine, torej pred 
socialnimi transferji, še višja, 24-odstotna – vsak 
četrti Slovenec. Če bi iz te enačbe odšteli še 

pokojnine, pa pridemo do alarmantnih 41 %. To 
veliko pove o nepravični porazdelitvi bogastva in 
o nujnosti pravične redistribucije znotraj 
obstoječega sistema.  
 Poleg te, torej ključne, naloge pa imajo 
centri za socialno delo tudi strokovne specifične 
naloge, storitve in programe na področju 
socialnega dela, ki nagovarjajo konkretne težave 
posameznikov, konkretne težave družin, 
družbenih skupin in ki jim pomagajo pri 
preprečevanju ali odpravljanju osebnih stisk, 
nudijo oskrbo in varstvo. V ta sklop lahko 
umestimo interventne službe, pa tudi storitve 
prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoč 
družini ter varstvo otrok, mladostnikov in 
odraslih. Polega tega posamezni centri izvajajo 
tudi programe varnih hiš, materinskih domov, 
kriznih centrov za mlade, socialnih kuhinj, 
zavetišč za brezdomce in podobno. Ravno ta del 
delovanja centrov za socialno delo je predmet 
današnje razprave, ali natančneje, zagotavljanje 
pogojev za delo, ki mu lahko rečemo strokovno, 
ki mu lahko rečemo terensko, ki mu v osnovi 
lahko rečemo socialno delo. Zagotavljanje 
pogojev za delo tistih, ki so strokovno izobraženi 
na področju socialnega dela. To je bila tudi 
vsebina in jedro političnega piara prejšnjega 
vodstva ministrstva, ki je zapeljalo reorganizacijo 
centrov za socialno delo, ki pa žal še vedno 
ostaja nedosežen.  
 Osebno upam, da bo ta uvod služil kot 
nek okvir, kot platforma za konstruktivno 
razpravo o pogojih strokovnega dela na centrih 
za socialno delo, in upam, da bo potekala 
predvsem v imenu prebivalca, ki kakovostno, 
ažurno, strokovno storitev centrov za socialno 
delo za svoje preživetje in varnost tudi 
potrebuje. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo dajem ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Kseniji Klampfer za dodatno obrazložitev.  
 Prosim.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Spoštovani 

predsedujoči, spoštovane poslanke, poslanci, 
ostali prisotni!  
 Naj uvodoma izpostavim, da je vloga 
centrov za socialno delo v sistemu socialnega 
varstva ključna, so opazovalci celotnega sistema 
in so tista osrednja točka, kamor se lahko 
posameznik obrne po pomoč ob osebnih 
stiskah. Vaše vprašanje, gospod Siter, se 
nanaša na delovanje centrov za socialno delo, 
delovanje strokovnih služb na terenu in na 
terensko delo izven poslovnega časa centrov za 
socialno delo. Poudariti je potrebno, da se centri 
za socialno delo ukvarjajo s preprečevanjem in 
podporo pri razreševanju socialnih stisk ter težav 
posameznikov, družin in posameznih ranljivih 
skupin prebivalstva. Pri opravljanju nalog, ki so 
jim v zakonu poverjene kot javna pooblastila, kot 
naloge po zakonu, in pri izvajanju socialnega 
varstva storitev pa so močno vpeti v lokalno 
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okolje. Strokovni delavci opravljajo naloge 
sklada s predpisanimi standardi in normativi, ki 
so določeni za posamezne vrste nalog ali 
storitev. Opravljajo jih tako v pisarni kot tudi na 
terenu, na primer z obiski na domu, in sicer v 
takšni razdelitvi, kot jo konkretni primer zahteva.  
 Strokovni delavci, zaposleni na centrih 
za socialno delo, pa so na terenu prisotni ne le v 
poslovnem času, temveč tudi ponoči oziroma 
izven poslovnega časa organa v okviru 
delovanja interventne službe. Interventna služba 
namreč opravlja svoje delo izven poslovnega 
časa centra za socialno delo, izvajajo jo pa 
strokovni delavci. Interventna služba posreduje v 
vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi 
obvestila policije, kar pomeni, da se odzove na 
vsak klic policije v primerih ogroženostih otroka, 
nasilja v družini ali ko se na primer v stiski 
znajde starejša oseba, ki sama ne more 
poskrbeti zase in nima sorodnikov oziroma 
socialne mreže, ki bi ji v stiski lahko pomagali. 
Strokovni delavci v okviru interventne službe 
nudijo prvo socialno pomoč, ogroženo osebo 
namestijo v varno okolje, če je to potrebno, 
oziroma opravijo vsa nujna opravila, ki 
zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja. Delo 
interventnih služb na centrih za socialno delo je 
utečeno. Oktobra 2018 je bila v sklopu 
reorganizacije centrov za socialno delo izvedena 
sprememba organizacijske strukture centrov za 
socialno delo, ko se je s spojitvami tedanjih 62 
centrov za socialno delo preoblikovalo v 16 
novih območnih centrov za socialno delo. Pred 
tem so bile interventne službe organizirane na 
podlagi sklepa Vlade, po katerem je v okviru 
regijskih služb za koordinacijo in pomoč žrtvam 
delovalo 14 interventnih služb. Regijske 
interventne službe so torej pokrivale več centrov 
za socialno delo, po reorganizaciji pa je pri 
vsakem od 16 centrov za socialno delo 
organizirana svoja interventna služba. 
 Sprememba organizacijske strukture je 
le ena od sprememb reorganizacije centrov za 
socialno delo, ki je še vedno v teku, in njen moto 
je Na teren, bližje k ljudem. Da bi dosegli ta 
končni cilj, smo tako ob zavedanju kadrovske 
podhranjenosti centre za socialno delo 
kadrovsko okrepili že v letih 2017 in 2018, 
predvidene pa so dodatne kadrovske okrepitve 
tudi v letu 2019, kar bi skupaj pomenilo 16 % 
dodatnih zaposlitev. Te krepitve bodo 
omogočile, da se bodo lahko centri za socialno 
delo še v večji meri posvetili svojemu 
poslanstvu, ključnim nalogam in ne nazadnje 
tudi delu na terenu, kar velja še posebej 
izpostaviti zlasti pri delu z najranljivejšimi 
skupinami prebivalstva. Centri za socialno delo 
oziroma strokovni delavci centrov so že sedaj 
močno prisotni na terenu, v okviru svojih nalog 
opravljajo obiske na domu, v vzgojnih zavodih, 
socialnovarstvenih zavodih, zaporih ter drugih 
institucijah. Velikokrat se uporabnikom, ki imajo 
določene omejitve, kot so invalidnost, težave v 
duševnem zdravju, visoka starost, prilagodijo, in 
v kolikor se oseba ne more zglasiti na samem 

centru, uporabnika tudi obiščejo. Aktivni so v 
lokalni mreži, odzivajo se na potrebe lokalnega 
okolja, sodelujejo z drugimi institucijami, 
udeležujejo pa se strokovnih timov pri drugih 
organih. Posebej velja poudariti, da se odzovejo 
v vseh nujnih in neodložljivih primerih, ko je 
potrebno zaščititi ogroženega posameznika ali 
družino. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Jurij Lep bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije.  
 Izvoli. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Spoštovana ministrica, kolegice 
in kolegi! 
 Poslanec Primož Siter je v svojem 
poslanskem vprašanju ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
izhajal iz domnevnega neprimernega delovanja 
strokovnih delavcev centrov za socialno delo v 
situacijah, ko se zgodi ali dogaja družinsko 
nasilje. V povezavi s tem se je poslanec v prvi 
vrsti osredotočil na delo centrov za socialno 
delo, organizacijo služb in reorganizacijo 
centrov. Naj uvodoma v stališču Poslanske 
skupine Desus današnje razprave o odgovoru 
ministrice spomnim, da se je reorganizacija 
centrov za socialno delo izvedla pod sloganom 
Na teren, bližje k ljudem. Kot del koalicije, ki je v 
prejšnjem mandatu Državnega zbora izpeljala 
dolgo pričakovano reorganizacijo centrov za 
socialno delo, smo se v naši poslanski skupini 
strinjali, da je reorganizacija potrebna, 
zavedajoč se, da so centri skozi ves dolgoletni 
obstoj – praktično so socialne službe prisotne na 
naših tleh že več kot pol stoletja – dobivali 
vedno nove in nove naloge tako s strani države 
kot s strani lokalnih skupnosti, sama organizacija 
in način dela pa se v vsem tem času praktično 
nista veliko posodabljala. Strokovni delavci so 
se začeli utapljati v papirologiji, terensko delo je 
praktično zamrlo. Jasno pa je, da ni dovolj, da 
državljanom in državljankam, ki so potrebni 
takšne ali drugačne pomoči, samo v ustavi, z 
zakonom in z odločbo zagotavljamo nekaj pravic 
in socialnih transferjev. Ljudje, ki so v takšni ali 
drugačni stiski, potrebujejo v veliki večini 
drugačen pristop. Pristen stik z neko osebo, ki je 
usposobljena za to, da lahko pomaga, je vreden 
več kot sama odločba. Nekatere občine so 
zagotovile prostore in informacijsko bazo, da so 
se lahko zainteresirani oglasili s svojimi problemi 
in težavami bližje svojega doma. Običajno je 
namreč, da ljudje, ki potrebujejo center za 
socialno delo, nimajo svojega prevoza ali imajo 
drugačne fizične omejitve.  
 Nasilje v družini je še posebej pereča in 
zelo občutljiva tema, saj gre za kršenje temeljnih 
človekovih pravic, ki se kaže kot groba zloraba 
fizične in psihične moči ene osebe nad drugo. 
Ko je kot žrtev vpleten na primer otrok ali 
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starejša slabotna oseba, je zgodba še toliko 
hujša. Zato ta družbeni problem zahteva veliko 
mero pozornosti, odzivnosti pristojnih in ničelno 
toleranco družbe in slehernega posameznika do 
teh dejanj. V skladu s 6. členom Zakona o 
preprečevanju nasilja v družini so državni organi 
nosilci javnih pooblastil, izvajalci javnih služb, 
organi lokalnih skupnosti ter nevladne 
organizacije, ki pri svojem delu zaznajo 
okoliščine, na podlagi katerih je mogoče 
sklepati, da se izvaja nasilje, dolžni o tem takoj 
obvestiti center za socialno delo. Razen seveda 
v primeru, če žrtev temu izrecno nasprotuje in ne 
gre za sum storitve kaznivega dejanja, ki se 
preganja po uradni dolžnosti. Vsakdo in ne 
glede na to, da je zavezan k poklicni 
molčečnosti, zlasti pa strokovni delavci in 
delavke v zdravstvu ter osebje v 
vzgojno-varstvenih in vzgojno-izobraževalnih 
zavodih mora takoj obvestiti center za socialno 
delo, policijo ali državno tožilstvo, kadar sumi, da 
je žrtev nasilja otrok. Imamo torej več služb, ne 
samo centra za socialno delo, ki se ukvarjajo z 
nasiljem v družini. Ti morajo primerno odreagirati 
in postopati v primeru opaženih oziroma 
ugotovljenih znakov nasilja. Tukaj se lahko 
postavi vprašanje, ali naredijo dovolj, da je 
dejanje nasilja sploh odkrito, in če se ne naredi 
vsega, kar je potrebno, da se na ustrezen način 
pomaga žrtvi sami in da je na koncu koncev 
izvedena tudi primerna obravnava povzročitelja. 
Ne glede na to, da so centri za socialno delo 
osrednje institucije pri obravnavanju nasilja v 
družini, je po oceni Poslanske skupine Desus 
ključ za ustrezno odzivanje na pojavnost nasilja 
v družini zelo široka obravnava primerov nasilja 
in seveda odzivnost ter strokovna 
usposobljenost vseh prej omenjenih služb, ki se 
pri svojem delu srečujejo s posledicami nasilja.  
 V naši poslanski skupini, Poslanski 
skupini Desus, smo bili seznanjeni s tem, kaj 
konkretno je vodilo poslanca Siterja, da je 
postavil poslansko vprašanje, o katerem 
razpravljamo danes. Iz tega, kar nam je znano, 
bi si upali zaključiti, da ni bilo ustreznega odziva 
s strani zdravstvenega osebja. Ne glede na to 
pa bi iz vrst naše poslanske skupine opozorili še 
na centre za socialno delo. Ministrica je v 
svojem odgovoru na poslansko vprašanje na 
prejšnji seji zbora že odgovorila med drugim tudi 
na vprašanje kadrovskih krepitev na centrih. 
Povedala je, da so se centri v luči reorganizacije 
krepili z novimi zaposlitvami že v letih 2017 in 
2018 in da se ta trend nadaljuje tudi v letošnjem 
letu. To je vsekakor pozdraviti. Bi pa bilo 
zaposlovanje potrebno še okrepiti, če kot 
socialna država resno želimo stati za tem, da 
delo centrov bolj približamo ljudem, torej da 
krepimo terensko delo sociale. Ko bomo delo 
strokovnih delavcev približali ljudem, bomo dobili 
tudi realnejšo sliko o tem, kdo je upravičen do 
večje pozornosti in s tem pomoči. Lahko se celo 
pokaže, da je dejansko stanje glede na papirne 
podatke precej drugačno. Če na koncu 
pogledamo za primerjavo druge evropske 

države, imajo v povprečju na 100 tisoč 
prebivalcev zaposlenih okoli tisoč 850 socialnih 
delavcev. Pri nas, kjer nas je 2 milijona, pa je 
vseh zaposlenih na centrih za socialno delo 
samo tisoč 900. Od tu lahko tudi črpamo 
argumentacijo za realno povečanje zaposlitev 
na centrih za socialno delo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil Marijan 
Pojbič.  
 Izvoli. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Spoštovani!  

 Danes se bom v stališču Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke 
osredotočil na reorganizacijo centrov za socialno 
delo, ker mislim, da bo to rdeča nit današnje 
razprave. V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke od začetka projekta 
reorganizacije centrov za socialno delo 
opozarjamo, da sta pristop in priprava 
reorganizacije popolnoma zgrešena. Gre 
namreč za dodatno birokratizacijo delovanja 
centrov, ki nima popolnoma nič skupnega z 
osnovno usmeritvijo delovanja centrov, in to je 
delo z ljudmi, torej tistimi, ki potrebujejo pomoč. 
Kot smo že velikokrat povedali, je reorganizacija 
centrov za socialno delo pod vodstvom 
ministrice za delo v prejšnjem mandatu Anje 
Kopač Mrak, ki je sedaj zaposlena v kabinetu 
predsednika Vlade Marjana Šarca, populističen 
ukrep brez vsebine. Najboljši dokaz temu je 
stanje, v katerem so se znašli ljudje, ki so 
pričakovali, da bodo njihove vloge za letne 
pravice, otroški dodatki, subvencije vrtca, 
državne štipendije pravočasno rešene. To se ni 
zgodilo. Reševanje mnogih od teh vlog je še 
vedno v postopku, torej ljudje še vedno čakajo 
na njihovo rešitev. Že same zamude pri 
reševanju vlog so povzročile večmesečne 
negativne posledice za ravno te socialno 
najšibkejše, ki so si morali prihodke zagotoviti 
drugje, če so si jih sploh lahko. To je povsem 
nesprejemljivo in nedopustno. Predsednik Vlade 
Marjan Šarec pa tako nesposobno prejšnjo 
ministrico Anjo Kopač Mrak za nagrado zaposli v 
svojem kabinetu. Najmanj, kar v Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke 
pričakujemo, je, da predsednik Vlade Anjo 
Kopač Mrak nemudoma razreši iz svojega 
kabineta. Če se to ne bo zgodilo, potem je 
jasno, da je cilj vlade za vsako ceno ostati na 
oblasti, ne glede na ceno, ki jo plačujejo naše 
državljanke in državljani.  
 Prav tako je po naši oceni, in seveda 
po oceni strokovnjakov, na področju sociale 
premalo zaposlenih strokovnjakov, da bi lahko 
sledili reorganizaciji. Zaposlene se izčrpava, 
psihično uničuje, ni prepotrebne tehnične 
opreme, da bi program Krpan lahko zaživel; 
prestari računalniki, zastarela programska 
oprema in tako dalje. Na to opozarja tudi 
podjetje, ki je izdelalo in podpira program Krpan, 
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to je podjetje Unistar. Ker je bilo na ljubljanskem 
regijskem centru za socialno delo v začetku 
septembra 2018 nerešenih več tisoč odločb za 
letne pravice, so posamezne vloge razdelili po 
lokalnih centrih po vsej Sloveniji in jih v škatlah 
razvozili po Sloveniji. Kot prvo, lokalni centri niso 
pristojni za reševanje letnih pravic, kot drugo pa 
vlagatelji vlog niso bili seznanjeni s tem, kdo 
rešuje in kje se njihove vloge rešujejo. Veliko je 
informacij, da je v ljubljanskem regijskem centru 
za socialno delo nerešenih samo tisoč vlog 
letnih pravic in da bodo vse do konca februarja 
rešene, ne pove se pa, da je bilo v ljubljanskem 
regijskem centru za socialno delo oddanih še 6 
tisoč 500 vlog v mesecu decembru 2018, od teh 
je rešenih po moji oceni do tega trenutka zelo 
malo. Gre za očitno zavajanje, kajti s 16 
zaposlenimi, od katerih so nekateri še celo na 
bolniški, je do konca februarja rešiti tako število 
vlog čista utopija. Ko govorimo o uvedbi novega 
informacijskega sistema Krpan, je po zbranih 
podatkih jasno, da ni kompatibilen z obstoječim 
informacijskim sistemom centrov za socialno 
delo, kar za zaposlene pomeni dvojno vnašanje 
podatkov in posledično še večjo obremenjenost 
že preobremenjenih zaposlenih in še večje 
zaostanke pri izdaji odločb. Če sklenem, 
posledice reorganizacije centrov za socialno 
delo so katastrofalne, sistem socialnih pravic ne 
deluje in se vse bolj oddaljuje od temeljnega 
socialnega strokovnega dela in od potreb ljudi, 
zaradi katerih je ta sistem sploh ustanovljen, 
zaposlene na centru za socialno delo pa 
spreminja v mezdne delavce, ki morajo 
izpolnjevati norme, vse manj pa v delavce, ki 
strokovno in s srcem opravljajo svoje delo.  
 Problematika reorganizacije se seveda 
odraža tudi v organizaciji tako imenovane 
terenske mreže, ki je bila postavljena kot ena 
glavnih pridobitev reorganizacije. Ministrica v 
svojem odgovoru meni, da bi o konkretnih 
rezultatih reorganizacije terenskih služb v tem 
trenutku še težko govorili, ker je pretekel le 
kratek čas po izvedeni reorganizaciji. Podobno 
je bilo tudi pri digitalizaciji, saj se je tudi tam 
ukrepalo prepozno in so socialne odločbe 
zamujale za več mesecev. Naloga ministrstva je, 
da stanje na svojem resorju spreminja in 
odpravlja težave oziroma jih preprečuje. To velja 
še toliko bolj v primeru, ki se ga mora sedanja 
ministrica zavedati, saj je prevzela projekt 
reorganizacije prejšnje ministrice dr. Anje Kopač 
Mrak, ki je bil slabo zastavljen, nedodelan, na 
pomanjkljivosti projekta so že dalj časa 
opozarjali strokovnjaki s področja socialnega 
dela in tudi socialne delavke in delavci sami. 
 Zato smo v Poslanski skupini 
Slovenske demokratske stranke prepričani, da je 
bilo ustno poslansko vprašanje na temo 
reorganizacije centrov za socialno delo še kako 
upravičeno. Zaradi nepremišljenega, 
neučinkovitega in nestrokovnega pristopa k 
reorganizaciji centrov za socialno delo je treba 
pristojne poklicati na odgovornost. Najmanj, kar 
se mora zgoditi, je to, da predsednik Vlade 

Marjan Šarec iz svojega kabineta odslovi dr. 
Anjo Kopač Mrak. Izvesti je potrebno revizijo 
opravljenega dela Mrakove, ki mora prevzeti ne 
samo politično, ampak tudi odškodninsko 
odgovornost za stanje, ki ga je povzročila s 
svojimi odločitvami kot ministrica za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide. Od sedanje 
ministrice pa pričakujemo, da v najkrajšem 
možnem času odpravi anomalije na poti do 
izpeljave reorganizacije na način, ki bo 
prilagojen uporabnikom socialnih storitev in 
seveda tudi zaposlenim strokovnim delavcem na 
centrih za socialno delo, da bo v službi ljudi, ne 
birokracije. Torej da bodo zaposleni na centrih 
za socialno delo lahko izvajali svojo primarno 
nalogo, za katero so bili ustanovljeni.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Aljaž Kovačič, ki bo 
predstavil stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca.  
 Izvoli.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovana gospa ministrica, 
kolegice in kolegi, lep pozdrav!  
 Centri za socialno delo izvajajo naloge, 
ki jim jih predpisuje zakonodaja. Pod njihovo 
okrilje spadajo tudi socialnovarstvene storitve in 
druge naloge, če so le-te potrebne za 
odpravljanje socialnih stisk in težav v 
posameznem okolju. Osnovna naloga centrov 
za socialno delo je tako reševanje socialne 
problematike kakor tudi reševanje socialnih stisk 
in težav posameznikov, družin ali skupine 
prebivalstva. Centri za socialno delo 
predstavljajo vstopno točko za vsakega 
državljana, kamor se lahko obrne z namenom 
iskanja pomoči, ko se znajde v osebni stiski. 
Posebna vrsta osebne stiske je vsekakor primer 
družinskega nasilja, kjer so pogosto žrtve 
ženske in otroci. Žrtve nasilja so praviloma 
ranljivejše skupine. Te v času stiske potrebujejo 
pomoč, ki jo nudijo strokovnjaki v okviru 
interventnih služb centrov za socialno delo. 
Pomembnost intervencijske službe v njihovem 
delovanju ni bila zanemarjena pri reorganizaciji 
centrov za socialno delo. Reorganizacija centrov 
vsekakor predstavlja velik korak, predstavlja 
novo organizacijsko strukturo, katere namen je 
omogočanje boljše dostopnosti in kakovosti 
storitev za uporabnike.  
 Po novi ureditvi organizacijske strukture 
imajo sedaj 16 centrov za socialno delo in 63 
enot centrov za socialno delo. Enote centrov za 
socialno delo še vedno omogočajo neposreden 
dostop uporabnikom, več terenskega dela in 
lokalne vpetosti ter so namenjene hitremu 
reagiranju. Novonastali centri za socialno delo 
pa imajo v sklopu svojega delovanja tako 
imenovano strokovno službo, znotraj katere 
deluje interventna služba. V prejšnji ureditvi so 
se morali centri za socialno delo regijsko 
združevati za namene zagotavljanja 
strokovnjakov v interventnih službah, kar sedaj z 
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novo ureditvijo ni več potrebno. Veliko je bilo 
govora in pomislekov z vidika uspešnosti 
delovanja centrov za socialno delo po 
reorganizaciji. Glede ocene učinkov delovanja je 
ministrica že v svoji dopolnitvi odgovora na 
ustno poslansko vprašanje poslanca Siterja 
opozorila, da bodo učinki delovanja centrov za 
socialno delo merjeni na mesečni ravni. Končni 
dokument o uspešnosti reorganizacije in 
doseganju ciljev pa bo pripravljen v mesecu 
juniju.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca se zavedamo pomembnosti delovanja 
centrov za socialno delo. Zavedamo se tudi, 
kako zelo je pomembno, da imajo centri za 
socialno delo zadostno količino kadra, ki je 
strokovno usposobljen. Le tako se lahko 
zagotovi kakovostno izvajanje storitev, ki si ga 
državljani republike definitivno zaslužijo, zato 
bomo tudi sami pozorni na končno oceno 
učinkovitosti delovanja.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Mag. Marko Koprivc bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov.  
 Izvoli.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovana 
ministrica, spoštovane kolegice in kolegi 
poslanci! 
 Na začetku je potrebno izpostaviti, da 
se Socialni demokrati zavedamo, da je za 
delavce na centrih za socialno delo ključnega 
pomena, da imajo čim manj birokratskih nalog, 
da se lahko v čim večji meri posvečajo ljudem, 
da lahko gredo na teren k ljudem. Za to je 
potrebno v prvi vrsti povečati možnosti za 
poglobljeno strokovno delo in s tem povečati 
možnosti za razreševanje stisk ljudi. Že kar 
nekaj let so delavci na CSD-jih opozarjali na 
preobremenjenost tako zaradi kadrovske stiske 
in pomanjkanja delavcev kot tudi zaradi preveč 
administracije. CSD-ji so v preteklosti dobivali 
tudi vedno nove in nove naloge, ki so jih 
dodatno obremenjevale. Včasih smo dobili 
občutek, da je njihovo delo predvsem uradniško, 
zbirokratizirano, daleč od tistega, kar naj bi 
dejansko bilo. Ne smemo pozabiti, da je 
primarna naloga CSD-jev reševanje človeških in 
socialnih stisk, in to je proces, ki je dolgotrajen in 
zahteven. Za vzpostavljanje delovnega odnosa z 
ljudmi je potreben čas, časa za teren pa je v 
preteklosti prevečkrat zmanjkovalo.  
 Reorganizacija centrov za socialno delo 
je prinesla določeno razbremenitev za socialne 
delavce. Odločanje o letnih pravicah, na primer 
otroški dodatek, subvencije vrtcev, državne 
štipendije, se je z lokalnih centrov preneslo na 
posebne enote za odločanje o pravicah iz javnih 
sredstev, ki so zdaj organizirane pri 16 
območnih centrih. Upravičenci, vlagatelji niso nič 
na slabšem, saj lahko svoje vloge še vedno 
oddajajo na istih naslovih, kot so jih pred 

reorganizacijo, torej na vseh enotah svojih 
lokalnih centrov. Medtem pa zdaj lokalni oziroma 
regionalni centri odločajo o varstvenem dodatku, 
denarni socialni pomoči in predvsem nudijo 
storitve pomoči posameznikom in družini, torej 
ukvarjajo se predvsem z vsebinskimi zadevami. 
V tem primeru gre za pomemben korak ločitve 
birokracije, administracije od same vsebine. 
Delno razbremenitev delavcev je oziroma bo 
prinesel tudi sistem Krpan. Krpan pomeni 
tehnično administrativno podporo centrom za 
socialno delo. Predstavlja moderno in enotno 
rešitev za evidentiranje dokumentarnega 
gradiva, pričel pa se je uvajati postopoma, in 
sicer 1. marca 2019, po posameznih centrih za 
socialno delo. Prvi rezultati in učinki sistema so 
zelo spodbudni. Manj pa je zdaj birokracije tudi 
za vlagatelje, saj z uvedbo informativnega 
izračuna zdaj uporabnikom za te letne pravice, 
to so državne štipendije, otroški dodatki, ni več 
treba vsako leto ponovno vlagati vloge, ampak 
se te letne pravice avtomatično podaljšujejo, ko 
se iztečejo. Vlogo tako vložijo samo prvič, 
naslednja leta pa to ni več potrebno. Tudi 
avtomatična informativna odločba, ki je zdaj 
sicer predvidena do leta 2021, bo prinesla 
pomemben korak k razbremenitvi socialnih 
delavcev. 
 Socialni demokrati se seveda 
zavedamo, da je tudi problematika kadrovske 
podhranjenosti in preobremenjenosti socialnih 
delavcev, vendar je potrebno izpostaviti, da se je 
nekaj korakov v to smer že zgodilo v letih 2017, 
2018. Torej še v mandatu prejšnje ministrice dr. 
Anje Kopač se je povečalo število zaposlitev v 
centrih za socialno delo za 11 %, kar je prineslo 
140 novih zaposlitev. Prav tako je prejšnja 
ministrica dr. Anja Kopač podpisala srednjeročni 
načrt zaposlitev, in sicer da bi se v naslednjih 5 
letih zaposlilo 235 novih ljudi. Tukaj me 
predvsem veseli, da je tudi nova ministrica na 
nek način naklonjena temu, in celotna vlada, da 
se ta kadrovska podhranjenost v naslednjih letih 
intenzivno rešuje tudi dalje. Potrebno pa je 
opozoriti, da se kadrovske pomanjkljivosti ne da 
rešiti v kratkem času. Tudi sprejetje novega 
Družinskega zakonika, ki je prenesel nekatere 
pristojnosti s centrov za socialno delo na 
sodišča in ki se bo začel uporabljati sredi aprila, 
in selitev probacijske službe s centrov za 
socialno delo na Ministrstvo za pravosodje sta 
oziroma bosta pomembno vplivala na 
razbremenitev delavcev na centrih za socialno 
delo. Socialni demokrati se zavedamo 
problematike in resnosti današnje razprave. 
Zavedamo se težav, s katerimi se soočajo 
obremenjeni delavci, zavedamo se tudi, da bo 
potrebno še okrepiti delo na centrih za socialno 
delo, tako z novimi zaposlitvami kot tudi z 
dodatno razbremenitvijo. Vendar je potrebno 
povedati, da so nekateri ukrepi že šli v to smer, 
ne moremo pa pričakovati, da se bodo zadeve, 
ki so se nabirale 20 let in več, rešile kar čez noč, 
z enim čudežnim zamahom s paličico. 
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 Spoštovane in spoštovani, poslanec 
Siter je izpostavil delovanje interventne službe 
znotraj CSD-jev. Interventne službe CSD-jev 
izvajajo nujna opravila, ki preprečujejo ali 
zmanjšujejo ogroženost žrtve nasilja. Delajo 
izven rednega delovnega časa. Interventna 
služba posreduje v vseh nujnih in neodložljivih 
primerih na podlagi obvestila policije, in sicer v 
primerih ogroženosti otroka, zaznanega nasilja v 
družini, kadar oseba, ki nima popolne poslovne 
sposobnosti, ostane brez varstva in oskrbe ali 
gre za starejšo osebo, ki je brez svojcev in se 
znajde v hudi življenjski stiski. Pomembno je 
poudariti, da je bilo pred reorganizacijo 
organiziranih 14 regijskih služb in zato 
posledično 14 interventnih služb, ki pa so 
pokrivale območja več centrov. Danes, torej po 
reorganizaciji, pa imamo 16 interventnih služb, 
torej se je število zvišalo in intervencijske službe 
ne pokrivajo več območja več centrov, ampak 
ima vseh 16 regijskih centrov svojo strokovno 
služb in s tem svojo intervencijsko službo. Naj 
navedem primer. Če se zgodi nujen primer v 
Kočevju, je bilo do sedaj potrebno čakati uro ali 
več interventno službo iz Novega mesta. Danes, 
po reorganizaciji, ima Kočevje svojo interventno 
službo. Na podlagi vsega naštetega lahko 
rečemo, da je reorganizacija prinesla tako koristi 
za uporabnike kot tudi določeno razbremenitev 
socialnih delavcev. Njeno vodilno sporočilo je 
bilo pripeljati socialne delavce bližje terenu in 
predvsem bližje ljudem, povečati strokovnost 
centrov za socialno delo, razbremeniti 
administracije, izboljšati kakovost storitev za 
ljudi. Reorganizacija je torej proces, ki se še ni 
zaključil, še več, je proces, ki se še ne sme 
zaključiti. Je pa definitivno korak v pravo smer.  
 Ker je poslanec gospod Pojbič v 
predstavitvi poslanske skupine konkretno govoril 
o nekdanji ministrici dr. Anji Kopač, mi dovolite, 
da še jaz povem nekaj besed o njenih dosežkih. 
Dr. Anja Kopač je bila nedvomno dobra 
ministrica. Ko se je govorilo in pisalo o dosežkih 
prejšnje vlade, so bili vedno izpostavljeni tudi 
dosežki s področja dela, družine, sociale, 
področja, ki ga je vodila Anja Kopač. Če že 
želimo govoriti o konkretni osebi, če želimo 
govoriti o Anji Kopač, pa dajmo govoriti še o 
tem, kaj vse je naredila v svojem mandatu. 
Dajmo govoriti o vseh dosežki, o vseh ukrepih 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, ki so bili sprejeti pod njenim 
okriljem in ki so izboljšali življenje ljudi, ukrepih, 
ki so poskrbeli za to, da tisti, ki potrebujejo 
pomoč, to res dobijo. Reorganizacija CSD-jev je 
bila nujna, mislim, da se o tem vsi strinjamo. 
Centri za socialno delo namreč 25 let niso bili 
dotaknjeni, kljub temu da je bilo pobud za to več. 
Nihče doslej ni upal ugrizniti v to kislo jabolko. 
Informacijska opremljenost CSD-jev je bila 
slaba. Poskusi reorganizacije so se tako začeli 
že leta 2000, torej že kar precej časa nazaj. 
Bodimo pošteni in si nalijmo čistega vina, 
reorganizacije si ni izmislila Anja Kopač. Je pa 
imela edina pogum, da jo je izpeljala.  

 Reorganizacija je bila dogovorjen, 
nujen projekt, ki se je usklajeval vsaj dve leti. 
Usklajeval se je z vsemi ključnimi deležniki na 
različnih ravneh, od politike do stroke, torej 
Vlade, Državnega zbora, Ministrstva za javno 
upravo, sindikatov, lokalne skupnosti, 
organizirani so bili terenski sestanki na 
Skupnosti centrov za socialno delo, bila je 
ustanovljena strokovna posvetovalna skupina, 
sodelovalo se je s Socialno zbornico Slovenije, s 
Fakulteto za socialno delo, z Društvom socialnih 
delavk in delavcev. Prav tako so bili organizirani 
tudi posveti v občinah po celi Sloveniji, tako da 
so bile občine vključene v ta proces in tudi 
večina zahtev, ki so jih občine pri sami 
reorganizaciji imele, je bila upoštevana. Sama 
reorganizacija je bila tako širši družbeni 
konsenz, kompromis, soglasje in usklajenost 
različnih deležnikov. Trditi, da je bila 
reorganizacija CSD-jev projekt enega človeka, je 
enostavno neresnično in zavajajoče.  
 Očitki SDS, da je za zaostanke vlog 
kriva reorganizacija centrov za socialno delo, da 
zaradi tega reorganizacija CSD-jev kot celoten 
projekt ni bila uspešna, da je falirana, so 
neutemeljeni in neargumentirani. Reorganizacija 
je bila sicer nek kompromis več rešitev. 
Reorganizacije tako tudi ne moremo razumeti 
kot enkraten dogodek in tudi ne pomeni zamaha 
s čudežno paličico in da vse težave naenkrat 
čez noč izginejo. Reorganizacija tudi ni politični 
projekt prejšnje ministrice, ni nabiranje političnih 
točk, je pa, spoštovane in spoštovani, 
reorganizacija prvi korak k potrebnim in nujnim 
spremembam, na katere so že nekaj let 
opozarjali stroka, zaposleni in tudi uporabniki 
storitev. Naj na koncu povzamem, kaj dejansko 
reorganizacija vključuje. Tri procese, in sicer: 
programe socialne aktivacije kot novega 
pristopa pri delu s prejemniki socialnih 
transferjev v socialnem varstvu, poenostavitev 
upravnih postopkov ZUPJS z uvedbo 
informativnega izračuna in pa novo 
organizacijsko strukturo CSD-jev.  
 Veseli me, da je tudi novo vodstvo 
ministrstva na nek način naklonjeno 
nadaljevanju procesov, ki so se začeli, in da 
nova vlada posveča veliko pozornosti področju 
sociale, kar se je konec koncev tudi s sprejetjem 
rebalansa proračuna včeraj pokazalo. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Janja Sluga, ki bo 
predstavila stališče Poslanske skupine Stranke 
Modernega centra.  
 Izvoli. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Od konca junija 

prejšnjega leta, ko se je državni zbor na novo 
konstituiral, pa vse do danes smo o 
reorganizaciji centrov za socialno delo na sejah 
delovnih teles in Državnega zbora govorili že 
večkrat. Današnja debata o odgovoru na 
poslansko vprašanje poslanca Siterja o 
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urgentnem in rednem posredovanju strokovnih 
služb na terenu v skladu s smernicami 
reorganizacije iz leta 2018 je v bistvu le 
nadaljevalna etapa vseh dosedanjih razprav na 
to temo. Po naši oceni je bil sicer že prvotni 
odgovor resorne ministrice za delo korekten in 
zadovoljiv, a ne glede na to nam današnjo 
razpravo veleva Poslovnik Državnega zbora, 
zato je prav, da jo tudi opravimo. 
 Zelo jasna in neposredna ugotovitev že 
opravljenih razprav pravzaprav kaže na to, da so 
bili vsi ukrepi in aktivnosti ministrice za delo, s 
katerimi je odpravljala in preprečevala 
pomanjkljivosti lanskoletne reorganizacije 
centrov za socialno delo, primerni, ustrezni in 
dovolj hitri. In to kljub težavam, ki so se 
pojavljale na začetku reorganizacije in so do 
določene mere povezane s tem, da sam koncept 
izvedbe vsaj v začetnih fazah s strani nekdanjih 
odgovornih ni bil optimalen. Tudi to je zelo jasna 
in neposredna ugotovitev vseh dosedanjih 
razprav o tej temi. Zato ocenjujemo, da danes ni 
več potrebe po tem, da iščemo odgovorne za 
nastale težave, ki so se dogajale v jesenskih 
mesecih in še nekoliko prej. Zakaj? Ker je to že 
precej evidentno, in predvsem zato, ker so bili 
pravočasno sprejeti ustrezni ukrepi, ki so stanje 
normalizirali in predvsem stabilizirali. Tako 
danes o zaostankih, ki so nastali kot posledica 
reorganizacije v mesecu oktobru, ne govorimo 
več, ker jih praktično ni, in to je 
najpomembnejše, čeprav si verjetno vsi želimo, 
da iz omar na resornem ministrstvu ne bi več 
padali takšni in drugačni okostnjaki. 
 Centri za socialno delo so eden 
najpomembnejših členov zagotavljanja socialne 
varnosti državljank in državljanov, ki se znajdejo 
v socialni stiski, zato mora biti njihovo optimalno, 
kakovostno in učinkovito delovanje v interesu 
nas vseh, države predvsem pa družbe kot 
celote. Eden pomembnejših ciljev, zasledovan z 
reorganizacijo centrov v prejšnjem letu, je bila 
večja vpetost strokovnih delavcev v delo na 
terenu oziroma v lokalnem okolju. Predlogo se je 
gradil mit, da bomo socialne stiske učinkovito 
reševali v pisarnah in za računalniki, zato je 
vzpostavitev skupnih strokovnih služb znotraj 
posameznih centrov pomembna pridobitev 
pričujoče reorganizacije. Še pomembnejša 
pridobitev pa je, da je v okviru te službe 
organizirana interventna služba, ki po novem 
deluje v vsakem od 16 centrov za socialno delo. 
Interventna služba namreč kot nova naloga 
centrov za socialno delo izvaja naloge 
posredovanja vseh v nujnih in neodložljivih 
primerih na podlagi obvestila policije, v primerih 
zaznanega nasilja v družini, ogroženosti otroka, 
kadar oseba brez popolne poslovne sposobnosti 
ostane brez varstva in oskrbe ali ko gre za 
starejše osebo, ki je brez svojcev in se znajde v 
hudi stiski. 
 V poslanski skupini SMC zaupamo 
presoji ministrice, da so odzivi interventne 
službe v nujnih in neodložljivih primerih ustrezni 
in da sledijo visokim strokovnim merilom ter da 

strokovne delavke in delavci svoje delo 
opravljajo dobro. Se je pa potrebno zavedati, da 
je pomembno tudi tesno sodelovanje z drugimi 
akterji, ki so vpeti v reševanje socialnih stisk in 
zagotavljanje socialne varnosti ogroženih 
posameznic in posameznikov, predvsem policije 
in zdravstvenega osebja v zdravstvenih 
domovih. Ti morajo biti medsebojno obveščeni in 
poznati delovanje ter pristojnosti interventne 
službe. Le na tak način se lahko zagotavlja 
ustrezno in usklajeno delovanje vseh akterjev pri 
posredovanju v nujnih in neodložljivih primerih. 
Nerealno je pričakovati, da bo reorganizacija 
centrov za socialno delo popolnoma izničila 
socialne probleme in stiske ljudi. Teren je živo 
okolje, ki potrebuje predvsem hitre in strokovne 
odzive pristojnih služb. Ministrica je napovedala 
redno spremljanje in izvajanje evalvacij na 
mesečni ravni. Kot že poudarjeno, dosedanje 
korake in ukrepe ocenjujemo za korektne in 
ustrezne. Tudi predlagatelju te točke dnevnega 
reda sporočamo, da je njegova pretirana skrb po 
klicu na pomoč v Državnem zboru zaenkrat 
nepotrebna.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Miha Kordiš bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Levica.  
 Izvoli.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Kot je tovariš Siter 

že predhodno izpostavil, je prednostna naloga 
centrov za socialno delo odpravljanje revščine 
znotraj obstoječega družbenoekonomskega 
sistema. To nalogo opravljajo v tolikšni meri, 
kolikor je močna socialna država, ki naj bi 
izravnavala nepravično porazdelitev bogastva 
znotraj kapitalizma. Torej dajo toliko, kolikor se 
vladajoča politika odloči, da je dovolj. Ampak 
praviloma pa toliko, da se ljudi ohranja v revščini 
in da so pripravljeni sprejeti še tako 
izkoriščevalsko delo, ker to je bila žal politika 
socialne države v zadnjih desetih, petnajstih 
letih, na čelu te politike pa so stali Socialni 
demokrati, zanje ravno Anja Kopač Mrak na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Karl Marx bi to politiko umestil 
pod vzdrževanje rezervne armade delovne sile, 
ki lahko na delovnem mestu kogarkoli nadomesti 
kadarkoli in ga na tak način psihično in 
eksistenčno podredi gospostvu kapitalističnega 
razreda. Namen centrov za socialno delo je 
ravno nasproten od tega. Poleg tega, da 
odločajo o tej ali oni pravici, tudi o reševanju 
stisk ljudi, ki naj si pridobijo nadzor nad svojim 
lastnim življenjem. Posega in tem ljudem to 
omogoča. Kot strokovno področje pa mora 
naslavljati tudi socialne okoliščine, kot so na 
primer alkoholizem, nasilje v družini, 
zasvojenost, bolezni, naravne nesreče in 
podobno. Še posebej pri starejših samskih 
ljudeh brez socialnega omrežja, na katerega bi 
se lahko v svojih stiskah naslonili.  
 Za to nalogo centri za socialno delo 
potrebujejo primerno izobražene strokovne 
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delavce, ki imajo na voljo dovolj časa, da se 
lahko tem posameznikom tudi posvetijo. Te 
primerno izobražene strokovne delavce imamo. 
Fakulteta za socialno delo svoje študente dobro 
opremi za izvajanje strokovnih nalog na 
področju socialnega varstva. Oblike in metode 
dela, ki jih je razvila ta fakulteta, so veliko 
prispevale k področju socialnega dela, pa tudi k 
posameznim specialnim področjem, kot so delo 
s starejšimi, delo z ženskami, mladimi, ljudmi v 
duševni stiski, telesno oviranimi ljudmi, etničnimi 
manjšinami. Prispevala pa je tudi dobre rešitve 
na področju socialnega varstva, kot so na primer 
ravno prva socialna pomoč, pomoč na domu, 
stanovanjske skupine, varne hiše in podobno. 
Vendar so se ti strokovnjaki znašli v situaciji, kjer 
jim sistem dobesedno odreka delo, za katerega 
so usposobljeni in ki bi ga v skladu s 
poslanstvom svojega poklica radi opravljali. 
Danes smo že in še bomo veliko govorili o 
reorganizaciji, ampak v resnici je izvirni greh 
razvrednotenja socialnega dela tisti, ki se je 
zgodil med letoma 2010 in 2012 s spremembo 
socialne zakonodaje v Pahorjevi vladi. Te 
spremembe socialne zakonodaje so pomenile 
med drugimi tudi bistveno okrepljeno kontrolno 
funkcijo strokovnih delavcev na CSD-jih oziroma 
celotnega informacijskega sistema uveljavljanja 
pravic. Zakonodaja je socialne delavce 
spremenila v birokrate, ki naj črkobralsko 
izvršujejo kontrolne mehanizme antisocialne 
zakonodaje. To je bilo v preteklosti že večkrat 
podvrženo hudi kritiki strokovne javnosti, pa 
vendarle tak pristop k vprašanju socialnega dela 
ostaja. 
 Tovrstna disciplinska funkcija 
strokovnih delavcev na centrih je v nasprotju s 
temeljnimi koncepti socialnega dela, kjer naj bi 
imela strokovni delavec in uporabnik partnerski 
vlogi. Zato je danes v postopku uveljavljanja 
pravic vse manj neposrednega socialnega dela, 
več pa je ukvarjanja s podatki o materialnem 
stanju vlagatelja in njegove družine. Prva 
zapoved takih usmeritev socialne politike ni 
vprašanje, kako bomo pomagali, kot bi moralo 
biti, ampak je vprašanje, kako bomo nekomu 
pomoč odrekli. Če želimo, da socialno delo 
zopet postane tudi delo z ljudmi in za ljudi, 
potem moramo, prvič, okrepiti kadrovski bazen 
centrov za socialno delo, ta dosega le okrog 
40 % evropskega povprečja v tem trenutku, 
drugič, debirokratizirati postopke uveljavljenja 
socialnih transferjev, in tretjič, odpraviti moramo 
socialno politiko, ki namesto blaginje ustvarja 
rezervno armado revežev, prisiljenih sprejeti 
vsako podplačano delo, na katerem vedno bolj 
temelji naš provincialni kapitalizem. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Iva Dimic bo predstavila stališče 
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski 
demokrati.  
 Izvoli.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani!  

 Krščanski demokrati smo bili zelo 
zadržani ob napovedi bivše ministrice Kopač 
Mrak, da se pripravlja reorganizacija centrov za 
socialno delo. Naše nezaupanje je izviralo 
predvsem iz slabih izkušenj njenih preteklih 
posegov v področje socialnovarstvene in 
družinske politike ter opozoril stroke, da 
reorganizacija nima dovoljšne tehnične in 
informacijske podpore. Kljub vsem tem 
opozorilom se je šlo z reorganizacijo centrov za 
socialno delo naprej. Danes pa lahko z 
gotovostjo rečemo, da se zgodovina ponavlja. 
Konec leta 2011 se je ob zaključku mandata 
Pahorjeve vlade takratna ekipa ministrstva pod 
vodstvom Ivana Svetlika in državne sekretarke 
dr. Anje Kopač Mrak neslavno poslovila s 
propadlo reformo uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev. Koliko krivic in škode je povzročila! In 
še danes jo popravljamo. Spomnimo samo na 
odvzem državnih pokojnin številnim 
najšibkejšim. Bivša ministrica Kopač Mrak je žal 
tudi iztekajoči se mandat zaključila v podobnem 
slogu, s pompozno napovedano reformo centrov 
za socialno delo. Iz preteklih izkušenj lahko že 
zdaj povemo, da jo bomo še leta in leta 
popravljali. Žalostno pa je, da oškodovanci 
najverjetneje nikoli ne bodo dobili povrnjenih 
krivic. Še danes morajo iz sistema čistiti 
določene vloge, ki se prikazujejo kot fiktivne, ker 
sistem takrat ni bil izpopolnjen in dodelan. 
Povzročile so se sistemske napake, ki jih morajo 
sedaj popravljati strokovni delavci na centrih za 
socialno delo in porabljati nepotreben čas. 
Sistem ISCSD še danes ne deluje tako, kot bi 
moral, kar ovira normalno delo centrov.  
 Predlagatelji so napovedovali 
predvsem tri bistvene cilje predlagane 
spremembe Zakona o socialnem varstvu. Prvič, 
socialna aktivacija, drugič, informativna odločba, 
in tretjič, reorganizacija centrov za socialno delo. 
Za pojmom v prvi točki, socialna aktivacija, se je 
skrivalo predvsem 52 novih zaposlitev v okviru 
ministrstva. Kot slišimo od kolega Siterja in 
sedanje ministrice, očitno te zaposlitve niso 
učinkovito pripomogle k boljšemu delu predvsem 
v urgentnih terenskih postopkih. Glede 
informativne odločbe Krščanski demokrati Kopač 
Mrakovi nismo zaupali in tudi tukaj se žal nismo 
motili. Informacijski sistem centrov za socialno 
delo ni bil pripravljen na spremembe. Zaposlene 
na centrih za socialno delo so pustili 
nepripravljene in preobremenjene in sedanji 
ministrici že takoj po nastopu mandata ni 
preostalo drugega, kot da je postopek ustavila. 
Če tega ne bi napravila, bi po uvedbi 
spremembe lahko zavladal kaos na področju 
pravic iz javnih sredstev. Informativne odločbe 
kot take ni, v tistem pomenu, kot jo je prejšnja 
ministrica obljubljala, seveda. To pomeni, da 
sistem centrov za socialno delo ni manj 
obremenjen, ampak bolj.  
 Centri za socialno delo se od 
septembra naprej soočajo z zaostanki na 
področju pravic iz javnih sredstev, in posebej 
ljubljanski center za socialno delo še sedaj 
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rešuje decembrske vloge za otroške dodatke, 
štipendije, subvencije vrtca. Tisto, kar je pred 
reorganizacijo teklo tekoče, sedaj ne funkcionira. 
Moto »bližje k ljudem« je bil farsa, saj je sedaj še 
veliko manj terenskega dela, birokratske ovire 
pa so se samo še povečale. Posledično se je 
obremenilo tudi druga področja, kjer se tudi 
pojavljajo zaostanki, na primer denarne socialne 
pomoči. Danes pa vidimo tudi, da je bil glavni 
namen zadnje spremembe socialne zakonodaje 
reorganizacija centrov za socialno delo tako, da 
bi ministrstvo in preko njega seveda tudi stranka 
SD prevzela popoln nadzor nad kadrovanjem v 
sistemu socialnega dela. Krščanski demokrati 
trdimo, da je s tem sistemu povzročena 
nepopravljiva škoda. Spomnimo samo na 
sporno kadrovanje SD na Centru za socialno 
delo Slovenj Gradec, ki je dobilo epilog v zadevi 
koroška dečka. Gospe in gospodje, koliko 
takšnih in podobnih afer nas čaka v prihodnje? 
Posebej se moramo dotakniti finančnega vidika 
te reorganizacije. Ministrstvo je za vodenje 
projekta in za odnose z javnostmi glede 
reorganizacije takrat najelo zunanje podjetje, ki 
mu je plačalo kar 121 tisoč 509 evrov. To je več, 
kot je ministrstvo za odnose z javnostmi skupaj 
plačalo vse od leta 2007 do leta 2016. V oceni 
finančnih posledic reorganizacije CSD pa so to 
gladko zamolčali. 
 Naj povzamem. Namen reorganizacije 
CSD-jev je bil povečati in utrditi vpliv stranke SD 
na kadrovanje v sistemu socialnega varstva, kar 
je celotni mreži in strokovnemu delu prizadejalo 
veliko škodo. Popravljali jo bomo še dolgo in 
dolga leta. Bivša ministrica se je z ministrstva 
sicer umaknila, ampak še vedno ima vplivno 
pozicijo v kabinetu predsednika Vlade. To nas v 
Novi Sloveniji ne navdaja z upanjem. Sedanji 
ministrici pa želimo veliko poguma in pokončno 
držo pri normalizaciji razmer na ministrstvu in 
predvsem na področju centrov za socialno delo. 
Iz zanesljivih virov imamo informacijo, da dela ni 
mogoče opraviti v osemurnem delovniku in se 
morajo centri posluževati izplačila nadur in 
povečanega obsega dela. Vse to pa gre na 
račun zaposlenih na centrih, ki so izčrpani, 
povečuje se število bolniških odsotnosti. To je 
prinesla reorganizacija. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Vojko Starović bo predstavil še stališče 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. 
 Izvoli. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Drage poslanke, draga 
ministrica, vsem lep pozdrav! 
 Danes je pred nami razprava o 
odgovoru ministrice mag. Ksenije Klampfer na 
poslansko vprašanje kolega Siterja v zvezi z 
delovanjem centrov za socialno delo, predvsem 
glede dela na terenu. O reorganizaciji centrov za 
socialno delo se govori predvsem v negativni 
luči. Cilji, ki si jih je ministrstvo – ker to je delo 
ministrstva, ne samo enega človeka – v svojem 

okviru zastavilo v smeri učinkovitosti in kakovosti 
dela, večje dostopnosti do storitev in razvoja 
novih oblik strokovnega dela, so povsem 
drugotnega pomena. V ospredje stopajo 
predvsem napake in zapleti, ki so se ob tem 
pojavili. Vendar se izkazuje, da so bile kritike v 
marsičem prehude, preuranjene in tudi 
nepoštene do vseh tistih, ki so se trudili, da bi ti 
centri za socialno delo bolje delali in bolje živeli. 
Sam menim, da delo sedanje ministrice jasno 
kaže, da reorganizacija, čeprav precej nesrečno 
vodena v pripravi in izvedbi, ni zgrešena. Menim, 
da rezultati to potrjujejo. Težave, ki jih prinaša 
reorganizacija – vsaka reorganizacija jih prinaša, 
nedvomno, samo ne bi pa smele imeti takih 
posledic, kot so jih imele. Tudi glede poenotenja 
informacijskega sistema, o čemer je bilo veliko 
govora tudi na seji 7. februarja. Ampak 
zaostanki na centrih za socialno delo so v 
glavnem odpravljeni. 
 V zvezi s samo reorganizacijo je treba 
prepoznati en pomemben ukrep, ki sicer še ni 
zaživel v svoji polni obliki, to je 
razbremenjevanje administrativno-upravnih 
postopkov strokovnih delavcev na terenu. Pri 
tem se moramo tudi sami posipati malo s 
pepelom, ker imamo neprestano težnjo, da skozi 
zakone in predpise vse stvari poskušamo zajeti 
in ne zaupamo ljudem, da bodo svoje delo 
opravljali dobro. S tem, da prenormiramo stvari, 
jih v bistvu onemogočamo, tako da je tudi naša 
krivda, pa tudi krivda ministrstva, ker take 
zakone in predpise predlagajo. Poskusimo se 
tega rešiti in dajmo gojiti zaupanje do ljudi, do 
strokovnosti, da bodo svoje delo na terenu 
opravili. 
 Problemi, ko so nastajali na terenu, o 
čemer je bilo veliko govora, so tudi posledica 
kadrovske podhranjenosti. Teh ljudi, ki delajo na 
terenu, ki znajo svoj posel, je bilo enostavno 
premalo. Krčili smo na tem področju sredstva, 
hvala bogu, bom rekel, zdaj smo to nekaj 
povečali, več ljudi bo na terenu in bolj bodo 
sposobni skrbeti za najranljivejše skupine in jim 
pomagali iskati izhod iz stiske. V tej smeri je 
prava smer tudi okrepitev terenskih služb, to so 
interventne službe, organizirane pri vsakem od 
16 centrov za socialno delo. V vsakem centru 
mora zaživeti tim, sestavljen iz več 
strokovnjakov z več področij, kot so psihologi, 
pravniki, klinični psihologi in drugi. To je za tiste, 
ki pomoč potrebujejo, res prava pomoč. 
 Ob koncu naj pozdravim še namero za 
oblikovanje nekega končnega evalvacijskega 
dokumenta uspešnosti te reorganizacije. To je ta 
prava zadeva. Ne na pamet govoriti, dajmo 
pogledati dokument, sestavimo ga, ponudimo ga 
v razpravo. Na ta način se bodo pokazali plusi in 
tudi minusi reorganizacije in rezultati, tako 
pozitivni kot negativni, kar bo dober napotek za 
naprej. 
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek menimo, da so razprave o tako 
pomembnih temah potrebne in lahko 
doprinesejo h konstruktivnim rešitvam, zato 
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upamo, da bo današnja razprava konstruktivna 
tudi v nadaljevanju. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

tudi vam. 
 Končali smo s predstavijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in 
poslancev. Najprej se je javil k besedi 
predlagatelj Primož Siter. 
 Izvoli. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo in najlepša hvala 
predstavnikom in predstavnicam poslanskih 
skupin za izražena stališča. 
 Vesel sem, da smo razgrnili širši 
horizont te problematike, da se nismo zapičili 
samo v problematiko interventnih služb oziroma 
njih delovanje. Kot sem uvodoma že povedal, je 
poslanstvo centrov za socialno delo v bistvu 
dvojno, na eni strani gre za odločanje o 
materialnih pravicah, na drugi strani gre za 
pomoč ljudem v stiski, torej na terenu, ena na 
ena, če hočete. Interventna služba je ena taka 
služba, torej tista služba, ki intervenira, ko 
mladoletni otrok ostane brez staršev, ko se 
starejša oseba brez svojcev znajde v težavah. 
Ali pa morda najbolj plastičen primer, ki sem ga 
tudi v izvornem poslanskem vprašanju izrekel, 
primer nasilja v družini. V primerih nujne 
intervencije, kot je poročala že ministrica, je 
najprej obveščena policija, ki potem odredi 
posredovanje interventne službe in potem tako 
naprej.  
 Kot izhodišče bi vzel nasilje v družini, 
ker je res en tak najbolj plastičen primer 
potrebnosti interveniranja interventne službe. 
Glede na razširjenost nasilja v družini lahko tako 
čez palec ugotavljamo, da je takšnih intervencij 
vseeno malo. Bržkone razloge lahko iščemo v 
slabi organizaciji dela in v kadrovski 
podhranjenosti. V dveh stvareh, ki ste jih že v 
svojih stališčih poslanke in poslanci omenili. 
Verjamem, da bomo danes o tem še na dolgo in 
široko, ampak samo ta primer, recimo, 
posredovanj v primerih nasilja v družini ima zelo 
zanimivo statistiko. V letu 2017 policija poroča, 
da so obravnavali 3 tisoč primerov nasilja v 
družini, torej primerov prepiranja, vpitja, 
nedostojnega vedenja in tako naprej, teh, torej 
primerov vpitja, nedostojnega vedenja in 
dejanskega nasilja, je bilo 2 tisoč, tisoč je bilo 
povzročanja hrupa z glasbo. Kar v podnapisu, 
glede na to, da moški povzročimo 99 % nasilja 
na domu, pomeni, da vsak moški trikrat prej 
obračuna z žensko kot posluša na glas glasbo. 
Samo za informacijo.  
 Ena osebna izpoved, preden 
nadaljujem, jaz sem pred nastopom funkcije 
poslanca opravljal službo radijskega urednika in 
voditelja, večji del tega sem posvetil jutranjemu 
programu in pomemben del vsakega jutranjega 
radijskega programa je policijsko poročilo. V teh 
policijskih poročilih noben dan ni minil brez 
poročanja o nasilju na domu. In zdaj, okej, 

imamo primer nasilja v družini, kjer se skoraj 
praviloma moški znese nad žensko in posreduje 
policija, ker gre za fizično ali spolno nasilje ali 
kakorkoli, in kršitelja in žrtev razdvojijo, 
obravnavajo žrtev, če je potrebna nujna 
medicinska pomoč, kršitelja odpelje policija in je 
problem sorazmerno urgentno rešen. Ampak v 
tej enačbi se nismo spomnili na tretji člen, na 
otroka, ki to gleda, ki doživi to nasilje z 
modricami, ki ga bodo spremljale skozi celo 
življenje. Tukaj pride na vrsto nujnost ažurne in 
kakovostne storitve usposobljenega socialnega 
delavca.  
 Statistika pravi – jaz sem naredil malo 
domače naloge, v svojih domačih Trbovljah sem 
malce čez palec pri socialnih delavcih odmeril, 
koliko je bilo teh intervencij. Trboveljski center za 
socialno delo je sicer eden manjših, zajema 3 
podenote, pokriva v Zasavju kakšnih 50 tisoč 
ljudi. V času od reorganizacije do zdaj je 
obravnaval oziroma so zabeležili 5 intervencij 
nujne intervencijske službe centrov za socialno 
delo. Ali je problem reorganizacija? Je možno. 
Problem je gotovo, in danes smo ga izpostavili 
že nekajkrat, podhranjenost v kadrovanju. 
Ampak problem je. Problem je, ker centri za 
socialno delo imajo požrtvovalne socialne 
delavce, imajo ljudi, ki s hrbtenico in s celo svojo 
bitjo stojijo v tem, kar ni delo, ampak je 
poslanstvo, tudi v interventnih službah. Zato se s 
kolegom Lepom, ki ste v svoji predstavitvi 
oziroma stališču navedli, da sem izpostavil 
neprimerno ravnanje socialnih delavcev na 
terenu – ne, to ni res! Tukaj ostro protestiram. 
Postavljam se na stran socialnih delavcev, ki si 
zaslužijo delovno okolje, ki jim dovoli biti socialni 
delavci. In teh delavcev je na centrih za socialno 
delo in teh delavcev, bodočih socialnih delavcev, 
imamo iz bazena fakultete za socialno delo 
ogromno, zato ne bomo s prstom kazali na 
problem, ki ga ni, ampak predstavili stanje, 
kakršno res je.  
 Glavni problem je kadrovska 
podhranjenost, s tem se vsi strinjamo, a tem se 
teren strinja, vsi vemo, tudi ministrstvo se s tem 
strinja, vsi razumemo, da ljudi na terenu ni 
dovolj, sedijo v pisarnah, ko bi morali biti na 
terenu in ena na ena reševati to problematiko. 
Vesel sem tudi, da je kolega Koprivc izpostavil 
reorganizacijo, citram, »v dialogu z 
zainteresirano javnostjo in stroko«, ker stroka je 
k tej reorganizaciji centrov za socialno delo, ki je 
vključevala tudi reorganizacijo delovanja 
interventnih služb, pristopila zelo zanimivo. Že 
pred samo reorganizacijo je opozarjala, da se 
lahko gremo mi neko tehnično reorganizacijo, 
spremembo miselnega vzorca delovanja 
organizacije centra za socialno delo, ampak je 
vse to zastonj in brez zveze, če ne naslovimo 
glavnega problema in ga naslovimo v štartu, in 
to je močna in zadostna kadrovska okrepitev 
strokovnih služb. Iz tega naslova so mariborski 
socialni delavci recimo bojkotirali posvet 
ministrstva za delo o reorganizaciji in iz tega 
naslova je skupnost centrov za socialno delo 
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opozorila na ključen problem vseh centrov, torej 
preveliko preobremenjenost in da reorganizacija 
na srednji rok ne bo rešila ničesar.  
 Predsednica Skupnosti centrov za 
socialno delo je v intervjuju za Delo povedala 
naslednje, citiram: »Na centrih se, na primer, 
ukvarjamo z vedno mlajšimi otroki, ki imajo 
težave v duševnem zdravju, z zasvojenostjo, 
čustvene in vedenjske motnje. A nimamo neke 
mreže, ki bi se z njimi ustrezno ukvarjala? 
Čakalne dobe za svetovanja so dolge, ni 
pedopsihiatrov, ni specialistov za tovrstno 
pomoč. Po drugi strani ni programov za 
obravnavo demence v domačem okolju. Ni 
skrbnikov. Ni programov za migrante. Če bi 
dobili nove programe in nov kader, bi se temu 
lahko reklo reorganizacija. Tako pa problemi 
ostajajo nerešeni še naprej.« Tudi v Novem 
mestu so se strinjali, direktor je zapisal: 
»Opažamo tudi, da je na primer čedalje več ljudi 
s težavami v duševnem zdravju iz takšnih ali 
drugačnih razlogov, tako da bi nujno potrebovali 
kliničnega psihologa, ki bi bil član našega tima. 
Na teh območnih CSD bi se morala stroka 
vsekakor okrepiti z ustreznimi strokovnjaki.« 
Tudi sindikati so bili podobnega mnenja o 
problemu zamud na centrih za socialno delo, so 
pa že v tem mandatu konec lanskega leta, v 
začetku letošnjega z dopisom ministrici opozorili 
na kritično kadrovsko podhranjenost.  
 Torej če iščemo izvirni greh problema, 
o katerem danes govorimo, to ni ena situacija 
interventne službe v Hrastniku, ki se je zgodila in 
je enega specifičnega poslanca nagovorila k 
temu, da povpraša o funkcionalnosti interventnih 
služb, problem je bistveno širši. Horizont, ki sem 
ga omenil na začetku, je bistveno širši in je 
sistemski, je krovni in na ta vprašanja s tega 
horizonta moramo odgovoriti. Upam, da bomo v 
današnji razpravi konstruktivno in proaktivno 
prispevali z idejami, pokazali na napake in 
servirali kakšno rešitev. Hvala lepa, toliko za 
enkrat.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Replika, gospod poslanec Lep.  
 Izvoli. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala za besedo.  

 Gospod Siter, nisem vas mislil v zvezi s 
tem, kar ste rekli. Jaz sem navedel v svojem 
izvajanju zdravstveno osebje. Izhajal sem 
predvsem iz tega, ker se zgodi, da pridejo 
posamezni oškodovanci v ambulanto, 
zdravstveni dom in zdravstveni delavci ne javijo, 
da so bili maltretirani. S tega stališča ni bilo 
govora o nobenih strokovnih delavcih, ker glede 
na moje izkušnje v lokalni samoupravi smo s 
socialnimi strokovnimi delavci zelo dobro 
sodelovali in še zmeraj sodelujemo in vem, da je 
pri njih srčnost sigurno na prvem mestu. Tako da 
s tem izvajanjem, sem pogledal točno, kaj sem 
rekel, »zdravstvenega osebja«, sem mislil pa 
predvsem na to, da bi morali posamezniki, tudi 
mi, ki se pojavljamo v življenju, če opazimo pri 

sosedih ali kjerkoli drugje kakšno nenormalnost, 
pač javiti ali centru za socialno delo ali pa 
policiji. Tako da samo to bi prosil kot obvestilo.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Še ena replika, gospod Koprivc.  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik. Spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Zelo na kratko bi odgovoril kolegu 
Siterju. Ja, absolutno se strinjava, kadrovska 
podhranjenost je ključni problem, ampak kot 
sem že izpostavil tudi v uvodni predstavitvi naše 
poslanske skupine, se ta zadeva rešuje. 
Zagotovljene so bile kapacitete za nove 
zaposlitve že v preteklem letu, preteklih dveh 
letih in tudi v prihodnje so zagotovljena sredstva 
za dodatne zaposlitve. To je zagotovo ključno, 
se strinjamo, ampak na drugi strani pa ne 
moremo zaradi te kadrovske podhranjenosti 
govoriti, da sama reorganizacija, organizacijske 
strukture niso bile potrebne. Konkretno sama ta 
reorganizacija na nek način razbremenjuje 
strokovne delavce tega, da se ukvarjajo z 
administracijo in tehničnimi zadevami, in jim daje 
več možnosti za samo delo z ljudmi, s terenom, 
kar je ključno. Ponavljam pa še enkrat, nujno je 
zagotoviti dodatna sredstva za nove kadre. To je 
nujno in ključno in v tej smeri verjamem, da bo 
Vlada tudi v prihodnje delala. Hvala lepa.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo želi še ministrica mag. Ksenija 
Klampfer.  
 Izvolite.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za 

besedo.  
 Glede kadrovske problematike v centrih 
za socialno delo bi želela podati še nekatere 
informacije. In sicer kot veste, smo v mesecu 
januarju s sindikatom SINCE sklenili poseben 
dogovor o dodatnih kadrovskih okrepitvah na 
centrih za socialno delo, in sicer konkretno za 73 
zaposlitev, ki se bodo, računamo, zapolnile že 
pred poletjem, torej nekje meseca junija, julija 
2019. Če konkretno povem, naredili smo oceno 
kadrovske situacije po posameznih centrih za 
socialno delo in ugotovili, da so centri zelo 
različno kadrovsko podhranjeni ali okrepljeni. Na 
tej osnovi smo tudi naredili ta kadrovski razrez in 
tale trenutek lahko povem, da bo po novem 
kadrovskem razrezu kar sedem centrov za 
socialno delo od šestnajstih imelo kadrovsko 
zasedenost večjo od 90 %. Najbolj sta 
kadrovsko podhranjena največja centra za 
socialno delo, to sta CSD Ljubljana in pa CSD 
Maribor. Tudi ta dva bosta po novi kadrovski 
dodelitvi kadrovsko okrepljena, in sicer nad 
80 %, CSD Ljubljana 84 % in CSD Maribor 
82 %. Po tem kadrovskem razrezu bo povprečna 
kadrovska zasedenost centrov za socialno delo 
87-procentna.  
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 Kot rečeno že uvodoma, učinke 
reorganizacije bomo spremljali, učinke 
informatizacije bomo spremljali in se na tej 
podlagi potem tudi v prihodnje odzivali na 
kadrovske potrebe centrov za socialno delo. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Sedaj pa dobite besedo poslanci. 
Najprej dobi besedo Gregor Perič, pripravi naj se 
Nina Maurovič.  
 Izvoli.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim!  
 Začel bom tako. Najprej bi se zahvalil in 
bi pohvalil mag. Klampfer, torej ministrico, za 
njen pristop k samemu delu, ker kadar naleti na 
težavo, se najprej usede s svojimi zaposlenimi, 
se pogovori in poišče rešitve in ne naredi tega, 
da bi se najprej usedla z novinarji pa potem 
generirala neke medijske zgodbe in povzročala 
neke težave, reperkusije in tako naprej. Mislim, 
da se s tega vidika lahko tudi še kdo v Vladi 
zgleduje po njenem načinu dela, ker mislim, da 
so vsi v Vladi odgovorni za to, da probleme 
rešujejo, ne pa, da jih še dodatno napihujejo. 
Moje osebno mnenje je, da je ta današnja 
razprava neke vrste obračun, in to se je tudi s 
strani, če smo dobro in pozorno poslušali, stališč 
poslanskih skupin potrdilo. Na nek način gre za 
obračun s strani Levice in na drugi strani s strani 
SDS. Zdi se mi, vsaj glede na napolnjenost 
dvorane na strani SDS, da je ta obračun bolj 
proforma, ampak kljub vsemu.  
 Danes se bomo sicer pogovarjali o 
številnih vidikih, bi pa rad nekaj izpostavil – da 
se moramo v teh nekaj mesecih spričo procesa 
reorganizacije, ki se zaključuje, zavedati, da 
vsak proces neke reorganizacije, zlasti v tako 
kompleksnih in velikih sistemih, kakršni so javni, 
ni enostaven. Potrebno je ogromno neke 
energije, ogromno nekega truda vložiti, ogromno 
usklajevanja, spreminjanja zakonodaje, drugih 
aktov, informacijske podpore in tako naprej. 
Tukaj so številne možnosti, da gre kakšna stvar 
lahko narobe, in marsikdaj se to tudi zgodi. 
Ampak kot rečeno že uvodoma, Vlada oziroma 
vsi zaposleni so tam, da potem te težave 
odpravljajo. Včasih bolj, včasih manj uspešno, 
pomembno je, da pridemo do cilja in da je 
servis, ki ga ponujamo našim državljankam in 
državljanom, učinkovit in da smo z njim vsi 
zadovoljni. 
 Doslej je bilo o tej reorganizaciji zelo 
veliko nekih razprav na različnih nivojih tako 
znotraj strokovne javnosti kot znotraj Državnega 
zbora na raznih odborih. Bili smo deležni 
številnih poslanskih vprašanj bodisi pristojnim 
ministrom oziroma ministricama bodisi 
predsedniku Vlade, verjetno je bilo tudi v 
prejšnjem mandatu kakšno vprašanje v tem 
smislu, in o tem, verjamem, se je opravila neka 
obširna in poglobljena javna razprava, tako da 
se mi zdi pomembno izpostaviti, da je danes 

sistem pod nadzorom. Kot rečeno, 
reorganizacija se preveša v tisto svojo sklepno 
fazo, o učinkih same reorganizacije danes v tem 
trenutku lahko govorimo zgolj v nekem 
omejenem obsegu, ker bodo tisti pravi učinki 
znani, če izhajamo iz prakse ocenjevanja takih 
zelo kompleksnih procesov, šele kakšni dve leti 
po tem, ko bo v celoti implementirana. Šele 
takrat bomo lahko rekli, kaj je v redu, kaj ni v 
redu, kaj je potrebno še dopolniti, popraviti, 
zamenjati, ukiniti ali kaj tretjega. 
 Pred nekaj meseci smo poslušali zelo 
katastrofične in tudi zaskrbljujoče informacije o 
tem, da se nabirajo številne nerešene vloge, 
spet iz različnih razlogov. Podatek, ki ga imam 
na voljo iz 28. februarja tega leta, je, da je bilo 
nerešenih še 64 vlog in vse te vloge niso bile 
rešene zato, ker je upravni postopek tekel in se 
je čakalo na stranke, da dopolnijo, torej da 
podajo še določena pojasnila, podatke, 
informacije, dokumente, da se lahko potem te 
upravne postopke pripelje do njihovega konca. 
Poslušamo o tem, da je ta reorganizacija 
zloglasna. Jaz se ne strinjam, da je zloglasna, 
predvsem bi rekel, da je potrebna in nujna, in to 
se dejansko tudi izkazuje, ker kot smo danes že 
večkrat slišali, je njen namen v tem, da se 
razbremeni zaposlene, da se zaposleni na 
centrih za socialno delo manj ukvarjajo s papirji, 
z birokracijo, ampak več z ljudmi. Včeraj smo se 
ravno tukaj pogovarjali tudi o sistemu probacije. 
To je tudi eden od tistih ukrepov, ki bodo en del 
delovnih obveznosti oziroma pristojnosti s 
centrov za socialno delo premaknili drugam, in 
sicer tako, da se na eni strani tisti kazenski vidik 
odmakne s centra za socialno delo na 
pravosodno področje, s tem da se lahko na 
račun tega centri za socialno delo bolj ukvarjajo 
s svojim temeljnim poslanstvom.  
 Ocenjujem, da je delovanje centrov za 
socialno delo stabilno in da je čisto vse pod 
kontrolo, kadar pa prihaja do posameznih 
anomalij, je sedanje vodstvo pokazalo in 
dokazalo, da se zelo hitro, promptno odzove, da 
potegne odločitve, če ga je kdo polomil, in 
verjamem, da vsi verjamemo, da noben tega ne 
počne namenoma, tudi sprejme odgovornost in 
odstopi. Tudi to se je že pokazalo in izkazalo in 
življenje gre naprej. Vse kar se pač zgodi, vse 
težave se ažurno odpravljajo.  
 Omenili smo tudi, da se je ekipa na 
CSD v zadnjih dveh oziroma treh letih okrepila, 
kar ocenjujem za pozitivno, kar bo tudi še 
dodatno izboljšalo način delovanja centrov za 
socialno delo. In če upoštevamo celoten niz 
vseh korakov, ki so bili uvedeni v zadnjem 
obdobju, jaz verjamem, da bo lahko sistem 
socialnega varstva v Sloveniji dobro opravljal 
svoje naloge. Kot rečeno, gre pa za nek zelo 
kompleksen in dolgotrajen proces neke 
reorganizacije, ki pa ne more biti v celoti 
domišljen zgolj z nekim administrativnim 
razmislekom, ampak je to nek proces, ki se 
sprotno odvija in se mu je potrebno prilagajat, ga 
sproti dopolnjevati in verjamem, da bo to teklo 
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še vsaj nekaj časa oziroma upam si trditi, vsaj še 
kakšno leto, dokler ne bomo prišli do točke, ko 
bomo rekli, da je ta proces zaključen. In na tej 
točki bomo lahko že naprej razmišljali, kako ga 
še dodatno izboljševati in dopolnjevati. 
 Jaz se zahvaljujem vsem, ki boste 
sodelovali v tej današnji razpravi. Upam, da 
konstruktivna. Ministrici pa še naprej želim 
uspešno delo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Nina Maurovič, za njo dobi 
besedo Soniboj Knežak. 
 Izvoli. 
  
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo. 
 Jaz moram reči, da imam danes ob tej 
razpravi kar en cmok v grlu pa kamen v želodcu, 
bom kasneje povedala zakaj. Na začetku bi 
mogoče za uvod samo o tem, kaj je bil 
pravzaprav povod tega poslanskega vprašanja. 
Zasavski poslanci smo se dobili z direktorico 
zdravstvenega doma, ki je imela eno zagato ob 
eni priložnosti, ko je ponoči zdravstveno osebje 
potrebovalo tudi pomoč Centra za socialno delo. 
Takrat je nekako prišlo do tega, da niti ona niti 
ostali prisotni niso vedeli, na koga naj se 
obrnejo. Takrat smo takoj ministrico zastavili 
vprašanje, kako je s tem, dala nam je odgovor, 
direktorico smo tudi obvestili, tako da smo to 
zagato takrat pravzaprav rešili. Je pa kolega 
Sitar v svojem poslanskem vprašanju potem 
malo razširil v bistvu celo zadevo, in sicer na 
kakšen način je organizirano delo socialnih 
delavk in delavcev na terenu ter na kakšen 
način in kje je geografsko na voljo 24-urna 
služba. Prav je pravzaprav, da se pogovarjamo 
tudi o tem, ker moram reči, da sem bila tudi 
sama presenečena, očitno tudi tisti ljudje, ki bi to 
morali vedeti, niso z vsem na tekočem in 
obveščeni, zato je prav, da se širi ta zavest. 
 Danes je malo brezpredmetna razprava 
o prejšnji ministrici, o zaposlovanjih, o raznih 
odnosih z javnostmi, nas mora pravzaprav 
danes zanimati, kaj prinaša reorganizacija, ali in 
koliko več bo terenskega dela v navezavi na 
zaznavanje nasilja. Jaz sem prepričana, da 
ministrica bo, to je tudi obljubila, da bo v bistvu 
skrbno spremljala, kar se zdaj po novem dogaja 
na tem področju. Obljubila je, da nas bo o tem 
tudi obveščala, tako da ne dvomim, da ne bomo 
na tem področju zelo hitro zelo na tekočem. Je 
pa res, da je treba pustiti času čas. Tudi v 
nekem podjetju, če uvajaš neke spremembe, 
reforme, seveda čez noč ne bo vse teklo gladko 
in čez noč ne bodo vidni rezultati. Za rezultate je 
vedno potrebno počakati nekaj mesecev, če ne 
še celo dlje. 
 Jaz že nekaj let spremljam projekt 
Botrstvo pa verjamem, da nisem edina. Včeraj, 
ko sem se vozila, sem poslušala zgodbo o enem 
dekletu, ki je od rane mladosti v družini doživljalo 
grozljivo nasilje. Moram reči, da sem ena izmed 
tistih srečnic, ki se z nasiljem v družini pa 

verjetno tudi širše nikoli nisem srečala. Morda 
imam zato tudi tako ničelno toleranco do tega, 
ker mi je nerazumljivo, da se kaj takega lahko 
dogaja, še posebej v družinah. To dekle je trpelo 
nasilje s strani očima in zadeva je šla tako daleč, 
da je dejansko videla, kako je očim pred njenimi 
očmi mamo tudi ubil. Deklica je potem pristala v 
rejništvu in njena zgodba je izjemno izjemno 
žalostna. Zakaj vam to pripovedujem? Ker ta 
izvorni greh, o katerem mi pravzaprav govorimo 
in ki je prava težava, leži v nas Slovencih. 
Verjamem, da nikomur ni prijetno o tem govorit 
na glas, ampak to je naša težava. Vse te 
situacije, s katerimi se srečujejo Centri za 
socialno delo in njihove delavke, vseh teh 
situacij ne bi bilo, če v naši družbi ne bi bilo 
toliko nasilja in če mi do nasilja pravzaprav ne bi 
imeli ene take prav neverjetne tolerance. 
Policijske statistike niti niso tako grozljive, 
ampak vemo zakaj, zato ker večina žrtev dejanj 
ne prijavlja. Pa ni težava samo v tem, da žrtve 
ne prijavljajo dejanja, težava je tudi v tem, da 
tudi mi ostali ne reagiramo na nasilje. Jaz sem 
pobrskala, ker me je zelo zanimalo, kako bi se 
dalo najti mogoče kakšne neformalne podatke, 
in sem naletela potem na eno zelo zelo zelo 
široko anketo, s področja nasilja, ki je dala take 
podatke: 73 % Slovencev se je v življenju v svoji 
primarni družini srečalo z nasiljem. 73 %. Nas 90 
tukaj noter sedi, to pomeni takole, Lista Marjana 
Šarca, pa še malo vas tukaj zraven tega ni 
doživela, vsi ostali, ki sedijo v dvorani, pa so 
doživljali nasilje. 73 % Slovencev, od tega v 
odrasli dobi 71 % Slovenk, žensk. Od tega 
nasilja se pa potem to naprej razdeli, da je 63 % 
psihičnega, ki je ravno tako hudo kot fizično, 
63 % fizičnega, 7 % ekonomskega, 5 % 
spolnega. Mislim, da moramo predvsem tu imeti 
Slovenci en zelo dolg pa zelo pošten pogovor 
sami s sabo. Namreč, CSD je tisti zadnji, ki 
pravzaprav mora to problematiko reševati. Mi, če 
je statistika taka, vsaj tisti, ki živite, živimo v 
blokih, smo zagotovo že kdaj slišali kake krike, 
videli kako neprimerno obnašanje, pogovor, 
kakšno zaušnico, sigurno smo bili priča temu. Pa 
smo reagirali? Smo ponudili pomoč? Smo 
prijavili? Nismo, kajne? In če bi mi kot družba, 
kot taka, imeli res nično toleranco do nasilja, 
potem bi CSD imel bistveno bistveno bistveno 
manj dela, ker teh 73 % je v mojih očeh grozljivih 
in ne bodo nam pomagale razne akcije proti 
nasilju žensk (Lj)ubil te bom in tako naprej, 
dokler mi res sami pri sebi ne bomo razčistili, da 
nasilje ni sprejemljivo na nikakršen način in 
nikjer. 
 Jaz danes nimam nobene univerzalne 
rešitve v tej razpravi. Jaz sem želela res samo to 
izpostaviti, da se zazrimo najprej vase kot 
družba, reagirajmo na nasilje, izobrazimo tudi 
žrtve oziroma potencialne žrtve, opolnomočimo 
jih, pomagajmo jim in potem kot zadnji pride na 
vrsto šele CSD. In če bomo vsi v tej verigi res 
storili to, kar je treba, jaz upam, da ne bo več 
potreb po takih razpravah, kot jo imamo danes 
tu. Mogoče res totalno idealistično upam, da 
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nekoč v prihodnosti CSD na tem področju celo 
ne bo imel nobenega dela, ampak to je 
predvsem stvar vsakega posameznika, nas tukaj 
noter, še posebej, ker smo mi predstavniki 
ljudstva, ki nas je volilo. To je to, hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Soniboj Knežak, za njim bo 
dobila besedo Janja Sluga.  
 Izvoli. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala 

predsedujoči, lep pozdrav spoštovani kolegice in 
kolegi! 
 En del tega uvoda mi je že kolegica 
Nina vzela, ker povod za to poslansko 
vprašanje, ki ga je kolega Primož Siter 
izpostavil, je bilo, ker smo bili zasavski poslanci 
na obiskih po zavodih, kamor nas pokličejo, 
eden izmed takih je bil tudi razgovor z 
direktorico, moram poudariti, z direktorico, ki je 
na tem delovnem mestu šele kratek čas, nekaj 
mesecev. Po vsem tistem, kar sem informacij 
zdaj dobil, se je tudi izkazalo, da niti ni dobro 
poučena o sistemu, ki deluje. Med drugim, da 
nas je vprašala oziroma opozorila, da ni urejen v 
teh kritičnih primerih odvzem otroka, ne vem, 
alkoholiziranost očeta, samohranilcev, odpeljali 
so ga, nimajo kam otroka dati, da v bistvu ni 
seznanjena s sistemom v lastni hiši, na žalost. 
Tudi nisem imenoval zdravstvenega doma z 
razlogom, da ne omenjam, da je zaradi 
nestrokovnosti tudi nezadovoljstvo med 
zaposlenimi in tudi zbirajo podpise za njeno 
odstavitev, ampak to vzporedno.  
 Če bi se hotel držati teme delovanja 
interventne službe, mislim, da bi bil zelo kratek. 
Ministrica je svoje povedala. Imamo urejen 
sistem, sistem deluje, sistem za reševanje 
žalostnih zgodb, v katere so velikokrat vpleteni 
tudi otroci, skratka tisto, kar je bila naša skupna 
skrb vsaj štirih poslancev, da ne moremo verjeti, 
da v tem času nimamo urejenega tega sistema, 
se je na srečo izkazalo, da ni tako. Sistem 
deluje, odgovarja. Celo tisto, kar je bilo danes 
večkrat rečeno okoli reorganizacije, ker zdaj spet 
vse mešamo, če kaj, tudi ta reorganizacija je 
pripomogla, spoštovani kolegice in kolegi, da 
imamo razširjeno mrežo iz 12 imamo po 
reorganizaciji zdaj na 16 krajih po Sloveniji to 
interventno službo. Tukaj bi končal. Nekako pa 
ne morem nekega občutka, da je to vprašanje, o 
katerem smo imeli danes namen razpravljati, 
razčistiti, ali res nimamo urejenega tega 
področja, se je razširil zdaj v povsem nekaj 
drugega. Kolega Perič je rekel prej, da ima 
občutek, da gre za neko obračunavanje, pa bi se 
v nekem delu kar strinjal z njim. Jaz sem že 
kakšen mesec nazaj tudi v eni razpravi rekel, da 
bi bilo verjetno res pametno, da razmislimo, 
uvedemo eno rubriko, ne vem, Še pomnite 
tovariši, kjer se boste lahko tisti, ki ste že dva ali 
tri mandata v tem državnem zboru, spovedali, 
kaj ste vse delali, kaj ste vse mislili, na kaj ste 
opozarjali, kdo je kaj kriv. Nismo zgodovinski 

krožek, jaz mislim, da to spada v neko drugo 
obdobje, ampak zgleda, da ne moremo mimo 
tega, ker so obsedeni z migranti, nekateri so 
obsedeni z bivšo ministrico za delo Anjo Kopač 
Mrak. To so teme, pri katerih bodo vsako 
priložnost izkoristili, da to ponovijo. 
 Jaz bi okoli tega samo še dva stavka 
rekel. Naj vas spomnim, da so bile lansko leto 
volitve. Ali je bil kakšen minister dober, ali je 
kakšna stranka dobra? Volivke in volivci se 
imajo pač vsake toliko časa možnost odločiti, 
nas oceniti. Nekaterih ni več, nekateri so se 
prepolovili, nekateri smo izboljšali rezultat. Tisto, 
kar šteje, je to. Okoli reorganizacije je res škoda 
izgubljati besed, bila je narejena z dobrim 
namenom in tudi jaz mislim, da bo dosegla svoje 
cilje, s težavami, ki so prisotne običajno, tako kot 
je kolega Starović rekel, pri vsakih 
reorganizacijah, pri vseh teh projektih, ki pa se 
po besedah, zagotovilu ministrice tudi uspešno 
rešujejo.  
 Ne vem, ali naj odprem to temo okoli 
samega dela, ker mislim, vsaj predvsem iz 
najave, ki je bila od kolega Kordiša iz Levice, 
sem mislil, da bomo hitro rešili to zadevo, ampak 
je že najavil, »danes smo še in še bomo veliko 
govorili o reorganizaciji« in tako naprej. Niti ni 
bila tema, ampak okej, če je bilo to poslansko 
vprašanje, je zdaj tema, da bomo izkoristili za 
pljuvanje po prejšnjih, vse kar so narobe 
naredili, pa je to okej, bomo pa nekaj časa še 
temu namenili. To je retorika, ki se uporablja pri 
teh namenih, jaz sem trdno prepričan, da imamo 
to področje, kar se tiče sociale v Slovenije. To 
nam tudi dokazuje mednarodni študij, da visoko 
kotiramo kot socialna država. Seveda imamo 
številne izzive. To je najtežje ministrstvo, ki si ga 
sam osebno ne bi nikoli upal prevzeti. To niso 
kilometri cest, ki jih zgradite, to niso mostovi, to 
ni razdeljevanje denarja za kulturo in še naprej. 
Tu so ljudje odzadaj, vsak s svojo zgodbo, vsaj s 
svojo stisko. In kot zadnja rešitev se pojavijo 
centri za socialno delo. Dejstvo je, da smo v 
zadnjih 15, 20 letih tem centrom za socialno 
delo samo nalagali, nalagali nove naloge, nismo 
sledili, nismo dobili kadrov, niso bila odobrenih 
sredstev, skratka kadrovska podhranjenost, s 
sistemom se ni nihče ukvarjal. In v to, 
spoštovani kolegice in kolegi, je zagrizla dr. Anja 
Kopač Mrak s predlogom te nove reorganizacije.  
 Tisto, kar mene spodbuja, niso besede 
kolega Pojbiča, za katerega mislim, da tako ni 
pomoči, da mu kdorkoli repliciram, pa je prav 
tako sedel na Odboru za delo, družino in 
socialo, kjer smo obravnavali to tematiko in 
problematiko reorganizacije, kjer je bilo s strani 
predstavnikov, tisto, kar meni šteje, ki delajo v 
centrih za socialno delo, preko sindikatov, 
zaposlenih izraženo upanje, da želijo, da se čim 
prej tudi ta druga faza, ki je bila odložena z 
odlokom, ker so bile težave, da se čim prej 
vzpostavi, ker jim bo olajšalo delo. Da bomo pa 
uresničili tisto, da bomo dejansko delavce za 
socialno delo spravili na teren, je pa tisto, ta 
kadrovska podhranjenost, kjer se pa tudi že, kot 
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je malo prej omenila ministrica, zadeve rešujejo. 
Ne vem, bom videl, če bo še razprava. 
 V končni fazi bom še izkoristil nekaj 
minut, da ne bomo rekli, kaj je bilo vse 
zafuranega v prejšnjem sistemu, kaj vse se ni 
naredilo, v glavnem če poslušam nekatere 
kolege, po mojem tudi ne spijo brez tega, da se 
ne spomnijo na dr. Anjo Kopač Mrak, kako je 
slabo delala, pa bom naštel kar nekaj rezultatov, 
kjer so zadaj konkretne številke, tako da ni 
demagogija, se dajo preveriti. Pa si vzemimo 
dve minuti časa. Ureditev študentskega dela. 
Študentsko delo je bilo končno vključeno v 
sistem zavarovanj. Dva do tri mesece lahko 
dobijo zraven delovne dobe v letu. Upad števila 
brezposelnih. Verjetno delno ima tudi ukrepe, ki 
jih je njeno ministrstvo vodilo. Seveda je svoje 
naredila tudi gospodarska situacija, kakršna je, 
ker vsi zaposlujemo, ampak številke so take. 
Upad števila brezposelnih mladih na račun novih 
zaposlitev. Dvig denarne socialne pomoči za 
samske osebe in za družine. Dvig cenzusa za 
varstveni dodatek, več prejemnikov državnih 
štipendij, več subvencij za kosilo. Ukinjene so 
bile zaznambe na nepremičninah in vračilo 
prejete pomoči za prejemnike varstvenega 
dodatka in denarne socialne pomoči. Upokojenci 
– minimalna starostna pokojnina je določena na 
500 evrov. Letni dodatek za vse upokojence, po 
več letih so ponovno vsi upokojenci dobili letni 
dodatek. Otroški dodatek – 97 tisoč otrok že od 
leta 2016 prejema 10 % višji otroški dodatek. 45 
tisoč je več prejemnikov v letu 2018. Da ne 
govorim o ukrepih, ki izboljšujejo položaj družin, 
Družinski zakonik, Zakon o preprečevanju 
nasilja v družini. Ukrepi namenjeni invalidom – 
tehnični pripomočki, sofinancirani s strani 
države, evropska kartica ugodnosti in še bi lahko 
našteval. Reševanje problematike deložiranih 
družin. Danes se mi je zdelo skrajno nekorektno, 
da se o konkretnih primerih, kot je gospa Dimic 
izjavila primer koroških dečkov. Bi pa povedali, 
da se je sodišče odločilo in sprejelo odločitev, ki 
je v enem stavku pove, da je odločitev pravilna, 
da se bodo otroci primerneje vzgajali oziroma 
odraščali pri rejnikih kot pri starih starših. To je 
epilog, če ga na kratko potegnem. Otroci so tak 
poligon, mene pa zgrozi, ko si preko njihovih 
hrbtov in tragedij, s katerimi se soočajo, 
nabiramo te politične točke. Odpisali smo dolg, 
spomnite se te zadeve. Razširjena je bila 
pravica do plačanega očetovskega dopusta. 
Vzpostavljen je sistem večgeneracijskih centrov 
in še kakšna zadeva je. Ne vem, ali se bom še 
oglašal ali ne, ker nima smisla tiste svoje 
strahove, ki jih bodo nekateri posamezniki danes 
tu izlili, so pa v veliki meri nepravični in 
nekorektni. Seveda je še veliko stvari tudi na 
centru za socialno delo še za postoriti. To je živa 
zadeva, delo z ljudmi. Zaenkrat toliko. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Samo, da spomnim, gospod Pojbič ni razpravljal, 
je imel samo stališče poslanske skupine.  

 Besedo ima Janja Sluga, za njo naj se 
pripravi Željko Cigler. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Kolega Knežak je imel na začetku tako 
dobro razpravo, tako sem se veselila te 
iztočnice, potem si pa, kolega, padel na tisto 
finto, ki so ti jo nastavili, ko si začel naštevati 
tisto, kar je pa vseeno bilo narejeno. Do tistega 
trenutka se pa lahko strinjam s tabo, ja, da ni 
primerno, da v tem trenutku govorimo vse to za 
nazaj, kar je nekako že minilo. Ampak, če boš v 
bodoče našteval, kar je bilo narejeno, boš ravno 
to povzročil, da bo druga stran naštevala vse 
tisto, kar je bilo narobe.  
 V bistvu ta primer, ki je bil podlaga za 
to poslansko vprašanje, se je zgodil tudi 
relativno geografsko blizu mene, če ne omenjam 
dejstva, da izhajam iz Trbovelj po rojstvu. Zato 
sem se tudi jaz nekako intenzivno ukvarjala z 
njim in se pozanimala, kaj vse se je dogajalo. 
Zato mi je po eni strani žal, da se danes v tem 
smislu pogovarjamo, kot da se je ob tem primeru 
kaj narobe zgodilo. V resnici je bil pa celoten 
primer zelo korektno izpeljan. Vse, kar je bilo 
treba ukrepati, je bilo ukrepano, vse je bilo 
izvedeno, otroka se je zaščitilo in tako naprej. 
Tisto, kar se je zgodilo narobe, se je potem 
začelo dogajati, ko je bila zadeva nekako že 
izvedena. In na tem mestu se pa kot državljanka 
ne samo kot poslanka, lahko samo začudim. 
Namreč te interventne službe obstajajo ne od te 
reorganizacije naprej, ampak že precej dlje, s 
tem da je res seveda razlika, da jih je zdaj 16, 
prej pa jih je bilo mogoče 14, za ti dve razliki, 
ampak obstajajo že od nekdaj in njihove naloge 
so že od nekdaj takšne, kot so. In tisto, kar je v 
resnici v tem primeru pod vprašajem, kar jaz 
vidim, ni bila obravnava primera, niso bile 
reakcije ne policije ne centra za socialno delo, 
ampak to, da nekdo, ki je visoko izobražen, od 
katerega pričakujemo, da je zelo široko splošno 
razgledan, potem na koncu izjavi, da ni vedel, 
da to obstaja. To je tisto, kar mene čudi. In 
pričakujem od nekoga, ki je zdravnik ali pa še 
višje, direktor zdravstvenega doma, da bo te 
stvari vedel, da se bo samoiniciativno 
pozanimal, to nekako spada v splošno 
razgledan. Dobro, pustimo ob strani, jaz spadam 
med tistih 73 %, ki so v svoji matični družini 
doživljali te stvari. Jaz sem jih doživljala svojih 
dvajset let, prvih dvajset let svojega življenja in 
mogoče zaradi tega malo bolj poznam stvari, 
vem, kako stvari tečejo, ampak si ne znam 
predstavljati, da en zdravnik, ki ima že itak 
dolžnost, ko se sreča s primeri nasilja, da to 
mora prijaviti policiji, da ne ve, kako deluje 
center za socialno delo. To je meni nepojmljivo. 
Pa če popolnoma zbanaliziram ta problem in 
grem pod črto in rečem, saj konec koncev je v 
bistvu vseeno, ali zdravnik ve, da interventna 
služba obstaja ali ne, ker je policija tista, ki ga 
itak alarmira, če smo čisto banalni. V resnici je 
zdravnik tisti, ki se obrne na CSD v okviru 
njihovega rednega delovnega časa, da se tako 
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izrazim, interventna služba je pa tista, ki jo 
aktivira policija. In kolega Siter, tukaj se ne 
morem strinjati z vami, ko pravite, da je bilo teh 
5 primerov, ki ste jih omenjali, statističnih, ko je 
bila potrebna reakcija centrov za socialno delo. 
Veste, oni reagirajo vsakič, ko so poklicani, ne 
glede na to, da se zdaj pogovarjamo, da ja, so 
kadrovsko podhranjeni, ampak tako mala 
številka po mojem mnenju ni zato, ker so oni 
kadrovsko podhranjeni, ker kot rečno, ko jih 
policija alarmira, morajo reagirati, ampak je tako 
malo število teh primerov zato, kar je prej 
kolegica Nina govorila, da gledajo ljudje stran. 
Jaz sem tudi bila v bloku doma, veste, pa je tudi 
vseh 40 strank v bloku vedelo, kaj se pri nas 
dogaja, tudi eden ni pogledal, tudi eden ni 
reagiral, pa sem bila relativno majhna pa imam 
še sestro, ki je bila še mlajša od mene. Tako da, 
tukaj je res težava. Jaz imam tudi zaradi tega 
ničelno toleranco do teh stvari. Ko sem tri, štiri 
leta nazaj na ulici v Celju srečala tak primer, 
sem se izpostavila, ampak sem bila edina. Tu je 
problem, da še vedno vsi gledajo stran. Pa se mi 
zdi, da smo nekako splošno bolj osveščeni, da 
se več pogovarjamo o tem, ampak se bojim pa, 
da reakcije pa ne izkazujejo potem na koncu 
tega.  
 In žal mi je, da se v bistvu ves čas 
sučemo okoli te reorganizacije, predvsem zaradi 
tega, ker smo že večkrat ugotovili, ja, storjene so 
bile napake. Ne moremo reči, da je bila zadeva 
preuranjena ali pa prehitro narejena, ker smo v 
bistvu v prejšnjem sklicu od tega državnega 
zbora praktično več kot polovico mandata 
posvetili tej temi, smo imeli sestanke, smo imeli 
interne sestanke, smo imeli seje odbora in tako 
naprej in se o tem pogovarjali. Se pravi, ni 
časovna komponenta tista, ki je problematična, 
pač pa izvedbena. In zdaj smo tam, kjer smo, jaz 
mislim, da ministrica Ksenija Klampfer je kot 
smo skupaj že večkrat ugotovili, reagirala 
primerno, zelo učinkovito, da so se tisti kratki 
stiki, ki so se pojavili, v resnici odpravili in da 
tisto, kar je bil osnovni cilj te reorganizacije, kar 
je tudi v bistvu pri poslancih, bom rekla, prižgalo 
tisto zeleno luč, vsaj malo v glavi, da se delavce 
razbremeni, da se jim omogoči, da bodo več na 
terenu, da bodo več v neposrednem stiku z 
ljudmi, s strankami in tako naprej. To je 
navsezadnje po mojem skupni cilj nas vseh in 
mislim, da na koncu bomo do tega cilja res prišli, 
če že nismo zelo blizu temu. 
 Dobro je tudi, da poleg te 
reorganizacije, ki naj bi to dosegla in zmanjšala 
tudi birokracijo, je v bistvu še cel kup nekih 
drugih dejavnikov, ki zdaj že vplivajo ali pa bodo 
v zelo kratkem času vplivali na to, da bodo centri 
razbremenjeni. Govorim seveda o sistemu 
Krpan, ki se je ravno v Zasavju izkazal za zelo 
dobro rešitev. Govorim o prenosu nekaterih 
pristojnosti s centrov za socialno delo na 
pravosodje, govorili smo že o probaciji, o 
družinskih zadevah in tako dalje. To so zelo 
kompleksne stvari, ki verjamem, da bodo 
dejansko zaposlene na centrih za socialno delo 

precej razbremenile. Tudi ti avtomatskih izračuni 
letnih pravic so dejansko tisti, ki razbremenjujejo 
že v tem trenutku. Mislim, da smo enkrat na 
odboru slišali en podatek, da je teh 25 tisoč 
mesečno. Pustimo te masovne izračune, ki smo 
jih malo zamaknili, kljub vsemu pa je dejstvo, da 
ti avtomatizirani izračuni ostajajo in 
razbremenjujejo centre že zdaj. In pa seveda še 
ti dodatni zaposleni, o katerih je že danes 
govorila ministrica. V prejšnjih dveh letih smo 
slišali, da se je število zaposlenih povečalo za 
11 % in da se namerava ta trend še nadalje 
ohranjati, v letošnjem letu za 73 in potem še 
tisto petletno obdobje, kjer smo slišali številko 
nekih 200 in tako naprej.  
 Jaz moram reči, da v tem trenutku 
stanja ne vidim tako črnega, da bi lahko rekli, da 
je karkoli narobe, nasprotno, bi rekla, da se 
stvari odvijajo v pravo smer. Se pa vračam 
mogoče k tisti svoji začetni tezi, ker smo tudi že 
parkrat na odboru o teh temah, ko smo govorili, 
pa se je takrat oglasila tudi mag. Darja 
Kuzmanič Korva. Mislim, da vsi gospo poznate, 
in je tudi enkrat v eni od svojih razprav na enem 
odboru opozorila ravno na ta del komunikacije, 
pa ne da bi bila slaba, pač pa je govorila o tem, 
kako dobro sociala sodeluje z zdravstvom 
oziroma kako se trudijo, kako intenzivno 
sodelujejo. Tisto, kar pa je potem ona izpostavila 
kot težavo, pa zdaj citiram, je rekla: »Zagotovo 
je težava v sodelovanju med zdravstvom in 
socialnim varstvom, ker je zdravstvo zelo slabo 
odzivno.« In tu pridemo zdaj do tega 
izhodiščnega problema, zaradi katerega bi v 
resnici zdaj ob tej razpravi moral še zdravstveni 
minister tamle sedeti. Meni je žal, da v bistvu pri 
vse več temah, ko se pogovarjamo, pridemo na 
koncu do zdravstva in do tega, kar je v ljudeh, 
konec koncev, ker ko gledamo predpise, je vse 
jasno, ko gledamo postopke, je vse jasno, 
potem se pa na koncu zatakne pri nekomu, ki 
mu ni ali ne vem, kako naj se izrazim. In zdaj jaz 
upam, da so v tem trenutku vodstva 
zdravstvenih domov, če je še kje kak tak 
obstajal, zagotovo seznanjena z obstojem 
interventne službe na centrih za socialno delo. 
Jaz sem pridobila tudi ta dopis, o katerem je 
ministrica govorila, da je bil poslan vsem 
zdravstvenim domovom po Sloveniji 18. 
februarja 2019, tu na koncu piše, pa zdaj citiram: 
»V kolikor se pri svojem delu srečate s 
konkretnim primerom, kjer bi bilo zaradi nujne 
situacije potrebno ukrepanje centra za socialno 
delo, se izven poslovnega časa centra za 
socialno delo obrnite na Policijo, ki bo po potrebi 
aktivirala strokovne delavce v okviru interventne 
službe. V poslovnem času centra za socialno 
delo pa se lahko v navedenih primerih obrnete 
neposredno na centre za socialno delo.« Jaz 
upam, da je zdaj to pa vseeno dovolj jasno, da 
ne more v resnici nihče več reči, da ni vedel, da 
obstaja interventna služba, da ni vedel, da je 
policija tista, ki jih pokliče in aktivira, in da se 
seveda vsakič, ko so vpoklicani, tudi odzovejo in 
strokovno rešijo stvari. Hvala.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za besedo je zaprosil predlagatelj 
Primož Siter. 
 Izvoli. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Ja, hvala lepa.  

 Samo ena kratka intervencija. Ko 
govorimo o kadrovskem manku na centrih za 
socialno delo, ugotavljamo, da je to problem 
zaradi enega krovnega izhodišča. Strokovni 
socialni delavci so tisti, ki v naravi želijo in so 
izobraženi in strenirani za to, da opravljajo 
strokovno delo, oni si želijo opravljati strokovno 
delo. Podatek s terena pravi, da hrepenijo po 
tem, želijo si razvijati socialno delo, torej 
izobraževati javnost, ponujati izobraževanje in 
neke programe ozaveščanja o tej in oni 
problematiki, tudi o tem, kako deluje in 
funkcionira interventna služba, pa tega ne 
morejo storiti, ker jih je premalo, ker so 
priklenjeni v birokracijo in tako naprej. Problem 
kadrovskega manka na centrih za socialno delo 
je bistveno bolj kroven, kot to, kar je kolegica 
Sluga izpostavila, da en bi bilo ljudi za 
interventne službe. Tega ne trdimo. Ti ljudje so 
požrtvovalni in dežurajo med vikendi in ponoči in 
tega ne gre nikomur oporekati. Problem je v tem, 
da ni dovolj široke kadrovske mašine, ki bi delala 
na razvoju socialnega dela, na razvoju institucije 
centrov za socialno delo, v katere so pa 
vključene tudi potem interventne službe. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Žejko Cigler, za njim bo 
razpravljal Marko Bandelli. 
 Izvoli. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani 

podpredsednik, spoštovana gospa ministrica, 
kolegice in kolegi! 
 Slovenija je socialna država, hkrati pa 
so vse državljanke in državljani pred zakonom 
enaki in na socialnem področju, moram reči, da 
se največji del, gros te politike odvija in zato je 
pooblaščeno Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti oziroma 
preko centrov za socialno delo, ki so enotne 
vstopne točke za uveljavljanje praktično vseh 
socialnih pravic državljank in državljanov, ki v tej 
državi veljajo. In ta razprava je bila sprožena na 
podlagi več vprašanj in pobud poslancev, da se 
ne reagira dovolj hitro pri realiziranju teh pravic. 
Mi moramo biti dejansko tisti organ, ki zagotavlja 
pravne in finančne možnosti, da se socialna 
politika, ki je v Sloveniji zajamčena, kot so 
socialne pravice v zakonodaji, izvajajo hitro in 
ažurno. In to je današnja razprava.  
 Za Levico bi rekel, a smo vedno bili 
proaktivni, nismo šli skozi kritiko ali rušenje. Rad 
bi samo spomnil, da tri leta nazaj, ko je bila dana 
interpelacija proti prejšnji ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve, je Levica predlagala 
pet predlogov ali šest jih je bilo, na kakšen način 
rešiti posamezne stvari. Tudi presekati začrtani 

krog revščine v Sloveniji. Takrat smo tudi 
predlagali, kako se tega problema lotiti z 
odpisom dolgov. Zelo konkreten predlog, 
premalo se nas je slišalo, premalo. In to je, to je 
kritika, v primeru, da se bi nas slišalo, ne bi bilo 
poloma, kot se je potem dogodil s tem 
projektom, da se v eni lokalni skupnosti, kjer se 
ugotovi, da je cirka 100 tisoč evrov dolgov 
socialno zelo ogroženih ljudi, ki živijo pod 
pragom revščine, da se jim da pomoč v obliki 3 
tisoč 500 evrov. To je to, o tem govorimo. 
Poslušajmo se, reagirajmo in proaktivno 
delujemo. 
 Drugič, absolutno se strinjam, kar se 
tiče kadrovske težave. Delo, ki ga opravljajo 
delavci na Centrih za socialno delo, je zelo 
zahtevno. Zato tudi razumem mnoge bolniške 
odsotnosti, to je zahtevno delo, vendar delo, kot 
je koncipirano sedaj, imam kar nekaj sošolcev in 
prijateljev, ki delajo na tem področju, pravijo, 
Željko, mi delamo praktično z računalnikom, na 
podlagi vlog in črpamo podatke iz 42 baz 
podatkov za posameznike, do katerih imamo 
vpogled. Mi do posameznika, ki da vlogo, sploh 
ne pridemo in ne vemo, v kakšnem stanju je. Tu 
je administrativnih opravil bistveno bistveno 
preveč in jaz ne vem, upam, ministrstvo je 
nekoč, mislim, da še konec lanskega leta 
razlagalo, da želi zadeve obdelati čim bolj skozi 
informacijski sistem, da bi čim večji del vlog bil 
obdelan skozi informacijski sistem na podlagi 
baz podatkov, ki so dostopne, da bi socialnim 
delavcem ostalo dovolj časa za ukvarjanje s 
problemi, ki smo jih vsi danes v tem parlamentu 
praktično naštevali, in da to strokovno znanje 
delavcev izkoristimo. 
 Hkrati bi pa rad opozoril še na tole. 
Socialno delo je poklic, ki je feminiziran. Gre 
večinoma za ženske, ki delajo v teh težkih 
opravilih. V obdobju, ko so otroci ali pa izpadi 
zaradi utrujenosti, bolnišk in tako naprej, 
praktično vsak dan med socialnimi delavci prav 
zaradi teh razlogov veliko število delavcev 
manjka. Ta manko je treba vračunati tudi takrat, 
ko se govori o nadomestnih zaposlitvah, zato da 
bomo to delo olajšali in da bo dejansko socialna 
država tu zalaufala. 
 In še na eno točko bi rad opozoril. 
Socialna politika se v največjem delu izvaja 
preko državnih inštitucij ali pa preko centrov za 
socialno delo. Pomemben del pa iz socialne 
politike odpade tudi na lokalni skupnosti. In ko te 
sprejemajo proračune vsako leto in zdajle se 
sprejemajo – delal sem v lokalni skupnosti, tudi v 
upravi – moram reči, da je zelo pomembno, da 
odločevalci vedo, kakšno je socialno stanje 
občank in občanov posameznih občin. Da vedo, 
koliko je upokojencev, koliko jih živi 
upokojencev, na primer v mojem Celju, pod 
pragom revščine, jih ima varstvene dodatke, 
brez katerih sploh ne bi mogli živeti, in to so 
ljudje, ki so celo življenje delali. To so gros 
kumulativni podatki. Ali da občine vedo, s 
kakšnimi plačami razpolagajo tisti, ki so 
zaposleni v tej občini, ki so delavci, koliko jih 
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dela pod minimalcem, koliko jih je prekarcev, 
koliko jih dela pod povprečno plačo, to so eni 
gros podatki, kumulativni, ki se ne tičejo osebnih 
podatkov. Če bi lokalne skupnosti imele te 
podatke in bi bili posredovani preko centrov za 
socialno delo, moram reči, da bi potem lokalne 
skupnosti tudi drugače gledale na mnoge 
socialne probleme in bi jih, po mojem, tudi s 
svoje strani več financirale. In tu mora prihajati 
do sodelovanja. Moram reči, da je naša 
direktorica Centra za socialno delo v Celju, je na 
to večkrat opozarjala, vendar teh podatkov, žal, 
se ne predstavi. Mislim, da je tudi s temi stvarmi 
potrebno iti ven. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Marko 
Bandelli, pripravi pa naj se gospod Predrag 
Baković.  
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsedujoča, za besedo. En lep pozdrav 
ministrici tukaj. 
 Ja, slišali smo ogromno mnenj tudi, 
vidikov, različnih pogledov na situacijo. Jaz 
osebno bom povedal, da izredno pozdravljam to 
reorganizacijo centrov za socialno delo. Bila je 
potrebna. Govorilo se je o njej ogromno let in 
končno smo začeli tudi v tej smeri spreminjati 
zadeve. Seveda ne morejo biti spremenjene 
zadeve čez noč. Saj ne moremo zahtevati, da se 
en tak sistem, ministrstvo, ki je proračunsko, če 
bi tako rekli, najdražje v naši državi. In 
proračunsko je ta sektor najdražji tudi v 
občinskih proračunih. Da živimo v socialni 
državi, to vemo, smo tudi zadovoljni, da lahko 
živimo. Da je še premalo sociale, tega ne morem 
sprejeti, ker mislim, da so to zelo težke besede. 
Mislim, da smo na meji vsega možnega, kar 
lahko nudimo vsakemu. Mislim, da resnično ni 
vse tako slabo, kakor prikazujete in kot se govori 
z ene strani in z druge strani. Normalno, da je 
taka politična ideologija, ki kaže vedno bolj in 
vedno več in iščemo še druge rezerve, kako 
bomo še več pomagali, ampak moramo priti do 
nekega punkta, do neke točke, ko rečemo, 
glejte, to je to. Optimizirati je treba to, kar je 
obstoječe, ne iskati vedno novih in novih 
sredstev in denarja. Optimizacija sistemov, 
procesov, obstoječih zadev, ki jih imamo. 
 Govorili ste o podhranjenosti kadra. Kaj 
pomeni podhranjenost kadra? Jaz se strinjam s 
Siterjem, ki je rekel, da manjka v določenem 
sektorju, tu je podhranjenost. V določenem 
sektorju manjka, v kontroli predvsem, predvsem 
v kontroli.  
 Bom na koncu povedal glede socialnih 
pomoči in teh reči, ker sem bil vedno zelo 
kritičen glede tega, ampak nič se ne spremeni 
na tem področju. Občine, morate vedeti, da zelo 
veliko financirajo socialo, če gledamo socialo na 
splošno, ker to je širok pojem. Veste, vam bom 
dal en banalen primer, ko sem bil župan, me je 

neka ženska klicala, zakaj ji občina ne plača 
pogreba očeta, pa ženska dela, ima dobro 
službo in vse reči. Ker se je odpovedala 
varovanju očeta v domu, je morala občina vse 
plačevati, na koncu pa je zahtevala, da bi občina 
plačala še pogreb. Zdaj vam dajem take 
primere, sociala – kje je enkrat meja, kje je treba 
ustaviti zadeve? Vem, da je tu govora tudi o 
drugih zadevah, o stiski, pomoči, tega, onega. 
Ampak so določene zadeve, kjer je treba 
prekontrolirati. In tu mislim, da je tudi naloga 
centra za socialno delo, da prekontrolira zadeve, 
da vrši nadzor nad tem, ker sicer ne bomo prišli 
nikamor. Čakamo samo državo, država pa prej 
ali slej ne bo imela več tiste vreče, iz katere 
bomo vlekli za vse, vedno za vse.  
 Jaz verjamem v ministrico, da bo 
peljala naprej to reorganizacijo do končne faze. 
Seveda to ni lahka zadeva, in mislim, da bo tu 
potrebna tudi naša pomoč, da ji damo upanje in 
zaupanje. Kritizirati prejšnje ministre pa kritizirati 
prejšnje reči, to je popolnoma brezzvezno. 
Popolnoma brezzvezno. Je pa tudi veliko 
organizacij, ki pomagajo k temu cilju, o katerem 
danes govorimo, na primer pomoč v stiski. Kot 
veste, obstaja tudi telefon Tom, obstajajo ljudje, 
ki pomagajo, ki pridejo na pomoč v takih in 
drugačnih primerih. Kolikor sem gledal tisto 
zadevo, bi jaz poenostavil to stvar. Ker ko malo 
pogledaš te številke, je osem, devet številk in 
človek se zmede tisti trenutek, ko nekaj rabi, 
pade v zmedo. Tako da bi bilo na tej fazi treba 
nekaj pogledati verjetno. Imaš telefon za 
mladostnike, telefon za ženske in otroke, za 
duševne stiske, četrti telefon, peti za mlade z 
mladimi, pa šesti, pa potem ne veš, koga klicati, 
kadar je res potreba. Evo, to so take zadeve, 
operativne, ki jih je treba, po mojem, razviti, rešiti 
in pomagati. 
 Slišal sem prej ene besede, »smo 
zadevo normalizirali«. Nič nismo normalizirali. 
Ne smemo normalizirati, moramo biti vedno 
aktivni, kontrola, pozornost, nadzor mora vedno 
biti. Vedno. Vedno moramo vedeti, da je nekdo v 
težavi. Vedno moramo vedeti, da je potreba po 
tem.  
 Za zaključek bom pa še nekaj povedal 
glede socialnih pomoči. Ministrica ve, da ko sem 
bil je še tam, sem bil edini, ki sem izpostavil ta 
problem, tudi v vladi. Jaz nisem proti povišanju 
socialne pomoči. Tisti, ki ima potrebno, bi jaz dal 
še 50 % več, realno, s srcem. Ampak ogromno 
je izkoriščanja. Ogromno je izkoriščanja. In to, 
kar ste vi povedali, kolega iz Levice, prej, je 
točno to, delavci delajo na računalnikih, dobijo 
vloge, ne kontrolirajo in ne vedo, kdo realno je 
res potreben ali pa ne. Tu manjka kontrole, tukaj 
je podhranjenost. V moji občini poznam, osebno 
jih lahko naštejem, kdo dobi socialno pomoč, 
občina jim plačuje zdravstveno zavarovanje, pa 
točno vem, da delajo v tujini, na črno. Veste, 
koliko jih je takih? Tukaj pa manjka kontrola. In 
dobijo socialno pomoč. Pa veste, da so s 
socialno pomočjo upravičeni RTV prispevka, so 
upravičeni vseh dajatev, takšnih in drugačnih. 
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Kontrole manjka tukaj, samo to je treba. Pa še 
enkrat ponavljam, tisti, ki ima potrebo, bi jaz še 
50 % več dal, da mu pomagamo, ampak ena 
meja in ena kontrola mora biti. Kdaj, koliko časa 
je ta socialna pomoč? Veste, meni se zdi, da na 
Švedskem, sem enkrat bral, da tisti, ki je 
deležen socialne pomoči, nima mobitela in nima 
svojega lastnega avtomobila. Ne bom govoril 
naprej, piko bom naredil tukaj. Pika. Samo v 
razmislek – do kje? Kaj pomeni socialna pomoč? 
Zakaj? Ne bom več, ker če ne drugače, grem 
čez … ker tukaj imam jaz svoj pogled na to. Jaz 
predlagam samo to gospe ministrici, ker vem, 
kakšno miselnost, kakšno delo ima, naše 
pomoči bo, vemo, da se angažirate, se trudite 
glede tega. Tisto, kar je začela prejšnja 
ministrica, je samo dobro in dajte naprej 
razmisliti in opraviti delo do konca. Mislim, da ta 
razprava danes ne bo pripeljala do nobenih 
konkretnih rezultatov, samo do tega, da bomo 
še enkrat odpirali milijon problemov in težav, za 
katere vemo, da so, za katere vemo, da bomo 
tudi verjetno pomagali, da bomo to rešili. Toliko 
z moje strani zaenkrat. Hvala.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa.  

 Naslednji ima besedo gospod Predrag 
Baković, pripravi naj se gospod Miha Kordiš.  
 Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoča, 

hvala za besedo. Spoštovani kolegice, kolegi!  
 Jaz ne vem, kakšne imate vi osebne 
izkušnje s centri za socialno delo in pa stike z 
njimi. Jaz moram povedati, da imam z njimi 
izkušnje od leta 1983, ves čas profesionalne, pa 
do sedanjih dni. Ko sem spremljal skozi te stike 
razne novosti in reorganizacijo, moram povedati, 
da so zadeve šle na bolje. Tako je tudi s to 
zadnjo reorganizacijo, ki je bila storjena. In 
moram reči, da se ravno ne strinjam z izjavo, ki 
je bila povedana v uvodu, da gre za tako 
imenovano zloglasno reorganizacijo. To ni 
zloglasna reorganizacija, pač pa je 
reorganizacija z nekimi sistemskimi ukrepi, ki pa 
stvari postavljajo na bolje.  
 Jaz ne morem mimo tega, da me 
današnja razprava nekaterih poslancev ne bi 
spominjala na zgodbo o vojaških čevljih. Vemo 
vsi, kakšen pomp se je dvignil zaradi teh 
vojaških čevljev, kaj se je vse dogajalo, kateri 
odbori so vsi delali, kako se je razpravljalo. 
Včeraj ugotovimo, da je šlo za 18 primerov in da 
so ti čevlje nadstandardni. Tudi v tem primeru 
imam občutek, da nekateri pač izkoriščajo to 
priložnost, da mečejo blato na nekoga, ki je 
poskušal s svojo aktivnostjo in pa s stroko in 
znanjem, ki ga seveda premore, postaviti stvari 
dobro.  
 Tudi ministrica sama je povedala, da je 
delo interventnih služb utečeno, da stvari tečejo, 
da pravzaprav nekih strašnih težav ni. Lahko 
tudi sam povem, kot je bilo že izpostavljeno, 
večinoma pa so vsi govorili, da je center za 
socialno delo za stisko ljudi, veste, center za 

socialno delo ni samo za urejanje stiske ljudi, 
ampak je tudi nek čisto normalen servis za delo 
z ljudmi in tudi deluje. Kar se tiče interventne 
službe, lahko iz lastnih izkušenj povem, da je 
delovala prej in da deluje tudi danes. Razlika 
pred reorganizacijo in po reorganizaciji je v tem, 
da je odzivni čas hitrejši, da smo včasih morali 
čakati na prihod delavke ali pa delavca iz centra 
za socialno delo nekoliko dlje in zaradi tega 
seveda je prišlo do nekih težav. Moram pa 
povedati in biti pošten, da vedno pa je center za 
socialno delo z vsemi ostalimi službami, ki smo 
sodelovale z njimi, sodeloval korektno in pokazal 
visok nivo strokovnosti kot tudi danes. In, če 
smo skrajšali reakcijski čas, je to izjemno 
pomembno. To tudi štejem kot dobro stvar, kar 
se tiče same reorganizacije.  
 Je pa reorganizacija skupek treh 
procesov. Gre za program socialne aktivacije, 
informativne izračune, ki so dogajali, in pa za 
novo organizacijsko strukturo centrov za 
socialno delo, kar pa je prineslo določene 
spremembe, za katere ocenjujem, da na bolje, 
seveda so s tem koristi tudi za uporabnike same. 
 Kar se tiče zaostankov, ne moremo 
reči, da je to sistemski problem in da je to 
problem, ki je pripeljal do reorganizacije. Če se 
čisto praktično izrazim, poglejte, imate cisterno, 
v kateri imate 10 tisoč litrov vode ali pa tisoč 
kubikov, kolikor že, in imate ven speljano eno 
cev, premera eno colo. Čez to cev ne boste 
spravili nič več vode, kot ta cev dopušča, pa naj 
bo v cisterni milijon kubikov ali pa deset. Kaj 
hočem povedati? Ko se pripravljajo te odločbe, 
se črpajo podatki iz mnogih baz, rečeno je bilo 
42, 36, 39, ne vem točno koliko. In če samo en 
sistem ali na FURS, na notranjih zadevah ali na 
registru prebivalca ne deluje, odločbe ni mogoče 
dokončati in postopka ni mogoče odpeljati. In 
tukaj je tisti glavni problem. Vsi pa vemo, da 
imamo razna ministrstva in resorji težave s 
serverji, da se to obnavlja, da se prenavlja, da 
danes ne deluje eden, jutri ne deluje drugi in 
zato prihaja do tega. Pomembna je tista zadnja 
cev, ki prepušča toliko vode, kot jo pač 
prepušča. Zaostanki so bili v Ljubljani, ja, 
resnično so bili, ampak tega ne moremo zopet 
pripisati reorganizaciji, temveč lahko pripisujemo 
notranji organizaciji dela in pa seveda števila 
pripada za del in pa števila zaposlenih, ki se tam 
nahajajo. 
 Kar se tiče primera Hrastnik, jaz ga ne 
poznam dobro, ampak glede na to, kar sem 
danes slišal, lahko ocenjujem, da tukaj zopet ne 
gre za napako intervencijske službe ali pa 
stroke, ampak gre za komunikacijsko težavo ali 
pa neosveščenost tako enega kot tudi drugega, 
torej zdravstvenega doma, direktorja ali 
kogarkoli že in na drugi strani pri centru za 
socialno delo. Če ni bila ta komunikacija 
vzpostavljena, da bi se potem tudi dejansko 
osvestilo nekatere, kako se deluje v teh primerih. 
Povem pa vam, kadarkoli gre za interventni 
dogodek, ki zadeva bodisi nasilje v družini bodisi 
karkoli, kar samo malo zadiši po prekršku ali 
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kaznivem dejanju, vedno obveščajo policijo. 
Policija pa je tista, ki ve, da obstaja 
intervencijska služba, ki ve, kako se tem stvarem 
streže, in jo tudi aktivira. Tako da jaz, kar se 
tega tiče, nimam nobenega strahu. Verjamem, 
da bo intervencijska služba in vse te ostale stvari 
delovale tudi naprej tako, kot morajo. 
 Jaz ne morem verjeti, res ne morem 
verjeti, da zopet nekateri vlečete ven primer 
odvzema otrok. S tem dodatno stigmatizirate vse 
vpletene. Zakaj to počnete, je meni jasno, 
ampak ni pa v redu in ni fer. Jaz sem se 
dostikrat srečeval z nasiljem v družinah, 
dostikrat se tudi sam spraševal, zakaj, za boga, 
pa center za socialno delo ne odvzame otrok, 
ker se mi je pač zdelo kot nekemu neukemu 
laiku, da bi se pa to moralo zgoditi. Pa so mi 
potem znali obrazložiti zakaj ne. Veste, to je 
izjemno težek poseg. In verjamem, da se bo tudi 
bodoča ministrica nekoč srečevala s takimi 
težavami oziroma sedaj je že prenos narejen na 
sodišče, ampak kljub vsemu bi se, če bi to 
ostajalo na tem resorju, srečevala s tem in s to 
dilemo. In verjemite mi, vsak ukrep odvzema 
otrok je težaven in se odločajo v skrajnih 
primerih. In nočem, nočem verjeti in razmišljati, 
kaj bi se zgodilo, če tega ukrepa ne bi bilo 
izrečenega. Pa ne naslavljam na posamezen 
primer, ampak na sploh. Zaupajmo stroki, ker to 
so edini, ki znajo in vedo, kako delati. Mi 
Slovenci smo pa, seveda, znani po tem, da se 
razumemo na muziko, na politiko in na šport. To 
vsi znamo in to vsi vemo in vsi smo največji 
strokovnjaki. Ja, pa nismo. In enostavno, če 
pogledate te komentarje o naši zmagovalki na 
Emi, vsi vemo vse. Če govorimo o naših 
košarkarjih, vemo vsi vse. In tukaj, ko se pa 
zgodi nek ukrep, ki je bil, jaz verjamem potreben 
in nujen, moramo zaupati stroki.  
 Kar se tiče nasilja v družini, tudi s tem 
sem se jaz dosti srečeval. Povem vam, ja, 
resnično je, ljudje smo licemerji, slišimo nasilje, 
slišimo, kako se pretepajo, slišimo otroški jok, 
slišimo marsikaj, ampak mene se to ne tiče, jaz 
se ne bom izpostavljal, veste je problem, zato 
ker potem bom moral na sodišče, pa me bo on 
grdo gledal. Veste, v Zakonu o preprečevanju 
nasilja v družini je lepo napisana dolžnost 
prijave. In v njem piše, da vsakdo, vsakdo, ne 
samo strokovna služba, ne samo zdravniki in 
kdorkoli že, ki zazna, da je žrtev nasilja otrok ali 
pa oseba s posebnimi potrebami, če se lahko 
tako izrazim, da je dolžan naznaniti kaznivo 
dejanje. Pa verjamem, da tega ne počenejo 
ljudje, nenazadnje tudi zato ne, ker verjetno ni 
neke sankcije, čeprav bi lahko bila, opustitev 
ovadbe obstaja v Kazenskem zakoniku in še 
marsikje. Vendar enostavno potem, ko pa 
zadeve izbije, se pa na Facebooku pojavijo 
najprej, kaj je pa delala ministrica, kaj je delala 
socialna delavka, pa saj ne delajo nič tam notri, 
pišejo neke odločbe brez zveze. In jutri, ko eden 
ne dobi odločbe, se bo vsajal zato, ker pač ni 
dobil odločbe.  

 Prav je, da se je današnja razprava 
zgodila. Upam, da vsi tisti, ki normalno 
spremljamo situacijo, bomo izluščili iz vsega 
tega, bi rekel, dobrih in nedobrih razprav, tisto 
bistvo in nenazadnje poskušali najprej sami 
dojeti, za kaj gre, in tudi stroka, sama ministrica 
in ekipa, da bo slišala tiste odmeve, ki jih tukaj 
mi predvajamo. Verjamem pa, da so se vsi 
pozanimali v svojih centrih za socialno delo, 
kako stvari tam tečejo. Jaz sem se tudi, vam 
povem. Lahko povem, da v našem centru 
zadeve delujejo, zaostankov ni. Seveda so 
izzivi, so problemi, tako kot vse povsod, v 
vsakem podjetju, vendar se stvari tudi rešujejo. 
 In zahteva opozicije, naj predsednik 
Vlade odstavi dr. Kopač Mrakovo, jaz bom rekel, 
kolega se je postavil v neko vlogo sodnika in je 
izrekel sodbo. Sodba: Anja Kopač Mrak je kriva, 
kazen izgon iz vlade, pika. In to me spominja ne 
neke druge čase, o katerih pač vi veste veliko 
več povedati. Veste, najhujša krivica se človeku 
zgodi takrat, ko se obsodi človeka, ki je vso 
svoje znanje, energijo, stroko, karkoli že imel 
vnesel v to, da bi izboljšal sistem, in se ga 
pravzaprav popljuva samo zato, ker ni prava 
politična opcija. In to mene moti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Miha 
Kordiš, pripravi naj se Jožef Lenart.  
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoča.  
 Cela debata okoli reorganizacije in 
vseh posledic, ki jih je ta reorganizacija prinesla 
s seboj, mislim, da je zgolj simptom. Bolj kot 
korenina je simptom problema in problemu se 
reče, da je socialna politika iz neke ideje, dajmo 
pomagati ljudem kot družba, ki si sami ne 
morejo, pa so se znašli v težkih življenjskih 
situacijah, prešla v predpostavko, da tisti, ki 
želijo socialno pomoč, ki želijo kakšne druge 
socialne transferje, da so preprosto leni, da so ti 
ljudje lenuhi, ki nočejo delati. Pa nič ne bi moglo 
biti dlje od resnice. A kljub temu je to premisa 
socialnih politik v tej državi že zadnje desetletje 
oziroma še kaj več.  
 V Levici smo že v prejšnjem mandatu 
poskušali, če ne že popolnoma zaobrniti pa vsaj 
korigirati kurz Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve, ampak smo te korekcije morali 
dobesedno izpuliti. Trde in dolge bitke smo bili, 
recimo pri brezplačnem kosilu za šolarje iz 
revnih družin. To je bila zgodba, ki se je vlekla 
eno leto in pol! Eno leto in pol smo se borili za 
napreden socialni ukrep, ki iz vidika proračuna 
za seboj niti ni potegnil kakšnih ciljnih posledic, 
o nekaj milijonih smo se pogovarjali, pa je bilo 
kljub temu treba najprej trkati na vrata 
ministrstev, potem razbijati po vratih taistega 
ministrstva, šele potem, ko se je aktivno vklopila 
najširša civilna družba, šele pod tem pritiskom 
javnosti smo z brezplačnimi kosili za revne 



                                                                                                                          

  188  

šolarje tudi uspeli. Pa ne gre za osamljen primer, 
tudi dvig socialne pomoči na 385 evrov – na 
koncu prejšnjega mandata smo ga izsilili, potem 
ko smo 4 leta opozarjali, izpostavljali, razlagali, 
prepričevali.  
 Vračljivost socialne pomoči je bil še en 
problem, ki smo se ga v prejšnjem mandatu lotili 
in kje smo penalno naravo socialne propolitike 
poskušali prestaviti v solidarno naravo. Ker to, 
da ti za prejem socialnih transferjev država 
zaseže oziroma se usede, zaplombira 
nepremičnino, to je popolnoma nesprejemljivo, 
to potem ni nikakršna pomoč, to je samo neka 
oblika kredita. Naša zahteva po popolnem 
črtanju vračljivosti socialne pomoči sicer ni bila 
uslišana v Državnem zboru, ampak smo bili 
dovolj trmasti, dovolj vztrajni, da je vsaj v nekem 
delu nekdanja ministrica Anja Kopač Mrak v 
vladi Mira Cerarja morala popustiti in se je vsaj 
delno odpravila vračljivost socialne pomoči, 
seveda jo je pa treba odpraviti v celoti. Tudi 
minimalno plača, navsezadnje – morali smo 
čakati 4 oziroma 5 let do nove vlade, da smo se 
dogovorili za nov zakon o minimalni plači, ki je 
resno šele dvignil minimalno plačo. Prej pa 4 
leta tako, kot da bi govorili v prazno, ampak ker 
smo govorili veliko, ker smo bili tudi tu trmasti, 
se je navsezadnje tudi ministrica morala začeti 
umikati in je tudi sama začela predlagati višje 
zneske dviga minimalne plače, kot jih je 
predlagala prej.  
 Kar želim pokazati, je, kako zelo se je 
zakoreninila ta miselnost penalnega 
disciplinskega nadzornega pristopa k socialnim 
pomočem in vodenju področja dela in sociale. V 
tem mandatu imamo priložnost, da s to politiko 
končno presekamo. V Levici vidimo kot tisti prvi 
horizont, kako to lahko naredimo, da 
debirokratiziramo cel sistem centrov za socialno 
delo oziroma cel sistem socialnih pomoči. Naj 
socialni delavci ne bodo birokratski nadzorniki, ki 
iščejo dlake v jajcu, zato da je nekomu, nekemu 
siromaku tam, ki se je znašel v stiski, ne izstavijo 
njegovega evra, ki ga potrebuje, ampak da mu 
še tisto malo, kolikor sploh je predvideno v 
socialnih transferjih za posameznika, da mu še 
tisto malo izmaknejo. Dober korak v tej smeri bi 
bil ne samo boljše izvedena reorganizacija 
centrov za socialno delo, ampak tudi čisto 
zakonodajni koncept. In socialisti tu 
zagovarjamo temeljni dohodek. To ni univerzalni 
temeljni dohodek, ki gre lahko v neoliberalni 
smeri odprave socialne države, ne, govorimo o 
temeljnem dohodku kot o tisti blazini, na katero 
se lahko nasloni posameznik, da mu ni treba 
sprejeti vsakega nečastnega, izkoriščevalskega, 
podplačanega dela. To. Namesto da uradniki po 
centrih za socialno delo iščejo, kdo ima kje 
kakšno nepremično oziroma kakšne skromne 
prihranke, zato da mu ja socialne pomoči ne 
izstavijo, in nekega prosilca podvržejo 
ponižujočim policijskim mehanizmom, 
zagotovimo temeljni dohodek kot pravico, kot 
nekaj, kar je lahko tudi za tistega, ki bolj sam 
hodi skozi življenje, ki je starejši, recimo, kakšna 

vdova, ki nima socialnih mrež, da imamo mi kot 
družba postavljen mehanizem, ki lahko to sanira 
in ki lahko človeku pomaga. Si v stiski, dobiš 
pomoč, konec zgodbe. Ne pa da mora zdaj 
nekdo, ki se ukvarja z izstavljanjem socialne 
pomoči, pregledati nekaj deset različnih 
registrov, podatkovnih baz – 30 ali koliko že? 
Neka taka bizarna številka je, zato da bi ja nekje 
nekaj našel, kako nekemu revežu ne dati tiste 
njegove socialne pomoči. 
 Kako se v ves ta kontekst vpisuje 
reorganizacija centrov za socialno delo? Ta 
reorganizacija je bila izpeljana tik pred 
zaključkom zadnjega mandata, bila je izpeljana 
na vrat na nos. To je bila piar operacija Anje 
Kopač Mrak, ki je povozila dejanske potrebe 
našega socialnega sistema, ki je povozila vsa 
opozorila strokovne javnosti, zaposlenih na 
centrih za socialno delo in pripeljala v to, da je 
sistem kolapsiral, počepnil je. Socialni delavci 
izgoreli, izmučeni na teh centrih za socialno 
delo, celo do točke, da so nekateri dali odpoved. 
To ni uspešno izvedena reorganizacija. Temu ne 
moremo reči drugače kakor zloglasna 
reorganizacija. Pojdite do katerega koli 
socialnega delavca, ga vprašajte, kaj si misli o 
tej reorganizaciji. Pa po mojem ni enega 
samega, ki bi vam rekel, da je bila to dobra 
stvar. In današnjo diskusijo vidim kot intervencijo 
na pobudo tovariša Siterja, da se začne na temo 
organizacije centrov za socialno delo pogovarjati 
ali pa, če želite, ponovno pogovarjati, ker se, 
preden je ta reorganizacija prišla v življenje, 
očitno nismo. In se nismo. Bile so volitve pa je 
bilo treba stišat, zato da se lahko z zastavico 
maha pred kamerami, zdaj pa celoten družbeni 
sistem plačuje za te napake. Izrazito opazno tudi 
na ravni posameznika. Zakaj mislite, da so 
zamujale štipendije? Zakaj je zamujalo 
procesiranje vlog za otroške dodatke, subvencije 
za vrtce in tako naprej? Ja, ravno zato, ker je 
sistem preprosto počepnil. Sem kar malo 
presenečen, da je trenutno vodstvo Ministrstva 
za delo sploh uspelo narediti, se ukvarjati s 
čimerkoli drugim, kot s splakovanjem tega 
Avgijevega hleva. Sem pač vesel, da se je našel 
nekdo, ki je pripravljen to narediti za potrebe 
celotne družbe in za potrebe vseh 
posameznikov v stiski. To akcijo nadvse 
podpiram. Od tod naprej pa mislim, da bo 
potrebno zagrabiti tudi ambiciozneje, s 
spremembami zakonodaje in s spremembami 
temeljnih konceptov, na katerih deluje socialni 
varstveni sistem v tej državi, ne da preganjamo 
domnevne goljufe in ob temu nastrada cela vrsta 
nedolžnih ljudi. Vprašajmo se, kako ljudem 
pomagati, ne kako jim bo moč odreči. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Repliko ima gospod Knežak, izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala.  

 Ne bom veliko vsebinsko, ker se 
strinjam v celoti z njim, mislim pa, da je prav, da 
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korektno navajamo. Želel bi se samo odzvati na 
to, da reorganizacija centrov za socialno delo ni 
bila nikakršna piar akcija dr. Anje Kopač Mrak 
pred volitvami. To se ni začelo v lanskem marcu, 
projekt se je pripravljal dve leti, vanj so bili 
vključeni vsi deležniki od zaposlenih sindikatov, 
strokovni delavci, tako da jaz mislim, da je tudi 
korektno, da dopolnimo tudi s tem dejstvom. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.   
 Postopkovno ima gospod Kordiš.  
 Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za 

postopkovno, predsedujoča.  
 Lahko intervenirate s tem, da v okvirite 
nekatere faktične postavke. Recimo, da je 
Ministrstvo za delo za to reorganizacijo in 
vodenje te organizacije plačalo svetovalni službi 
AT Kearney 340 tisoč evro, ker menda tudi v 
odgovoru na moje poslansko vprašanje, ki ga je 
podala Anja Kopa Mrak, sami niso zmožni ali pa 
niso bili zmožni izpeljati te reorganizacije. Kako 
je ta svetovalna družba za 340 tisoč evrov to 
reorganizacijo speljala, pa vidimo. Očitno so vse 
te finance šle samo in zgolj zato, da so se 
slogani vrteli okoli pojavnosti. In oprostite, pač 
ne morem kupiti te vaše teze … 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

Kordiš, vaš postopkovni predlog je kakšen?  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Moj postopkovni 

predlog je, da v takih trenutkih, predsedujoča, 
lahko vskočite, tudi v mojem imenu, in faktično 
popraviti predhodnega razpravljavca. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: No, 

hvala za vaš postopkovni predlog, ampak kot 
veste, jaz vodim sejo in ne smem posegati ne v 
razprave ne v replike posameznih poslank in 
poslancev. Vas pa opozarjam, da v prihodnje 
postopkovni predlog usmerite bolj postopkovno 
na raven, ne pa izkoriščati tega instituta za 
razpravo.  
 Nadaljujemo z razpravo. Besedo ima 
gospod Jožef Lenar. Pripravi pa naj se mag. 
Meira Hot.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem 
prisotnim! Spoštovana gospa ministrica!  
 Približno že vemo, danes s 
pogovarjamo o nasilju v družini ali izven nje, to 
pa se običajno zgodi nad ženskami in otroki, kar 
je seveda vredno obžalovanja, obsoje pa tudi 
kazni. V kolikor se ga pravočasno ne ugotovi in 
rešuje, je lahko tudi osnova za tragedije v raznih 
oblikah, tudi v obliki smrtnih primerov. Tako da 
po tej plati lahko vidimo, kako pomembno 
nalogo oziroma poslanstvo ima center za 
socialno delo in tam zaposleni. Tam se 

največkrat odloča o stiskah in življenju otrok, 
mater, mladoletnih deklet, pa tudi v osnovnih 
sredstvih za preživljanje in preživetje. Zato je ta 
tematika in razprava danes tukaj seveda 
dobrodošla. Področje pa je kar se da občutljivo. 
 Žal pa je tudi res, da je v zadnjem času 
center za socialno delo, z njim pa tudi 
ministrstvo, predvsem prejšnje, na slabem glasu. 
Ljudje so izgubili zaupanje v njegovo pravičnost, 
kar ni v redu, je prej žalostno. Predvsem je 
žalostno za tiste zaposlene, ki to res delajo s 
srcem, ki se trudijo, ki imajo potreben socialni 
čut in so dovolj čustveno inteligentni za to 
zahtevno delo. Namreč, ni vsak primeren, da 
dela z ranljivimi skupinami ter ima tudi ves čas 
za cilj odkrivati resnico in pravico za te ljudi, torej 
da želi pomagati pomoči potrebnim ter da zna 
ločiti pleve od zrna v primeru, ko nekdo poskuša 
zlorabiti sistem. Jaz te pridne zaposlene zelo 
cenim. Ker nisem prepričan, kako sploh zdržijo 
in vztrajajo dolga leta na takšnem delu, ker je 
dejansko zadeva, ko kot oseba lahko izgoriš, in 
dejansko je tudi zelo utrudljivo, če imaš 
naloženega preveč dela, se pravi, z veliko 
količino pada kvaliteta, kar je povsem logično. 
Ob tem pa ima sam center in sistem centra za 
socialno delo v zadnjih letih zelo nizek nivo pa 
tudi po organizacijski plati je zelo šepalo, tukaj ni 
nobenih dilem. Kaže, da se je v nedavni 
preteklosti nabralo preveč napak pa tudi 
reševanje teh se je vleklo, namesto na bolje, 
torej zaostanki, napake, nerešene odločbe, če 
rečem včasih tudi neke vloge pa mrtve črke na 
papirju, potem pa čakanje in čakanje. Vzroki so 
danes vsaj deloma znani in če so, je to reakcija 
sedaj. Sedaj je torej čas, da nekaj premaknemo 
na bolje, jaz vidim, da se na ministrstvu premika, 
da se dela, zanimajo pa me rezultati, in sicer 
rezultati teh izboljšav, teh vložkov, teh izboljšav 
sistema tako po informacijsko-tehnološki kot 
reorganizacijski plati centrov za socialno delo. 
Ampak za ocenjevanje in efekt tega novega 
informacijskega sistema Krpana, ali kako ga že 
imenujete, je še, kot je bilo že rečeno, prerano. 
Iz reorganizacije in dodatnega zaposlovanja pa 
bi se zdaj prvi efekti že nekako morali videti, se 
pravi, še vedno je govora o določenih 
zaostankih. Verjamem, da se v tem trenutku 
dogaja geslo, ki si ga je zastavilo ministrstvo Na 
teren, bližje k ljudem. In sicer od daleč ne 
moremo videti prave slike, zato to pozdravljam, 
da bodo naši strokovnjaki, ampak res 
strokovnjaki, več med ljudmi. Mnenja so pa 
velikokrat različna. Če zdaj nekdo jemlje to samo 
kot kritiko, kot, ne vem, šimfanje vsega dela do 
sedaj, ni v redu, ampak konstruktivna kritika je 
lahko tudi včasih dobra. Mnenja uporabnikov so 
še danes deljena, nekateri pravijo, da se stvari 
vlečejo, nekateri opominjajo na ponižujoče 
odnose zaposlenih, na aroganten odnos, na 
odnos kot neke višje sile do teh uporabnikov. In 
tega seveda ne bi smelo biti. Četudi ni vse 
narobe, je prav, da se tiste, ki nimajo občutka za 
delo s strankami, sprotno izloča iz strokovnih 
ekip. Prav tako pa naj se tistim, ki to znajo in se 
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trudijo, zagotovi spoštljive delovne odnose in 
normalne pogoje za delo, v obliki primernih 
količin dela in seveda zahtevnosti dela, 
primernim njihovim izobrazbam in strokovnosti.  
 Na Odboru za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide, katerega član sem tudi sam, 
zadeve skrbno spremljamo in pričakujemo vso 
strokovnost in ažurno reševanje v primeru 
nasilja; podatki namreč kažejo, da ga je še 
vedno veliko preveč. Dodatni vzroki so gotovo 
tudi v tem, da veliko ljudi še vedno živi pod 
pragom revščine in nekateri svoje težave 
poskušajo utapljati, ublažiti na različne načine, 
morda tudi z alkoholom. Iz tega pa potem v 
družinah velikokrat nastane problem, prepir.  
 Dobra preventiva za velik del problema, 
spoštovane in spoštovani, je lahko tudi v tej 
dvorani. Lahko pomagamo reševati s tem, da 
zagotavljamo Slovencem dostojno življenje. 
Namreč, glede na to, kako se zadnja leta vodi to 
državo, je eno gotovo, stisk državljanov, med 
katerimi so najbolj ranljive prav ženske in otroci, 
še ne bo kmalu manj. Seveda pa je odraz naše 
družbe tudi vsak sklic parlamenta, kajti izjemno 
pomembno je, kakšne zakone izglasujemo tukaj 
in ali smo pri tem svojem delu dovolj brižni, smo 
dovolj efektivni, ali naše odločitve, novi zakoni in 
pravilniki, zares prinašajo boljše rezultate, boljše 
življenje ljudem. Ali zaradi teh ljudje bolje živijo 
ali pa naše odločitve naše ljudi pehajo v še večje 
finančne, telesne in duševne stiske. Zato, dragi 
kolegi in kolegice poslanke poslanci, predvsem 
iz koalicije, ne se bati kdaj podpreti tudi dobrih 
predlogov opozicije, morda tudi katerega iz vrst 
Slovenske demokratske stranke, ker boste 
morda zaradi tega kdaj tudi bolšje spali. Ena in 
ena je, vest je lahko tudi nočna mora.  
 Ob razpravi sem se spomnil nedavnega 
žalostnega primera iz našega okolja na Ptuju, in 
sicer so na pet let zapora obsodili moškega, ki je 
posilil najstnico, nato želel njene usluge 
prodajati tudi drugim z izsiljevanjem, z 
grožnjami, s prevarami. Kaj naj rečem, takšen je 
pač zakon in tukaj se ga je sprejelo v nekem od 
prejšnjih sklicev. Kazni za to in za podobna 
kazniva dejanja nad ženskami so nedvomno 
premile.  
 Naj se dotaknem še predlagateljevega 
mnenja, da še zdaleč ni bilo vse v redu. S tem 
se moram strinjati, kajti če bi se nekaj takšnega 
dogajalo v gospodarstvu, bi nekdo že odšel. Če 
bi nekdo zamujal z izdelki iz tovarne za sedem 
dni, bi lastniki iskali odgovornost, najprej 
direktor, potem bi iskali lastnike. In če ne bi tega 
uredil, bi direktor iskal službo drugje. Zato, na 
nas je odgovornost, pričakujemo jo tudi od 
ministrstev, sekretarjev in seveda od vseh 
zaposlenih na Centru za socialno delo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Besedo ima gospa mag. Meira Hot, 
pripravi pa naj se Eva Irgl.  
 Izvolite. 

MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, hvala 

lepa, spoštovana gospa podpredsednica. 
Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Najprej bi želela poudariti, da je bilo 
delo centrov za socialno delo kar vrsto let 
predmet kritike javnosti, predvsem z vidika 
odzivnost v primerih, ko je bilo nujno potrebno 
pravočasno in hitro ukrepanje, ter z vidika 
njihove birokratiziranosti. Zdi se, da je prav 
vsaka sprememba zakonodaje na zadevnem 
področju prinesla kup dodatnih, če rečem, 
papirnih nalog, zaradi česar so strokovne 
delavke in delavci vedno več delovnika porabili 
za popisovanje raznih listin in izpolnjevanje 
formularjev, tako pa je vedno manj časa ostajalo 
za osnovno poslanstvo, ki bi ga zadevni centri 
za socialno delo morali opravljati, to je strokovno 
in kakovostno izvajanje skrbi za posameznika in 
za družino, ki se je znašla v socialni stiski, torej 
nuditi pomoč posamezniku, ki se je znašel pred 
nerešljivimi težavami ter nuditi podporo in iskati 
rešitve na zadevne težave. V tem kontekstu je 
torej izjemnega pomena pravočasno ukrepanje 
in preventivno delovanje, tega pa nikakor ni 
mogoče doseči z običajnim pisarniškim delom. 
Treba je oditi na teren, treba je opraviti 
razgovore, predvsem v primerih marsikdaj 
skritega družinskega nasilja, ki so žal zelo 
pogosti. Mimogrede, v zvezi z družinski nasiljem 
bi morda morali tudi kot družba prevzeti malo 
večjo odgovornost in si priznati, da ne gre za 
neke individualne probleme posameznih družin, 
temveč da gre za problem družbe in da je od 
vseh nas odgovornost opozarjati na nasilje v 
družini, biti občutljiv na stiske otrok, biti občutljiv 
na posamezne zlorabe in nato nemudoma 
opozoriti in ukrepati takoj.  
 Ne drži, da je reorganizacija centrov za 
socialno delo prinesla dodatne birokratske 
naloge. Temeljni cilj reorganizacije je bil 
omogočiti in spodbuditi več prostora in več časa 
za izvajanje strokovnih nalog, omogočiti večjo 
dostopnost do storitev ter poenotenje različnih 
praks različnih centrov za socialno delo. Projekt 
reorganizacije, ki je bil, vsaj kar se dela centrov 
za socialno delo tiče, prvi v 25 letih in je bil več 
kot nujen. Kot je bilo danes že večkrat 
poudarjeno, je bila informacijska opremljenost 
centrov za socialno delo v preteklosti izjemno 
slaba. Delo na terenu prav tako. Opravljanje 
osnovnega poslanstva centrov za socialno delo 
pa, kot sem že povedala, onemogočeno ravno 
zaradi prevelike birokracije. Poskusi sprememb 
dela centov so bili sicer uvedeni že leta 2000, a 
nihče za razliko od ministrice prejšnje vlade ni 
imel poguma celostno lotiti tako zahtevnega 
projekta. Žal se ob tovrstni reorganizaciji pojavijo 
tudi težave, ki jih je seveda potrebno takoj rešiti 
in nemudoma odpraviti. V tem kontekstu je bila 
in je še vedno izjemna težava kadrovska 
podhranjenost v centrih za socialno delo. Ampak 
čeprav je bilo dane že večkrat poudarjeno, želim 
še enkrat povedati, da se je v letu 2017 in 2018, 
torej še v mandatu prejšnje ministrice dr. Anje 
Kopač, povečalo število zaposlitev v centrih za 
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socialno za 11 procentov, to je 140 novih 
zaposlitev. Prav tako je prejšnja ministrica 
podpisala srednjeročni načrt zaposlitev, in sicer 
da bodo v naslednjih petih letih zaposlili 235 
novih ljudi. Veseli nas, da ima sedanja ministrica 
Ksenija Klampfer posluh in vizijo, s katero 
nadaljuje pričeto delo in se loteva reševanja 
izzivov, ki so se izkazali v praksi, predvsem pa, 
da je obljubila, da bo nadaljevala in rešila 
kadrovsko podhranjenost, ki je v tem trenutku 
resnično največji izziv. Potrebno pa je opozoriti, 
da se kadrovske podhranjenosti ne da rešiti v 
kratkem času. 
 Naj dodam, da bo dejansko dodatno 
razbremenitev za delavce pomenila 
implementacija novega Družinskega zakonika, ki 
je prenesel nekatere pristojnosti iz centrov za 
socialno delo na sodišča in tudi nekatere 
pristojnosti selitve probacijske službe na 
Ministrstvo za pravosodje.  
 Strinjam se torej z današnjimi 
razpravami, da je potrebno strokovne sodelavke 
in sodelavce centrov za socialno delo 
razbremeniti. Naj poudarim, da je bilo to v 
določeni meri z določenimi ukrepi, sprejetimi v 
okviru reorganizacije, storjeno. Tako je bilo 
odločanje o letnih pravicah iz lokalnih centrov 
preneseno na posebne enote za odločanje o 
pravicah iz javnih sredstev, ki so zdaj 
organizirane pri 16 območnih centrih. Medtem 
pa zdaj lokalni centri odločajo o varstvenem 
dodatku, denarni socialni pomoči in predvsem 
nudijo pomoč posameznikom in družinam in se 
odzivajo na konkretne težave, ukvarjajo se torej 
z vsebinskimi zadevami. 
 Naj na koncu dodam, da sama 
pozdravljam današnjo razpravo, ki se je zgodila 
na pobudo kolega Siterja. In mislim, da je prav, 
da se določeni dvomi v zvezi z delom in 
posredovanje strokovnih terenskih služb danes 
tukaj res rešijo. Upam pa, da ni cilj današnje 
razprave kritika dela prejšnje ministrice, kakor je 
bilo zaznati v določnih stališčih današnjih 
poslanskih skupin pa tudi v določenih razpravah, 
ker to resnično ni primerno, ni utemeljeno in še 
manj mislim, da so utemeljeni očitki o določenih 
izkoriščevalskih namenih naše stranke. Ker naš 
cilj je bil ravno nasproten. Cilj je bil razbremeniti 
delavce nepotrebne birokratizacije, z namenom 
omogočiti in opravljati osnovne naloge 
socialnega varstva. Skratka, upam, da je cilj 
današnje razprave opozoriti na določene 
pomanjkljivosti, priti do rešitev, predvsem pa 
izkazati dejansko skrb za sočloveka in za 
socialne delavke in delavce, ne se pa iti 
določenega politikanstva in populizma. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Preden dobi besedo predlagatelj samo 
še obvestilo, da se je gospa Eva Irgl odjavila od 
razprave, tako da ima naslednji besedo potem 
Boštjan Koražija. 
 Izvolite, predlagatelj. 
 

PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala za 

besedo. 
 Nekaj odgovorov oziroma odzivov na 
nekaj točk, ki so se v razpravi doslej odvile. Jaz 
sem zelo vesel, da se vsi strinjamo na glavnih 
gabaritih te razprave. Se pravi, vemo, v čem je 
problem, vemo, kaj so glavni izzivi, vemo, da je 
podhranjenost pereč problem in da ga je treba 
nasloviti. 
 V nadaljevanju svoje razprave bi šel v 
odgovor kolegu Bandelliju, ki se sprašuje, kaj 
točno pomeni podhranjenost. Povedal bom zelo 
jasno oziroma bom za to uporabil besede stroke, 
ki se je aktivno angažirala pri reševanju tega 
problema, stroke, ki dela in živi na centrih za 
socialno delo. Zdaj en korak nazaj, letošnji 
rebalans je predvidel, da centri dobijo dodatna 
sredstva glede na sprejeti proračun in da v to 
številko spada 73 novih zaposlitev. To je stvar, ki 
jo, mislim da, vsi složno pozdravljamo. Danes je 
tako na centrih zaposlenih tisoč 306 oseb, novih 
73 bo dobrodošlih, je to lepa številka, lep 
odstotek, ampak še vseeno zraven pa prihaja 
nova kopica odgovornosti z Družinskim 
zakonikom oziroma s kopico nekih drugih stvari, 
ki še pridejo. V množici vsega tega, na kar sem 
že prej opozoril, da imamo socialne delavce, 
strokovni kader, ki si želi delati na svojem 
področju, bo ta obstoječi kadrovski bazen ostal 
na svojem administrativnem področju, novi bodo 
prevzeli nove odgovornosti, ta manko v 
socialnem delu, o katerem danes govorimo, bo 
pa ostal nenagovorjen, tega problema pa ne 
bomo rešili.  
 Da orišem statistično sliko, Slovenija je 
po deležu zaposlenih na socialnem področju 
globoko pod povprečjem Evropske unije. Na 100 
tisoč zaposlenih dosega 42 % evropskega 
povprečja. V evropskih državah imajo povprečno 
na 100 tisoč prebivalcev zaposlenih tisoč 851 
strokovnih socialnih delavcev, v Sloveniji je ta 
številka 770. Plus to, kot smo slišali prej v 
razpravah, ti ljudje delajo med vikendi, delajo 
popoldne in zvečer v nadurah, so izmučeni in 
zgarani, pa bi si želeli prispevati k razvoju 
socialnega dela, k razvoju inštitucije centra za 
socialno delo. Ta problem ni samo v stroki, 
problem kadrovskega pomanjkanja je tudi v 
zanimivi geografski porazdelitvi, kjer eni centri 
jamrajo, da niso bili v sklopu teh 73 novih 
zaposlitev zadostno nagovorjeni. In če se zopet 
vrnem v svoje domače Trbovlje, tam so mi 
poročali, da bi za neko tako zeleno vejo, tisto 
nujno, zdravo operativo svojega dela potrebovali 
šest novih zaposlitev, dobili so enega. 
Razumem, da je 73 številka, s katero je treba 
kreativno delovati in jo razdeliti po Sloveniji, 
ampak vseeno, nepravična geografska 
porazdelitev še globlje poglablja, še bolj 
poglablja že siceršnje razslojevanje med tistimi, 
ki so najbolj pomoči potrebni. Ker na enem 
koncu je potem obravnava njihovega problema 
lahko bolj efektivna, na drugem manj, in zopet 
razdelimo državljanke in državljane na dva 
razreda. 
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 V nadaljevanju imam za ministrico 
nekaj vprašanj. Po mojih informacijah je v 
začetku lanskega leta Skupnost CSD pozvala 
ministrstvo, da okrepi ta kadrovski bazen in da je 
nujna številka za to, da centri za socialno delo 
ne dihajo na škrge, ampak zadihajo v svoji moči 
in kot se šika, številka 450 novih zaposlitev. Pa 
so potem v dialogu z ministrstvom prišli do nekih 
kompromisnih 200. In da naj bi bilo to usklajeno 
z nekim dokumentom, nekim memorandumom, 
ki da ga je Anja Kopač Mrak podpisala dan pred 
odhodom z ministrstva. Mene zanima, če je to 
resna informacija, kakšen je ta dokument, in 
potem, če se vrnemo na 73 zaposlitev, po 
kakšnem ključu ste prišli do številke 73, kateri 
centri so s tega gledišča najbolj obremenjeni 
oziroma katere boste in kako jih boste s temi 73 
najbolj razbremenili. In potem eno tako zelo 
krovno vprašanje: V čem je problem? Če stroka 
ali pa teren pravi, 450 ljudi rabimo, zakaj ne 
moremo zaposliti 450 ljudi? Zakaj iščemo 
kompromise v 200 ali pa še slabše, v 73? 
Kakšne so dejanske ovire? Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 K razpravi se je prijavila gospa 
ministrica. 
 Izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Gospod poslanec 

Siter, glede vaših navedb o CSD Zasavje, kamor 
sodijo Trbovlje – vaše navedbe ne držijo. CSD 
Zasavje je eden najbolj kadrovsko okrepljenih 
centrov za socialno delo, zato so tudi dobili 
samo eno dodatno zaposlitev. Je eden izmed 
redkih CSD-jev, ki je do zdaj bil 90-procentno 
kadrovsko okrepljen in bo z novo zaposlitvijo 
92,41-procentno kadrovsko okrepljen, kar je 
trenutno eden najbolj kadrovsko okrepljenih 
centrov za socialno delo. Glede dodatne 
številke, številke 450, ta mi ni poznana, številka, 
ki jo imam jaz, je za pol nižja. Pa vendarle, 
dodatno smo – kot rečeno, kot sem že tudi prej 
vso argumentacijo v zvezi s kadrovanjem 
podala, mi budno spremljamo kadrovsko 
zasedenost centrov za socialno delo, predvsem 
smo pa izhajali iz obstoječega stanja. Naredili 
smo podrobne analize po enotnih kriterijih in 
ugotovili to, kar ves čas ponavljam, da so centri 
različno kadrovsko okrepljeni, in na tej podlagi 
tudi razdelili teh 73 novih zaposlitev. Tako da v 
celi sumi so zdaj centri za socialno delo 
87-procentno kadrovsko okrepljeni. 
 Tisto, kar bi pa rada posebej 
izpostavila, je pa to, da je bila, kot veste, s 1. 10. 
reorganizacija centrov za socialno delo, da 
istočasno poteka avtomatizacija postopkov, 
masovni informativni izračun 1. 12. Kot veste, 
smo ga morali zaradi tveganja, možnosti 
kolapsiranja sistema umakniti iz zakonodaje in 
zato sem že takoj v mesecu oktobru pripravila 
po nujnem postopku spremembe in dopolnitve 
Zakona o urejanju pravic iz javnih sredstev. Pa 
vendarle, kljub tveganjem smo ohranili 

informativni izračun, ki se je pričel s 1. marcem, 
kar pomeni, da za vse te letne dajatve strankam 
ne bo treba ponovno vlagati vloge, to pomeni za 
štipendije, vrtce, subvencije, malice in pa kosila. 
Ko se bo ta pravica iztekla, bo sistem 
avtomatsko generiral, kar pomeni v praksi manj 
administrativnega dela. Prav tako, kot veste, 
smo s 1. marcem začeli z uvedbo sistema 
Krpan. Tudi Krpan bo omogočal manj 
administrativnega dela. Prvotno je bila odločitev 
prejšnjega vodstva, da se z uvedbo Krpana 
prične 1. januarja, mi smo to zadevo zamaknili 
za dva meseca in se je lotili malo drugače. In 
sicer na ta način, da smo najprej 1. februarja 
ravno v Zasavju začeli s pilotnim projektom, ki je 
pokazal pozitivne rezultate, zato smo se odločili, 
da s 1. marcem začnemo z uvedbo Krpana še 
po ostalih centrih za socialno delo, vendar 
postopoma. Kaj to pomeni? Vsak teden bomo 
priklopili en center za socialno delo, kar pomeni, 
da bodo vsi centri za socialno delo imeli enako 
podporo vseh informatikov in obeh ministrstev, 
ministrstva za delo in ministrstva za javno 
upravo. Vsak teden torej en CSD. Budno 
spremljamo odzive na terenu in primerno 
odreagirata obe ministrstvi. Računamo, da nekje 
konec meseca junija bo na vseh centrih za 
socialno delo ta sistem tudi uveden.  
 Zakaj vam vse to pripovedujem? Ravno 
zaradi tega, ker so to stvari, s katerimi 
avtomatiziramo postopke in ki bodo prinesle tudi 
odpravo določenih administrativnih opravil. Na 
tej podlagi bomo potem konec junija pripravili en 
takšen dokument in tudi ponovno ocenili 
nadaljnjo kadrovsko potrebo po centrih za 
socialno delo. Absolutno bomo to budno 
spremljali, in kjer se bodo pokazale potrebe po 
dodatnih kadrih, jih bomo tam tudi zagotovili. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa ministrica. 
 Zdaj ima besedo gospod Koražija, 
pripravi naj se gospa Nataša Sukič. 
 Izvolite. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, hvala za besedo.  
 Rad bi samo povedal, da po vseh teh 
razpravah na sejah, izrednih, rednih, nujnih, in 
odborih, mislim, da imamo poslanci, politika 
resen problem. Mislim, da se bo potrebno vrniti 
nazaj k temeljem in h koreninam, in to je dejstvo, 
da je Slovenija socialna država. Glede na to, da 
imamo samo 42-procentno pokritost zaposlenih 
na centrih za socialno delo napram evropskemu 
merilu in da nam manjkajo inšpektorji na 
Inšpektoratu za delo – in to mislim, da več kot 
42 % – se bo treba vrniti nazaj k temeljnim 
koreninam in poskrbeti za to. Ker poslanci nismo 
tukaj zato, da se ukvarjamo s preteklostjo, 
ampak smo tukaj zato, da poskrbimo za boljšo in 
lepšo prihodnost. Hvala. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja ima besedo gospa Nataša 
Sukič, pripravi naj se gospod Jani Prednik. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala 

za besedo, predsedujoča. 
 Poskušam pozorno slediti tej razpravi, v 
kateri je bilo izrečenih ničkoliko nenavadnih 
trditev, od tega, da nismo zgodovinski krožek, 
do tega, da dajmo, saj ni tako hudo in tako 
naprej. Skratka, ta razprava je potrebna. In ne 
samo danes, potrebna bo tako dolgo, dokler se 
določene anomalije v sistemu ne bodo zares 
odpravile. Da teh anomalij ni in da že sama 
famozna beseda reorganizacija pomeni, da so 
zdaj te anomalije kar čudežno izginile, ne bo 
držalo oziroma nimamo še potrditve, ali bo 
držalo. Kajti ta famozna reorganizacija je bila 
izvedena pred koncem mandata, v samem štartu 
se je zataknila, tudi zaradi nekih objektivnih 
razlogov, ne rečem, da ne, informacijski sistemi 
še niso bili prilagojeni in tako naprej. Ampak jaz 
se bom vseeno danes v razpravi poskušala 
dotakniti tega, na kaj je pravzaprav nova 
ministrica naletela, in ni naletela na lahke 
zadeve. Dotaknila se bom problema logistike 
centrov za socialno delo, njihove mogoče še 
vedno slabe poenotenosti, ne zares 
povezanosti, in bom to dokazala na primeru. 
Dotaknila se bom tega, da so dejansko centri za 
socialno delo še zmeraj kadrovsko podhranjeni. 
Izzivi za tokratno vlado in za vse nadaljnje vlade 
so in bodo, da te centre popolnijo do te mere, da 
se potem ne bo zatikalo in da se ne bodo ljudje 
izčrpavali, strokovni delavci izčrpavali v 
administraciji, namesto da bi delali z ljudmi, na 
terenu, da bi zares poznali primere in probleme 
in se jim zares v polni meri posvetili.  
 Ne rečem, ta reorganizacija ima na 
papirju same super cilje, model na papirju meni 
stoji. Meni stoji, če ti rečeš, da boš organiziral 
skupno splošno službo, da boš organiziral 
službo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 
in tako naprej in da boš tudi organiziral skupno 
strokovno službo in da bo to vse poenoteno, 
povezano in tako naprej. Super! Upam, da bo 
res. Ampak poglejte, resda nismo zgodovinski 
krožek, ampak zadeve so se iz vlade v vlado 
slabšale. To je tudi del razgradnje socialne 
države. Kdo je bil tisti, ki je zelo zbirokratiziral te 
postopke v centru za socialno delo? Pahorjeva 
vlada, takratni minister Svetlik, in žal je pri tem 
sodelovala njegova sekretarka Anja Kopač 
Mrak. Meni je žal, da moram omeniti to ime, moj 
namen ni konkretno napadati prejšnje ministrice 
ali pa takratne sekretarke. Moram pa povedati, 
da je bila ta oseba ves čas soudeležena pri 
kreiranju teh politik, in kot ministrica je proti 
koncu svojega prejšnjega mandata predlagala 
reorganizacijo, za katero upam, da bo sicer 
delovala. Moram pa povedati, da minister ni 
samo tisti, ki predlaga reorganizacijo, mora 
promptno, ažurno reagirati na stvari, nova 

ministrica dobro ve, s kakšnim težkim primerom 
smo se pred kratkim soočili na Komisiji za 
peticije, človekove pravice in enake možnosti, s 
primerom obupanih staršev slepih in slabovidnih 
otrok, ki so svojo pravico iskali od leta 2003 
naprej. Od leta 2003 naprej.  
 Za kaj gre? Gre za to, da so centri za 
socialno delo narobe prebrali ali pa tolmačili 
zakonodajo, da ni bilo prave povezave z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti v preteklosti, ki bi to zares 
raztolmačila, da so eni centri za socialno delo 
staršem izplačevali oba dodatka, ki so ju morali 
dobiti, drugim pa samo enega in so jih 
oškodovali za tudi po 30 tisoč evrov. In ko so se 
starši odločili, da bodo končno tožili državo, je 
enemu uspelo, ostalim tridesetim pa ne. V 
kakšni situaciji je zdaj teh ostalih trideset? 
Takšni, da so se znašli pred izvršbami, zato ker 
ljudje v socialni stiski niso imeli dovolj denarja za 
pravno pomoč. In kdo jih toži? Ja, centri za 
socialno delo! In tudi ministrstvo. Ampak tole 
upam, da bomo zdajle rešili, mislim, da se je 
nova ministrica zelo angažirala in jo je treba 
pohvaliti. Vi niste na udaru, toliko da se 
razumemo. Hoče povedati, da sistem ni deloval. 
Niti tako ni deloval, da bi vsi centri za socialno 
delo poenoteno nastopali. Zakaj ni deloval? 
Zato, ker je Pahorjeva vlada poskrbela, da so se 
ljudje morali ukvarjati s tem, da so pregledovali 
ne vem koliko registrov, 30 in več, da so iskali, 
kje bodo nekoga našli, da mu ne bodo dali 
socialne pomoči, ko pa je prišlo do njihove 
napake, pa poglejte, kaj se je zgodilo. Še danes, 
zdajle ministrica promptno rešuje te probleme 
obupanih staršev, ki so se znašli celo pod 
grožnjo izvršb, to pomeni pred popolnim 
socialnim kolapsom.  
 Zato pravim, fakulteta za socialno delo 
odlično usposablja socialne delavce, njihova 
prvenstvena naloga je delati na terenu, delati z 
ljudmi, ne pa se toliko izgubljati v kafkajanskih 
hodnikih birokracije. Potem bo seveda sistem 
končno deloval. Na to opozarjamo. 73 novih 
sodelavcev je bilo potrjenih, vendar ni dovolj, 
kajti teh 73 je dobilo tudi nek dodaten obseg 
dela, nove zadolžitve, in to ne rešuje tistega 
primanjkljaja od prej. Se pravi, novo vlado in 
nadaljnje vlade čaka težko delo, da bodo 
predvsem kadrovsko popolnile te centre na 
ustrezen način, verjamem pa, da bo tudi 
aktualna ministrica sama sproti videla, ali je 
predlagana reorganizacija zares optimalna ali jo 
bo pa sama nadgrajevala sproti glede na 
situacije, glede na potrebe. To ni napad niti na 
Anjo Kopač Mrak niti na nič, niti ni zgodovinski 
krožek. Je pa treba vedeti, zakaj smo tu, kjer 
smo, treba je vedeti, da so zadeve resne, in 
treba se je zavedati, da so te debate potrebne. 
Pa ne samo danes, še bodo potrebne. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
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 Naslednji ima besedo gospod Jani 
Prednik in kot zadnji razpravljavec naj se pripravi 
gospod Marijan Pojbič.  
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Podpredsednica, 

iskrena hvala.  
 Strinjam se s predhodnico, da so 
debate okoli tega vedno potrebne, vendar 
vedno, ko se pogovarjamo o področju, ki ga, 
gospa ministrica, pokrivate, lahko pridemo na 
zelo spolzek teren. Tu je v stališču gospa Iva 
Dimic že načela eno tako temo, in sicer so to 
koroški dečki – nehajmo s tem! Koroške dečke 
se je v prejšnjem mandatu izrabljalo za politično 
obračunavanje in tu naj povem, kot je bilo že 
prej omenjeno, da je sodišče dalo prav, prav je 
dalo ministrstvu. In sedaj, nekaj let zatem, se 
kaže, da so ministrstvo in tudi vse službe imeli 
prav. Nehajmo obračunavati na otrocih, nehajmo 
obračunavati tukaj v Državnem zboru. 
 Prej je bilo rečeno, da je reorganizacija 
bila potrebna, to je v stališču povedal tudi 
gospod Pojbič, oziroma da smo vsi vedeli, da je 
reorganizacija potrebna, vendar se tega nihče ni 
lotil. Dve vladi ste vodili, pa se reorganizacije 
nihče ni upal lotiti, ker smo vsi vedeli, kako 
zahtevno področje je to. Anja Kopač Mrak se je 
tega lotila. Bilo je tudi rečeno, da je bila to piar 
akcija. To ni bila nobena piar akcija, projekt je 
trajal dve leti. Dve leti je trajal projekt in se je v 
bistvu dve leti usklajeval s številnimi deležniki na 
vseh ravneh, od politike, stroke, Vlade, 
ministrstev, Državnega zbora, bili so organizirani 
tudi tedenski sestanki na to temo, ustanovljena 
je bila strokovna posvetovalna skupina, 
sodelovalo se je s Socialno zbornico Slovenije, 
Fakulteto za socialno delo, z Društvom socialnih 
delavk in delavcev, organizirani so bili posveti po 
celi Sloveniji. Tako da to ni bila nobena piar 
akcija, ampak je bila akcija, ki je bila nujna. Vsi 
vemo, da reorganizacija je bila in je potrebna.  
 Bili so očitki tudi glede nedelujočega 
informacijskega sistema v prvem tednu 
reorganizacije, kar je bilo v bistvu res, vendar se 
je tudi potrebno zavedati, da ta sistem vključuje 
36 baz. In če samo ena baza, če prav razumem, 
ne deluje, potem odločbe ni mogoče sprintati. To 
prav razumem. Kadarkoli bi bil izbran ta datum, 
bi naleteli na te težave. Zakaj so zamujale 
štipendije? Zasutost z vlogami na CSD-jih je v 
tem obdobju vedno prisotna, vsa leta, kar 
verjetno lahko ministrica potrdi. Tako je bilo v 
preteklih letih in tudi lansko leto je bilo enako. 
Zakaj? Zato, ker so se odpravili varčevalni 
ukrepi pri družinskih prejemkih in so morali vloge 
oddati tudi tisti, ki jim je bila štipendija v 
preteklosti zavrnjena zaradi preseganja 
cenzusa, in tudi vsi tisti, ki jim je štipendija 
mirovala. Zato so bili ti zaostanki. 
 Zdaj bom citiral predsednika Sindikata 
centrov za socialno delo, ki je dne 20. 12. 2018 
za STA dejal: »V sindikatu ne soglašamo z 
ministrstvom za delo, da bi bila prav 
reorganizacija glavni razlog zamud na področju 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. 
Do zamud prihaja stalno že vse od leta 2012, 
glavni razlog zanje pa je kadrovska 
nedohranjenost.« In ker se vsi zavedamo, tudi 
ministrica se je tega zavedala in je v letih 
2017/2018 povečala zaposlitve za 140, prav 
tako pa je ministrica podpisala srednjeročni načrt 
zaposlitev za naslednjih pet let. Vsi imate 
pripombe na delo bivših ministrov, zdajšnjih 
ministrov, ko pride pa do situacije, da ali Mesec 
ali Kordiš lahko prevzameta ministrstvo za delo, 
socialne zadeve, družine, pa rečete ne. Upam, 
da se boste v prihodnje opogumili in to 
ministrstvo tudi prevzeli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji ima besedo gospod Marijan 
Pojbič.  
 Izvolite.  
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana gospa podpredsednica. Spoštovani 
kolegi! 
 Moram reči, da sem zelo pozorno 
poslušal to razpravo, in mislim, da je dobrodošla 
na seji Državnega zbora ne glede na to, da so 
nekateri razpravljavci poskušali na vse kriplje 
zaščititi tistega, ki je ogovoren za stanje in 
situacijo, ko govorimo o reorganizaciji centrov za 
socialno delo. Mislim, da tukaj ni vprašanje 
posamezne politične stranke, temveč je 
vprašanje ljudi, ki so bili na teh pozicijah in bili 
odgovorni za vodenje tega projekta. Ta projekt 
je bil po moji oceni in po oceni Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke voden 
neprimerno, zelo slabo, niso bile znane vse tiste 
podrobnosti, ki bi jih morali preprečiti, preden so 
se odločili, da ta sistem spustijo v življenje. To 
se ni zgodilo in potem smo prišli do posledic, s 
katerimi se srečujemo sedaj, s katerimi so se 
srečevali tisti, ki so potrebovali odločbe za 
otroški dodatek, in tako dalje in tako dalje, ne 
bom še enkrat posebej razlagal. To ni trajalo 
samo po sebi, to je trajalo več kot šest mesecev. 
To je skrajno nedopustno in nesprejemljivo. In to 
je bila posledica reorganizacije centrov za 
socialno delo.  
 Danes je bilo izrečenih veliko besed, da 
je v ospredju obračun z nekom. Mislim, da je to 
izjemno nekorektno in izjemno nepravično in 
netočna trditev. Dejstvo je, da gre danes tukaj 
za to, da imamo posledice slabo vodene 
odločitve, torej reorganizacije, in jasno je, da je 
treba že enkrat v tej državi vzpostaviti način, da 
če je nekdo nekaj naredil slabo, bil za to dobro 
plačan, ga ne moreš nagraditi, ampak mora za 
to odgovarjati. Mora odgovarjati politično in mora 
odgovarjati tudi materialno. Ker če tega ne bomo 
storili, potem se bo v tej naši družbi še naprej 
tudi v prihodnje dogajalo to, kar se zdaj v veliko 
primerih dogaja – da nihče za nič ne odgovarja. 
In potem je logično, da se tudi nihče za nič ne 
sekira, ker upravlja z državnim denarjem. Če bi 
to bilo iz lastne denarnice in če bi se z lastno 
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denarnico na tak način lotil projekta, kot se je tu 
ministrica lotila tega projekta, verjemite mi, da 
tega v življenju ne bi naredil. Ker takrat bi moral 
plačati iz svojega žepa. Enostavno je pa to delati 
z družbenim, državnim denarjem. To je tisto, kar 
se mi zdi pomembno, in to je tisto, na kar je 
treba opozoriti.  
 Prepričan sem tudi, da vsi tisti, ki vsaj 
do neke točke poznamo delovanje centrov za 
socialno delo, vemo – saj sem sam govoril z 
veliko tudi direktorji po celotni Sloveniji – da ko 
je bil čas, ko se je pripravljala ta reorganizacija, 
direktorji niso bili slišani, niso bili slišani 
strokovni delavci na področju sociale. In ni bil 
slišan še marsikdo od tistih, ki so opozarjali 
ministrico, prosimo vas, ne pojdite tako 
rokohitrsko s tem projektom naprej, ker 
enostavno nimamo ustvarjanje osnovne 
podlage, tiste, ki je potrebna za to, da lahko ta 
projekt normalno zaživi. In se je pokazalo in 
dokazalo, da so imeli prav. Danes pa poslušam, 
da nekdo s takimi manipulacijami, z raznimi 
besednimi vložki poskuša to razvrednotiti, da to 
pa ni res! Potem laže sam sebi, laže tistim 
ljudem, ki danes gledajo ta državni zbor. 
Verjemite mi, da to razpravo danes gleda večina 
tistih, ki so zaposleni v centrih za socialno delo, 
sem prepričan, da tudi marsikateri – če že ne 
more gledati, pa posluša – direktor centrov za 
socialno delo. Moram reči, da je ena svetla točka 
v celi tej zgodbi sedanja ministrica. Tudi jaz jo 
moram osebno pohvaliti, da je naredila kar nekaj 
pomembnih premikov v smeri, da bi ta sistem 
lahko začel normalno funkcionirati. Pa ni članica 
stranke SDS, ampak je človek, ki s svojim delom 
dokazuje, da dela dobro, pošteno in odgovorno, 
in to zelo cenim tudi jaz osebno.  
 To, kar sem do sedaj povedal, mislim, 
da je jasno. Po vsem tem, kar smo poslušali, po 
vseh tistih, ki smo poskušali objektivno pa 
pošteno opozoriti na napake, ki so bile storjene 
do tega trenutka, mislim, da je dovolj 
povedanega, da vemo, da je bil ta sistem slabo 
pripravljen in da še ne funkcionira tako, kot bi 
moral. Bom pa poskušal še z nekimi številkami 
in tudi pogodbami, ki so bile sklenjene za 
sodelovanje nekaterih agencij v zvezi z 
uresničevanjem tega cilja, o katerem danes 
govorimo. Nekaj jih bom navedel tudi s 
številkami pa bo morda komu, ki sedi danes 
tukaj v tej dvorani, malo bolj jasno, na kaj 
opozarjamo v Slovenski demokratski stranki. Če 
gre za takšen način porabe davkoplačevalskega 
denarja, potem je jasno, da ta sistem ni mogel 
nikoli zaživeti. Navedel bom nekaj stvari in tudi 
dokazov.  
 Tukaj v rokah imam dokument, predlog 
pogodbe, sklenjene z izvajalcem A. T. Kearney. 
Dne 19. 10. 2016 je bila izvedba storitev 
projektnega vodenja pri projektu 
prestrukturiranja centrov za socialno delo 
Republike Slovenije, v nadaljevanju CSD, ter 
storitev priprave in izvedbe komunikacijske 
strategije v podporo organizacije centrov za 
socialno delo za notranje in zunanje deležnike v 

skladu z razpisno dokumentacijo. Družba 
A. T. Kearney je bila s podporo pri vodenju 
projekta zadolžena za to, da je projektno 
skupino vodila ter usmerjala in na podlagi svojih 
izkušenj opozarjala na kritične dejavnike 
uspešnosti, na morebitne odmike izvajanja 
aktivnosti od načrta reorganizacije in potrebne 
prilagoditve. Družba Pristop je prav tako v enem 
delu nudila podporo pri vodenju projekta, poleg 
tega pa skrbela za to, da je projektna skupina 
pravočasno in s pravimi sporočili nagovarjala 
vse relevantne deležnike v zaposlovanju in 
strokovne javnosti do odločevalcev nevladnih 
organizacij in medijev. Prav tako so ministrstvo 
opozarjali, na kakšen način aktivno vključevati 
posamezne deležnike v različnih fazah projekta 
za dosego zastavljenih ciljev.  
 Zdaj bom pa prešel na cifre. Poglejte, 
mi imamo na ministrstvu ekipo ljudi, ki bi morala 
to reorganizacijo voditi! To je moja ocena. 
Prepričan sem, da jih je zaposlenih dovolj. Tukaj 
notri piše, da je ta družba s to pogodbo 
zavezana za to, da je projektno skupino vodila in 
usmerjala. Se pravi, ta družba je bila tista, ki je 
projektno skupino, ki jo je ustanovilo ministrstvo, 
vodila in usmerjala. Ne vem, zakaj mi potem 
potrebujemo ministrstvo za socialno delo, ljudi, 
ki so tam zaposleni in super plačani! Zakaj 
potrebujemo potem ljudi, če rabimo te zunanje 
sodelavce, ki nam praktično držijo vse v rokah in 
delajo to, kar oni mislijo, da je prav? Zakaj to 
govorim? Seveda, za to delo je ta agencija 
prejela – samo malo – sredstva v višini 340 tisoč 
034,35 evra. In mi zdaj govorimo, da je ta cela 
organizacija in vse to, kar je bilo storjeno, bilo 
zelo slabo izpeljano in tako dalje. Kar je tisto, kar 
je tukaj nesprejemljivo, je pa to, da je leta 2017 
ta agencija prejela na račun 181 tisoč 299,65 
evra in še leta 2018 158 tisoč 723,70 evra na 
svoj račun. Se pravi, agenciji, ki ni opravila 
svojega dela, je ministrstvo v celoti izplačalo ta 
znesek. In zdaj poglejte nadalje, kar je meni 
absolutno nesprejemljivo – mislim, da bo 
marsikateri poslanec tukaj moral zastriči z ušesi, 
ko bo slišal tudi ta podatek – zaračunanih je bilo 
tisoč 683 ur za vodenje in tisoč 304,75 ure za 
komunikacijo. Urna postavka, ko te dve cifri 
sešteješ, deliš s številom 2 tisoč 987,75 ur, 
dobiš, da je bila ena ura ovrednotena na 113 
evrov.  
 Spoštovane kolegice in kolegi, če je 
gospod predsednik Vlade ta dokument vzame v 
svoje roke in to prebere, se mu mora ne samo 
zmešati, takoj jo mora odstaviti. Ker tukaj 
zadeva resnično ne vzdrži nobene realne 
presoje. Da si ti lahko predstavljaš, da je recimo 
samo za vodenje bilo porabljenih 210 dni po 8 
ur. 210 dni, polnih 210 dni za 8 ur. Za 
komunikacijo pa 163 dni, plačanih po 8 ur za 
113 evrov na uro. Mislim, da to resnično presega 
vse meje. Tu Državni zbor ter poslanke in 
poslanci resnično potem ne moremo več gledati 
te zadeve s strani in še zagovarjati gospe Anje 
Kopač Mrak, ki je tista, ki je vodila ministrstvo v 
tem času! Spoštovani kolegice in kolegi na SD, 
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ste to pogledali? Imate to pogodbo? Ste jo 
prebrali?! Ste se kdaj vprašali? Za en takšen 
projekt tisoč 683 ur za vodenje in tisoč 304 ure 
za komunikacijo! Vi sploh veste, kaj to pomeni? 
Pa to je direktno norčevanje iz nas! Direktno 
norčevanje iz sredstev davkoplačevalcev, iz 
tistega ubogega naroda, ki mora to vse plačati! 
In spoštovane kolegice in kolegi, še nekaj vam 
bom pokazal. Ko se je usedla na Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti Anja Kopač Mrak, je bilo samo za 
Pristop porabljenih 420 tisoč 341 evrov. Poglejte 
si, tukaj kažem dokument, poglejte si, vse do 
tistega trenutka, se pravi 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, nobenega sodelovanja s 
Pristopom, ko je pa vzela to zgodbo v roke 
gospa Anja Kopač, pa imate 2015, 2016, 2017 
in 2018 pol milijona evrov za agencijo Pristop! 
Zdaj pa mi vi povejte, ali je to normalno! A se 
vam to zdi normalno? Pa vzemite tole pa tisto 
skupaj, sem prišel do enega izračuna – za 2016, 
2017 in 2018 je bilo skupno za takšno in 
drugačno sodelovanje s temi agencijami 
porabljenih 726 tisoč 590,71 evra. Pa če je to 
normalno, pri bogu svetem, potem pa jaz ne 
vem, kaj se dogaja na tem svetu. In to pomeni 
tisoč 210 minimalnih plač ali pa tisoč 453 
pokojnin po 500 evrov! To je nekdo porabil samo 
zato, da je sklepal neke zgodbe v ozadju in 
mešetaril, o tem sem prepričan.  
 Tu pa mislim, da ne gre več za hec. 
Tukaj vsakdo, ki te podatke gleda, o njih 
razmišlja, ugotavlja, da se tukaj mora nekaj v 
ozadju dogajati! Kako bi lahko ena agencija 
Pristop dobila toliko denarja in ta druga, o kateri 
sem prej govoril, pa ne bom še enkrat ponavljal, 
to je A. T. Kearney, 340 tisoč evrov za en takšen 
projekt?! Se pravi, tukaj nekaj v ozadju smrdi. In 
naj reče kdo, kar hoče, tu ga verjetno ni v 
parlamentu, ki bi si zdajle upal trditi, da to ni res. 
Zato, spoštovana gospa ministrica, vam bom 
postavil določena vprašanja, na katera danes 
morda ne boste mogli odgovoriti, pričakujem pa 
v mesecu dni, tako kot obstaja rok za odgovor 
na pisna poslanska vprašanja. Postavil vam 
bom vprašanja pa želim na njih odgovor. Prvič: 
Kaj konkretno je bilo narejeno za ta denar? 
Konkretno, kaj je bilo narejeno za ta denar. 
Drugič: Ali je bila ministrica zadovoljna z 
usmerjanjem in vodenjem tega projekta 
projektne skupine s strani A. T. Kearney, kljub 
temu da je projekt katastrofa? Tretjič: S kakšnimi 
referencami je bil izbran izvajalec A. T. Kearney, 
ali je bil javni razpis in ali se je prijavilo več 
ponudnikov in ali lahko zagotovite, da razpis ni 
bil prirejen točno določenemu ponudniku? In še 
četrtič: Kolikšna je cena celotnega projekta do 
tega trenutka? Govorimo o reorganizaciji centrov 
za socialno delo. 
 Spoštovane kolegice in kolegi, zakaj 
sem jaz v stališču poslanske skupine povedal, 
da mora gospa Anja Kopač Mrak za to prevzeti 
odgovornost, ne samo politično, tudi materialno? 
In jaz sem prepričan, da je bil gospod Šarec, ko 
je sestavljal to vlado, seznanjen z marsikatero 

zgodbo okrog tega, še posebej o delovanju 
sistema Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Bil je seznanjen in 
enostavno ne morem razumeti, da je takega 
človeka postavil v svoj kabinet. Tukaj se potem 
jasno vzpostavlja vprašanje, ali gre samo za to, 
da ta koalicija obdrži vlado za vsako ceno ne 
glede na to, kaj morajo za to plačati ljudje. In če 
se nič ne bo zgodilo, se pravi, če Anje Kopač 
Mrak ne bo razrešil, potem je nam vsem skupaj 
jasno, kakšni so cilji te koalicije in te vlade. To je 
tisto, kar jaz mislim, da bi nas moralo vse skupaj 
skrbeti, in nadkoalicijsko Levico in vse ostale, ki 
ste v koaliciji. Mislim, da je dovolj dokumentov in 
argumentov, da lahko na koncu ugotovimo, da je 
potrebno ukrepati. In seveda, gospa ministrica, 
pričakujem tudi revizijo tega postopka. Revizijo 
tega postopka, resnično vse do tistih pikic in 
tako dalje, ker če ne drugače – če tisti organi, ki 
bi morali na te zadeve odreagirati, do tega 
trenutka niso bili seznanjeni, mislim, da so 
danes slišali to mojo razpravo v Državnem 
zboru, sicer bom pač jaz ukrepal potem po tisti 
poti, kot mislim, da je to mogoče.  
 Ta zadeva mora dobiti epilog, ker jih je 
takih veliko v naši družbi. Nekaj smo jih že 
odkrili, mislim, da je pa ta enako ena izmed 
tistih, ki namiguje na korupcijo. Na korupcijo v 
ozadju prijateljskih zvez in tako dalje, ker sicer si 
tega človek ne bi mogel predstavljati. Še 
posebej ne, ko sem pokazal vam to 
razpredelnico, da vidite, da do 2015 nula 
vseskozi, nobenega sodelovanja, naenkrat pa 
taki visoki stolpci in poraba denarja pol milijona 
evrov za – vprašanje kaj. Učinkov ne poznamo 
in jih tudi ne vidimo, vsaj jaz jih ne poznam in ne 
vidim. To pa še posebej zato, ker ko se 
pogovarjam z direktorji, strokovnimi delavci s 
centrov za socialno delo, me opozarjajo, da so 
stvari še vedno zelo napete, da je še vedno 
izjemno težko delati, da imajo še bistveno 
preveč administrativnega dela, čeprav je gospa 
ministrica danes povedala, da pač neke stvari 
gredo v pravo smer, hvala bogu, in da se 
praktično nimajo časa ukvarjati z ljudmi. To je 
tisto, kar se ne bi smelo zgoditi. Ta sistem, ta 
zgodba je bila narejena ravno zato, da se bodo ti 
strokovni delavci posvetili ljudem. To mora biti 
njihova primarna naloga, in to vseskozi. Mislim, 
da ga ni tukaj v parlamentu, ki tega ne bi 
zagovarjal. Ne morejo postati mezdni delavci, ne 
morejo postati ljudje, ki so obremenjeni, od jutra 
do večera gledajo v računalnik pa ne vedo, ali 
so s tega kupa postavili pravi papir na ta kup in 
tako dalje.  
 Ravno to se je dogajalo v prejšnjem 
mandatu! Nove in nove birokratske obremenitve 
zaposlenih strokovnih delavcev na centru za 
socialno delo. In danes mi nekdo iz SD govori, 
kako so oni dobro delali, kaj vse so naredili. Naj 
si gredo pogledat pa naj gredo pri bogu sami 
enkrat med ljudi pa naj slišijo, kaj se tam ljudje 
pogovarjajo, kaj se ti delavci pogovarjajo, kaj ti 
direktorji govorijo! Prosijo nas, lepo prosim, 
pomagajte, ker se ne moremo ustaviti. Ker z 
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Anjo Kopač Mrak se enostavno ni dalo 
pogovarjati! Če si eno besedo rekel, ki njej ni 
bila povšeči, je bila takoj kontrareakcija, ali si bil 
odstavljen ali si bil na katero drugo mesto 
postavljen in tako dalje, sploh ne bom govoril. 
Tu se govori o nekih človekovih pravicah in 
dalje, pa je bil največji mobing, se mi zdi, ravno 
na ministrstvu za socialo. Lepo vas prosim, mi 
danes to lahko zagovarjamo – kdo izmed nas 
lahko to zagovarja?! Povejte?! Pa nima veze, 
čigava politika, kateri stranki pripada človek. 
Tega si ne sme v tej družbi nihče dovoliti ne 
glede na politično pripadnost! Mene ne zanima, 
če bi bila tudi v katerikoli stranki sedaj ta gospa, 
bi jaz isto povedal petkrat kot zdajle! Ker se ne 
morem strinjati s tem, ker to, kar sem vam danes 
pokazal, pa številke, o katerih sem govoril, 
kažejo na to, da tu nekaj ni v redu. 
 Ne more se naš denar na tak način 
porabljati! Ne moreš ti porabiti za eno agencijo, 
za projekt, ki potem ne deluje, recimo 340 tisoč 
evrov. Pa ga v celoti izplačaš, v resnici pa 
projekt ne funkcionira! Ja mislim … Ne razumem 
te logike! Te logike ni! Če naročim nekomu, da 
mi bo postavil – bom zbanaliziral zadevo – 
vhodna vrata v hišo, bom najprej pogledal, ali so 
ta vrata lepa, se dajo zaklepati, se da vse to 
narediti, potem bom pa njemu zaključek plačal, 
se pravi en del vnaprej, drugi del pa mu bom 
plačal po zaključku. In tako bi bilo normalno tudi 
v teh zadevah! Glejte, racionalno je treba z 
denarjem ravnati, saj ga nimamo na kubike. 
Seveda ga imamo, torej ga imajo nekateri, tisti, 
ki praznijo našo državno blagajno, tisti ga imajo, 
ja, in to je treba ustaviti. Tu notri vmes so tudi, 
seveda, te povezave. Te povezave, ki so za to 
državo izjemno škodljive. Gre pa čisto vse na 
račun obubožanega naroda. Prej sem povedal, s 
tem denarjem, samo teh 340 tisoč, če bi jih imeli 
v proračunu, bi jih lahko razdelili, bi bilo to tisoč 
210 minimalnih plač ali pa tisoč 453 pokojnin po 
500 evrov. Zamislite si, koliko bi to bilo šele, če 
bi subvencionirali prehrano v otroških vrtcih ali 
pa osnovnošolcem. Kaj bi s tem lahko naredili, 
mi ga pa tako zapravljamo in mečemo skozi 
okna! 
 Zdaj tudi danes javno napovedujem, da 
bom zahteval od vseh ministrstev za čas 
vodenja zadnje vlade vse enake podatke, kot jih 
imam danes tukaj za to ministrstvo. Da vidimo, 
kam je šel denar in koliko denarja se je porabilo 
za take, bom rekel, neproduktivne stvari in za 
neke povezave. Tu je zagotovo, v tem denarju, 
nekje skrit tudi denar za volilno kampanjo, po 
moji osebni oceni, tudi SD in še marsikaterega. 
Morda bo kakšna zadeva prišla v nadaljevanju v 
javnost, ker zdaj počasi vidite, slišimo za Fatur, 
slišimo za ne vem kaj vse in vse tiste, ki se 
skrivajo pa pravijo, kako so pošteni, kako so 
absolutno oh in sploh. Mislim, da bo prišla 
enkrat resnica na dan. Tudi ta koalicija, jaz 
nimam nič proti, če ste se odločili voditi to 
državo, želim si samo to, da jo vodite v skladu s 
tistim, kar ste tukaj povedali, ko ste stopali v 
Državni zbor, mi poslanci pa tudi ministri in vsi 

tisti, ki so morali podpisati določene zadeve, in 
da naj delajo za narod, za ljudi. Za to so bili 
tukaj, za to so izvoljeni. Ta odgovornost je 
odgovornost nas vseh, ki sedimo tukaj, ne glede 
na to, kdo je v opoziciji ali koaliciji. Ampak ve se 
pa, kdo je odgovorna oseba. Tista pa mora 
odgovarjati za svoja dejanja, in zato je Anja 
Kopač Mrak danes tista, ki bo morala prevzeti 
odgovornost za to, kar se je dogajalo, za to, da 
šest mesecev ljudje niso dobili odločb in tako 
dalje in tako dalje, da ne bom govoril.  
 Krpan, sem danes slišal, da naj bi 
funkcioniral, čeprav po mojih informacijah ne drži 
to čisto točno, ker ni kompatibilen s programom 
CSD-jev. Ljudje, če boste vprašali direktorja in 
tako naprej, vam bodo povedali, da imajo 
zastarele računalnike, da je tehnologija, tudi 
druga tehnika zastarela in tako dalje, da je to 
izjemno težko zdaj izpeljati, ker pač nimajo 
dovolj kvalitetno pripravljene, temu se reče, 
podlage. To ministrica zelo dobro ve. Jaz vem, 
da ve. Res pa je, da pač rešuje to, kar se da v 
danih okoliščinah. Ampak to bi moralo biti vse 
prej urejeno, preden je ta progam prišel v tisto 
fazo, ko mu lahko rečemo, da stopi v življenje. 
Vse to bi moralo biti narejeno. Potem bi rekli, da 
je bilo delo izpeljano tako, kot se to spodobi, 
zakonito. In dan po tem bi lahko rekli, aha, 
gospa Anja Kopač Mrak, čestitke, izpeljali ste 
vašo zadevo vrhunsko, ne pa samo piarovsko 
pa zato, da bi na volitvah lahko pridobili neko 
število glasov. To, kar je gospod tam zadaj – ker 
zdajle mislim, da mu je slabo – govoril, da temu 
ni tako … Pa je temu tako. On je po mojem še 
premlad, bo treba še nekaj mandatov sedeti v 
Državnem zboru, da bo vedel, kaj je politika. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Repliko je prijavil gospod Prednik. 
 Opozarjam vas, da imate izjemno malo 
časa na voljo. Izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani kolega!  

 Vsa sredstva so bila legitimno in 
zakonito porabljena in so tudi javno dostopna, 
projekt pa je bil izveden in deluje. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem prehajamo v sklepni del 
razprave, v katerem dobita besedo še ministrica 
in predlagatelj. K besedi se je prijavil samo 
predlagatelj. 
 Izvolite, gospod Siter, imate besedo.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala za 

besedo.  
 V zaključku najlepša hvala, kolegice in 
kolegi, za ta tvorni prispevek v razpravi. Nekaj 
ognja je bilo, ampak saj to ni nujno slaba stvar. 
Kar se reorganizacije tiče, strinjal se bom z 
ministrico, ko pravi, da bomo njen dejanski 
učinek videli sčasoma, ocenili, ko bo nekaj časa 
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minilo, še posebej – tukaj pa tudi podpišem – z 
informacijo s terena na področju IT oziroma 
sistema Krpan, v zvezi s katerim tudi na centrih 
za socialno delo sami pravijo, dajmo mu čas, da 
vidimo, kako se vpelje. Vseeno ostajam kritičen, 
ker če po vaših podatkih najbolj kadrovsko 
izpopolnjen center v Trbovljah, ki je, številko ste 
rekli, 92-odstotno kadrovsko izpolnjen, vseeno 
na terenu poroča, slabše ocenjuje 
reorganizacijo, bom ostal skeptičen in kritičen do 
nekih vidnih rezultatov v roku, ki ste ga 
predlagali.  
 Moje sporočilo predlagatelja oziroma 
pobudnika te razprave – ministrici v glavnem 
čestitam za pogum, niste nasledili rožnate, 
oziroma kot bi rekli na oni strani luže, postelje iz 
vrtnic, ampak en velik kaos, kar je bilo vidno tudi 
iz današnje razprave, zato si upam trditi, da 
bomo pa le poslanke in poslanci, še posebej tisti 
v odboru za delo, če ne drugače, poizkusili v 
prihodnje tvorno sodelovati pri reševanju izzivov, 
s katerimi se boste soočali. Naš cilj ali pa cilj 
celotne države je socialnim delavkam in 
delavcem dati priložnost, da so to, kar so, da 
razvijajo svojo stroko in da razvijajo institucijo, v 
kateri delujejo, torej center za socialno delo. 
Samo če bomo tudi mi sodelovali v tem tvornem 
procesu, bomo stremeli k ustvarjanju socialne 
države, oziroma kot jo je tovariš Koražija v svoji 
intervenciji omenil, v sistemu, ki bogastvo razdeli 
pravično med vse, ki k njegovemu ustvarjanju 
prispevajo, tudi med tiste, ki za to niso sposobni 
ali niso zmožni, tudi za tiste, ki so družbeno 
najšibkejši.  
 Še enkrat najlepša hvala vsem 
kolegicam in kolegom za razpravo, ministrici pa 
srečno pot v reševanju tega kaosa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Siter. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, vas sprašujem, ali želite 
na podlagi 71. člena Poslovnika Državnega 
zbora še razpravljati. Ker da, naj preberem samo 
še opozorilo, da če želita razpravljati tudi 
predlagatelj in ministrica gospa mag. Ksenija 
Klampfer, prosim, da se tudi prijavita s pritiskom 
tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita 
besedo kot zadnja, in sicer najprej ministrica in 
nato predlagatelj. Sedaj pa odpiramo prijave. 
 Prijavljen je en razpravljavec, in sicer 
dobi besedo gospod Franc Jurša. 
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Podpredsednica, 

hvala za besedo. Lep pozdrav ministrici in tudi 
njeni sodelavki, vam, spoštovani kolegi in 
kolegice!  
 Moram reči, da se ne bi prijavil k 
besedi, ker sem bil prijavljen, pa enostavno 
zaradi nekih drugih obveznosti nisem mogel priti 
do razprave, ko sem bil na vrsti. Bom pa za 
začetek rekel, da smo mi Slovenci na nek način 
pri tej zadevi unikum – ali pa tudi ne. V glavnem 

svoje predhodnike radi kritiziramo, ko pridejo 
naši zanamci, pa oni nas kritizirajo, in ta veriga 
se vleče iz ene generacije v drugo generacijo. 
Moram na začetku povedati, da sem imel z 
gospo ministrico Kopačevo kar nekaj direktnih 
srečanj, tudi okrog interpelacije, okrog centrov 
za socialno delo, pa sva imela kar burno 
razpravo in znotrajkoalicijsko usklajevanje. S to 
reorganizacijo centrov za socialno delo nisem 
soglašal, ampak na koncu sem kot poslanec 
koalicije vseeno pritisnil na tipko za. Bom 
pozneje povedal, zaradi česa enostavno in 
preprosto tega nisem podpiral.  
 Veste, nisem na svetu le dve desetletji 
ali pa tri, ampak nekaj več in sem dobil v tem 
času tudi nekaj več informacij. Zakonska 
opredelitev glede poročila centrov pravi – tu 
mislim na regionalne centre in tudi enote na 
upravnih enotah – da bi morali od njih vsake tri 
leta dobiti poročilo, in jaz pričakujem, da ga 
bomo tudi dobili. 50 let je od takrat, ko so se prvi 
centri v Sloveniji ustanovili. Moram reči, da je to 
področje kadrovsko podhranjeno in je govora o 
tem, da na tem področju rabimo več ljudi, da 
primerjalno z državami Evropske unije kar precej 
zaostajamo, da je na 100 tisoč prebivalcev, kot 
je nekdo že prej rekel, tisoč 851 v povprečju 
delavcev na tem področju, v Sloveniji pa v celoti 
na 2 milijona tisoč 900 delavcev na tem 
področju. Veste, centri za socialno delo so svoj 
čas funkcionirali bistveno drugače. Dandanes se 
ljudje ukvarjajo z birokracijo, s to problematiko, 
namesto da bi dejansko delali to, za kar so 
ustanovljeni. Zakaj jaz nisem podpiral take 
reorganizacije? Veste, zdaj imamo 15, 16 ali 
koliko teh pokrajinskih, regijskih, ali kako jih že 
imenujemo, centrov za socialno delo, v 
prihodnosti si bo mogoče nekdo izmislil, 
dobesedno, pa bomo imeli kar en center za 
celotno Slovenijo. Mislim, da bi ljudje, ki so 
zaposleni na centrih za socialno delo, 
strokovnjaki s tega področja, morali biti čim bližje 
dejansko ljudem na terenu. Glede na to, da pa 
imajo oni toliko birokratskega dela, se enostavno 
ukvarjajo samo z birokracijo.  
 In kaj je še ključnega pomena? Mi smo 
zdaj na nek način dopustili, da so se ti centri 
reorganizirali tako, kot so se. To ni edina zadeva 
v Sloveniji, ki se je odpeljala iz lokalnih 
skupnosti v neke regijske centre in da se je 
potem mogoče odpeljala tudi na državno raven. 
Nobena centralizacija ni dobra. Poglejte, to se 
nam je zgodilo z davkarijo, to se na nek način že 
dogaja tudi z upravnimi enotami, to se nam na 
nek način dogaja tudi s sodišči. Na koncu 
koncev bomo imeli v lokalnih okoljih enostavno 
in preprosto samo še tiste ljudi, ki so lokacijsko 
vezani in seveda ne delujejo znotraj državnih 
organov oziroma javne uprave. Javna uprava bo 
bolj ali manj v Ljubljani in v teh regijskih 
središčih. Zaradi tega sem imel največji problem 
podpreti reorganizacijo centrov za socialno delo 
nasploh v Sloveniji. Hvala. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Vaša je bila zadnja. S tem 
zaključujem razpravo. 
 S tem zaključujem tudi to točko 
dnevnega reda.  
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE V 
OKVIRU REDNEGA POSTOPKA.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila skupina 43 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Branetom 
Golubovićem. Predlog zakona je na 5. seji 
13. 2. 2019 obravnaval Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot 
matično delovno telo. Ker po končani razpravi 
odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila 
druga obravnava predloga zakona na seji 
delovnega telesa končana. S tem prehajamo na 
predstavitev stališč poslanskih skupin. 
 Besedo imate, gospod Zvonko Černač, 
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke. Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani vsi prisotni! 
 Pet poslanskih skupin Šarčeve koalicije 
je vložilo spremembo zakona o vladi z namenom 
širitve političnobirokratskega vladnega aparata. 
V imenu predlagateljev je poslanec Robert 
Pavšič na matičnem odboru predstavil razloge, 
zaradi katerih naj bi službo Vlade za Slovence v 
zamejstvu in po svetu ter službo za razvoj in 
kohezijo razširili z dvema novima državnima 
sekretarjema oziroma namestnikoma ministra. V 
prvem primeru je bilo rečeno, da naj bi bil razlog 
za novega namestnika ministrov krepitev 
aktivnosti za vračanje državljanov, ki so 
Slovenijo zapustili. V primeru službe za razvoj in 
kohezijo pa je bilo kot glavni razlog izpostavljeno 
slabo črpanje evropskih sredstev, ki naj bi ga 
nova političnobirokratska moč nadoknadila 
oziroma pospešila. V Slovenski demokratski 
stranki smo predloge te novele zavrnili, ker 
razen večanja političnobirokratskega dela 
državnega aparata ter povečanja stroškov za 
davkoplačevalce, ki bi s tem nastali, ne bi ta 
novela pomenila nobene dodane, nove vrednoti.  
 Glede prvega primera, Slovenci v 
zamejstvu in po svetu, naših državljanov, ki so 
odšli v svet, ker v Sloveniji niso več videli svoje 
perspektive, ne more vrniti dodatna 
političnobirokratska moč. Ljudje bi z veseljem 
ostali v naši državi in tukaj ustvarjali oziroma bi 
se z veseljem vrnili, če bi imeli normalne pogoje 
za šolanje, delo in življenje, če bi imeli ustrezno 
zaposlitev, če bi imeli normalno plačo, če bi imeli 
ugodno davčno okolje, normalno dostopnost do 
zdravstvenih storitev, do primernih stanovanj in 
tako naprej. V drugem primeru, ko gre za službo 
za razvoj in kohezijo, pa naj bi nova 
političnobirokratska namestitev pospešila 

črpanje evropskih sredstev. Če črpanje 
evropskih sredstev ni uspešno, to terja 
uveljavljanje odgovornosti, ne pa nagrade z 
dodatnim državnim sekretarjem. Se pravi, 
nekoga bi dodatno nagradili s povečanjem 
aparata, zato da bi naredil tisto, kar bi že itak 
moralo biti narejeno. 
 Napačen pristop, zgrešena politika, ki 
je v Slovenski demokratski stranki ne 
podpiramo, zato je prav, da je ta novela zakona 
že na odboru dobila rdečo luč.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec. 
 Gospod Blaž Pavlin v imenu Poslanske 
skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. 
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsednik, spoštovane kolegice poslanke in 
poslanci! 
 V Sloveniji je postala že stalna praksa, 
da vsakokratna nova vlada oziroma njen 
predsednik predlaga novo organizacijsko 
strukturo vlade. To je do neke mere razumljivo, 
saj si vsaka vlada po svoje organizira delo. 
Današnja situacija je malce drugačna. 
Povečanja števila državnih sekretarjev ni 
predlagala vlada sama, ampak skupina 
poslancev vladajoče koalicije, poslanci LMŠ ali z 
drugimi besedami stranka predsednika Vlade. 
Pravzaprav je vseeno, kdo je formalni 
predlagatelj, saj gre za iste interese. V Novi 
Sloveniji smo prepričani, da za današnji predlog 
sprememb obeh zakonov, Zakona o Vladi 
Republike Slovenije in Zakona o državni upravi, 
ni nobenega tehtnega razloga. Vsa ministrstva, 
ki naj bi dobila še dodatne državne sekretarje, 
nekatera kar po dva, državne sekretarje že 
imajo. Poglejmo. Ministrstvo za zdravje bi poleg 
dveh državnih sekretarjev dobilo še dva, 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
pa še po enega. Naj spomnim, da ima 
ministrstvo za gospodarstvo že zdaj dva državna 
sekretarja, od katerih bi eden lahko skrbel za 
malo gospodarstvo. Krščanski demokrati smo 
zagovorniki malega gospodarstva in obrtnikov in 
se še kako zavedamo, da jim mora država 
zagotavljati dobro poslovno okolje. Če bi hoteli 
odpraviti vse birokratske ovire in uvesti ukrepe, s 
katerimi bi razbremenili malo gospodarstvo in 
obrtnike, bi se z njihovimi zahtevami morala 
ukvarjati Vlada kot celota. V kolikor bi odločali le 
o državnem sekretarju za malo gospodarstvo, bi 
poslanci Nove Slovenije tak predlog vsekakor 
podprli. Tudi Urad Vlade Republike Slovenije za 
Slovence v zamejstvu in po svetu ter Služba 
Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko 
kohezijsko politiko ne potrebujeta novih državnih 
sekretarjev, saj že imata vsak po enega.  
 Res je, da se generalno gledano na 
področju črpanja evropskih sredstev ne moremo 
pohvaliti z uspešnostjo, vendar dodatni 
funkcionar tega problema ne bo rešil, rešila bi ga 
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stalna kontinuiteta dela in dobra kadrovska 
zasedba področja evropske kohezijske politike 
po različnih ministrstvih ter boljša in redna 
koordinacija njihovega dela. Naj izpostavimo, da 
takšne spremembe zakonov ne prinašajo 
nobene dodane vrednosti in ne rešujejo 
nakopičenih problemov v vladnih službah. Lahko 
bi hipotetično gledano vsa ministrstva imela po 
pet ali več državnih sekretarjev, pa omenjenih 
problemov ne bi odpravili brez dodatnih 
vsebinskih in notranjeorganizacijskih ukrepov. 
Dejstvo je, da so vsi državni sekretarji politični 
funkcionarji, ki niso nujno tudi strokovnjaki na 
določenih področjih, kot so to direktorji 
direktoratov. Takšno ločnico je postavil Zakon o 
državni upravi že leta 2002. Isti zakon je velik 
odmik od sistemske ureditve števila državnih 
sekretarjev prinesel že leta 2014, ko je določil, 
da ima ministrstvo za finance namesto tedanjih 
dveh državnih sekretarjev lahko kar štiri. Danes 
res ne potrebujemo novih izjem od sistemske 
ureditve. Predlagatelji se po našem mnenju 
problemov delovanja državne uprave lotevajo na 
napačnem koncu. To so na srečo prepoznali tudi 
nekateri poslanci, ki predloga sprememb obeh 
zakonov na matičnem delovnem telesu niso 
podprli.  
 Tudi v Novi Sloveniji smo obema 
zakonoma nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem smo zaključili predstavitev stališč 
poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije 
za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni 
zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan.  
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI V OKVIRU 
REDNEGA POSTOPKA.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila skupina 43 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim gospodom Branetom 
Golubovićem. Predlog zakona je na 5. seji 13. 2. 
2019 obravnaval Odbor za notranje zadeve, 
javno upravo in lokalno samoupravo kot matično 
delovno telo. Ker po končani razpravi odbor 
členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga 
obravnava predloga zakona na seji delovnega 
telesa končana. S tem prehajamo na 
predstavitev stališč poslanskih skupin. 
 Kot prva imate besedo, gospa Nataša 
Sukič, Poslanska skupina Levica. Izvolite.  
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala 

za besedo. Spoštovani predsedujoči, kolegice in 
kolegi! 
 V Levici nasprotujemo obema 
predlaganima zakonoma, katerih ključen namen 
je povečanje števila državnih sekretarjev na 

nekaterih ministrstvih. Zakaj? Ker sta preprosto 
absurdna. Prvič, absurdno je, da povečanje 
števila državnih sekretarjev na ministrstvih 
predlagajo poslanci in ne Vlada. Običajno to 
potrebo izraža Vlada, kadar pač ima to potrebo. 
Drugič, absurdno je, da se povečanje utemeljuje 
s potrebo po dodatnih strokovnih kadrih, 
predlaga pa se več državnih sekretarjev, se 
pravi več političnih kadrov. V kolikor bi dejansko 
šlo za pomanjkanje strokovnega kadra, 
verjamem, da bi predlagali povečanje števila 
uradnikov, morebiti kakšen nov direktorat, 
kakšno novo službo, zagotovo pa ne dodatnega 
političnega kadra. In tretjič, absurdno je, da se 
predlaga dva nova državna sekretarja na 
Ministrstvu za zdravje, kjer pa je bilo eno 
sekretarsko mesto že od vsega začetka 
mandata nezasedeno. Ali naj torej sklepamo, da 
bodo po novem nezasedena kar tri ta mesta? To 
je res vmesno vprašanje v tem primeru. 
 Navedbe, da bosta ta dva dodatna 
državna sekretarja pomagala pri skrajševanju 
čakalnih vrst, pa so, milo rečeno, resnično 
bizarne, privlečene za lase. Kot so seveda 
bizarne navedbe, da šest novih državnih 
sekretarjev za proračun ne prinaša nekih 
konkretnih finančnih posledic. Šest novih 
državnih sekretarjev seveda prinaša zelo 
konkretne finančne posledice. Plača državnega 
sekretarja brez vseh dodatkov, prevoza in 
malice znaša 4 tisoč 283 evrov bruto, se pravi, 
šest državnih sekretarjev na mandat stane okrog 
milijon evrov in pol. Le malo navedenega v 
predlogih in slišanega na odboru je imelo 
kakršenkoli smisel, še manj povedanega je bilo 
zares prepričljivega. Predloga po našem mnenju 
nista niti ustrezna niti utemeljena. V bistvu ne 
gre toliko za željo po bolj strokovnem in 
učinkovitem izvajanju nalog, ampak v prvi vrsti 
očitno za reševanje koalicijskih kadrovskih 
zagat. Ne gre za nič drugega kot za tolažilne 
nagrade tistim, ki so izgubili poslanski ali 
ministrski stolček, ali pa za poplačilo nekih starih 
političnih dolgov.  
 V Levici smo zaradi vsega navedenega 
seveda ostro in odločno nasprotovali 
predlogoma zakonov in nas tudi veseli, da so se 
našim kritikam in našim pogledom pridružile tudi 
nekatere druge poslanske skupine oziroma 
njihovi poslanci ter da predlagana predloga 
zakonov nista bila sprejeta. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Dušan Šiško v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Gospod poslanec, pult je vaš. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS Levica): Predsednik, hvala 

za besedo.  
 Glede na oceno stanja veljavni Zakon o 
državni upravi določa dovoljeno število državnih 
sekretarjev na posameznih ministrstvih. Tako se 
lahko v ministrstvih imenujeta največ dva 
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državna sekretarja, v ministrstvu, pristojnem za 
finance, pa se zaradi obsežnosti in zahtevnosti 
delovnega področja lahko imenujejo največ štirje 
državni sekretarji. V Republiki Sloveniji, kot 
vemo, imamo trenutno 14 ministrov. Predlagatelj 
oziroma koalicija ocenjuje, da je sedanja 
sestava vlade ustrezna, vendar je zaradi 
obsežnosti in zahtevnosti delovnih področij 
nekaterih resorjev ter zaradi vzpostavitve 
nemotenega delovanja in opravljanja njihovih 
nalog smiselno povečati število državnih 
sekretarjev na treh resorjih. Tako predlagajo, da 
zaradi vzpostavitve učinkovitejšega delovanja 
dobi Ministrstvo za zdravje dva dodatna državna 
sekretarja. Kot vemo, ima že sedaj samo eno 
delovno mesto zasedeno in zdaj bi radi imeli še 
dve. To je pa res hecno. Po enega državnega 
sekretarja dodatno naj bi dobili ministrstvo, 
pristojno za izobraževanje, znanost in šport ter 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
 Ne vem, zakaj se ne predlaga 
generalnega sekretarja samo za malo 
gospodarstvo, to, kar sedaj trenutno 
potrebujemo. Ampak to ni samo zaposlitev treh 
državnih sekretarjev, spoštovani kolegi in 
kolegice, tukaj bo treba zaposliti najmanj še tri 
osebe na vsakega državnega sekretarja. 
Predlog zakona ima posredno finančne 
posledice za državni proračun in na druga 
javnofinančna sredstva. Dejstvo je, da so 
potrebna finančna sredstva za operativno 
izvedbo personalne reorganizacije pri zgornjih 
ministrstvih. S predlaganim prvim odstavkom 17. 
člena, kjer se spreminja število državnih 
sekretarjev, slednje utemeljuje na ministrstvih, ki 
so pristojna za zdravje, izobraževanje in šport, 
gospodarski razvoj. Kot vemo, je Zakon o 
državni upravi iz leta 2002 določal, da se v 
ministrstvo lahko imenuje največ enega 
državnega sekretarja, lahko celo nobenega. Z 
uveljavitvijo novele v letu 2012 pa se je na 
podlagi sprejetega amandmaja število državnih 
sekretarjev povečalo na dva, zmanjšalo pa se je 
število ministrskih področij. Na ministrstvu, 
pristojnem za zdravje, se poraja vprašanje glede 
dodatnega števila strokovnega kadra zaradi 
obsežnosti in zahtevnosti nalog. Res me 
zanima, ali gre za neustrezno obrazložitev ali pa 
predlog zakona pomeni nadaljnji odmik od 
koncepta osnovnega Zakona o državni upravi, 
kjer državni sekretar opravlja politično funkcijo, 
medtem ko strokovno delo na ministrstvih vodijo 
generalni direktorji. Menim tudi, da če je koncept 
Zakona o državni upravi neustrezen oziroma 
presežen, se ga lahko spremeni. Strinjamo pa 
se, da je treba drugi in tretji stavek 
spremenjenega prvega odstavka 17. člena 
zakona besedno izboljšati.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke ne bomo podprli tega zakona 
o državni upravi, ker menimo, da ga je treba v 
celoti spremeniti, ne pa z novelami, ko kateri 
vladi kdaj kaj odgovarja. Hvala. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 Gospod Zvonko Černač v imenu 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke. 
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Še enkrat lep 

pozdrav vsem prisotnim! 
 Tudi to novelo, novelo Zakona o 
državni upravi, so vložile poslanske skupine 
Šarčeve koalicije. Ta novela naj bi, kot je bilo 
povedano, širila političnobirokratski aparat na 
posameznih ministrstvih, kjer naj bi namesto 
dveh nekje imeli tri oziroma celo štiri državne 
sekretarje oziroma namestnike ministra. Tudi v 
tem primeru predlagatelji niso uspeli predstaviti 
nobenega argumenta za to političnobirokratsko 
širitev. V Slovenski demokratski stranki smo bili 
vedno proti nepotrebni birokratizaciji, proti 
nepotrebnemu večanju upravnega aparata. 
Država mora biti v službi ljudi, Vlada pa mora 
skrbeti, da je državna uprava vitka in učinkovita. 
Druga Janševa vlada je v letu 2012 pričela s 
procesom debirokratizacije in povečanja 
učinkovitosti državne uprave. Število ministrstev 
je bilo zmanjšano za tretjino, z 18 na 12, pričel 
se je proces zmanjševanja paradržavnih 
institucij, skladov, agencij. Žal se je politika 
naslednjih vlad spremenila in tudi danes, žal, ni 
nič drugače.  
 Ker gre za napačen pristop in napačno 
politiko, ki ne vodi k boljši učinkovitosti državne 
uprave in javnega sektorja v celoti, je prav, da je 
tudi ta novela dobila rdečo luč na matičnem 
odboru. V razpravi na matičnem odboru pa je 
predsednik Obrtno-podjetniške zbornice gospod 
Branko Meh izpostavil pričakovanja malega 
gospodarstva o tem, da dobi, kot se je izrazil, 
državnega sekretarja, ki bo pristojen za malo 
gospodarstvo. Novela zakona sicer o tem ni 
govorila, saj področij dela državnih sekretarjev 
zakon ne določa. Določa jih minister oziroma 
Vlada. Gospod Meh je tudi v razpravi izpostavil 
predvolilne obljube, v katerih smo vse politične 
stranke, razen Levice, zagotovile, da bomo 
področju malega gospodarstva namenili 
posebno pozornost tudi z imenovanjem 
državnega sekretarja oziroma celo ministra za to 
področje. V Slovenski demokratski stranki 
menimo, da so pričakovanja Obrtno-podjetniške 
zbornice utemeljena in jih podpiramo, za njihovo 
uresničitev pa ni potrebno spreminjati zakona. Iz 
tega razloga sem danes na ministra Počivalška 
naslovil pisno poslansko pobudo, v kateri sem 
ga spomnil na predvolilne obljube, ki jih je pred 
volitvami dajala tudi njegova stranka, in ga 
pozval k imenovanju državnega sekretarja za 
področje malega gospodarstva, za kar ni 
nobene ovire in ni potrebna nobena sprememba 
zakona. Pričakujem, da se bo to tudi zgodilo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
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 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujemo predstavitev 
stališč poslanskih skupin in v skladu z razlago 
Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 
Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni 
postopek v predlogu zakona končan. 
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 13. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI 
SVETA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE.  

 Predlog odloka je v obravnavo zboru 
predložil Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo. Za dopolnilno 
obrazložitev predloga odloka dajem besedo 
predsedniku odbora. gospodu Zvonku Černaču. 
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Glede na to, da 

gre za formalno zadevo, dovolite samo nekaj 
besed. Zakon o elektronskih komunikacijah v 
229. členu opredeljuje Svet za elektronske 
komunikacije Republike Slovenije kot organ za 
svetovanje pri usmerjanju razvoja elektronskih 
komunikacij in pri varstvu interesov potrošnikov 
na področju elektronskih komunikacij, ki ga 
ustanovi Državni zbor. Svet za elektronsko 
komunikacijo je bil ustanovljen na podlagi 
Odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske 
komunikacije, ki ga je Državni zbor sprejel v letu 
2010. Zadnja novela Zakona o elektronskih 
komunikacijah v 34. točki 256. člena določa, da 
z dnem uveljavitve zakona ta odlok preneha 
veljati, uporablja pa se do izdaje novega odloka. 
Odlok vsebinsko sledi določbam prejšnjega 
odloka z dopolnitvijo, da sedanji člani Sveta za 
elektronske komunikacije nadaljujejo z delom do 
poteka njihovega mandata, tako kot to določa 
253. člen Zakona o elektronskih komunikacijah. 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je kot matično 
delovno telo obravnaval in sprejel predlog 
odloka in ga posredoval Državnemu zboru v 
sprejetje. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Sedaj prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Prijavo je podala 
Slovenska nacionalna stranka, v imenu katere 
bo govoril gospod Dušan Šiško. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsednik, hvala. 

Spoštovani kolegi, kolegice! 
 Kolikor nam je še ostalo časa do konca 
današnjega dne … Na podlagi 229. člena 
Zakona o elektronskih komunikacijah, ki je kar 
obsežen, in tretjega odstavka 108. ter 112. člena 
Poslovnika Državnega zbora je Državni zbor na 
seji sprejel ta Odlok o ustanovitvi Sveta za 
elektronske komunikacije Republike Slovenije. 
Svet je opredeljen kot organ za svetovanje pri 

usmerjanju razvoja elektronskih komunikacij ter 
pri varstvu interesov potrošnikov na področju 
komunikacij v Republiki Sloveniji. Naloge Sveta 
so, da daje mnenja, priporočila in predloge glede 
zadev na področju elektronskih komunikacij, 
vključno glede varstva potrošnikov, invalidov in 
uporabnikov s posebnimi socialnimi potrebami 
na tem področju. Svet sestavlja 11 članov, 4 
člane imenuje izmed predstavnikov potrošniških, 
reprezentativnih invalidskih organizacij, 7 pa 
izmed različnih strokovnjakov s področja 
elektronskih komunikacij. 
 Poslovnik Državnega zbora v 112. 
členu tudi določa, da Državni zbor o volitvah, 
imenovanjih in razrešitvah odloča s sklepom. 
Člani Sveta imajo tudi pravico do povračila 
stroškov in mesečne nagrade članom Sveta ter 
njegovemu predsedniku in podpredsedniku, ki je 
določena v enaki višini kot doslej. Tako 
mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu 
opravljenega dela, znaša za člane največ 235 in 
se usklajuje z letno stopnjo inflacije. 
Predsednikova mesečna nagrada znaša največ 
do trikratne, za namestnika predsednika pa do 
največ dvakratne višine navedenega zneska. 
Tukaj mi je pa malo sporno, kajti če mi odločamo 
o nekom, potem bi se morali tudi enkrat za 
vselej dogovoriti in poenotiti cene svetom 
zavoda in njihovim predsednikom. Naj povem 
primer, da nekdo, ki ga je tudi državni zbor 
potrjeval, dobi 35 evrov za sejnino, tukaj pa 
imajo 230 plus, podpredsednik krat 2 in 
predsednik krat 3, tako da o tem se bomo morali 
še pogovarjati. Sredstva, pogoje za delo in 
informiranje sveta zagotovi Agencija za 
komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije. Nadzor nad zakonitostjo, 
namembnostjo, učinkovito in uspešno rabo 
sredstev Agencije opravlja Računsko sodišče. 
Določen je tudi iztek mandatne dobe sedanjih 
članov sveta, to je s potekom časa, za katerega 
so bili po dosedanjih predpisih imenovani za 
mandatno dobo 5 let.  
 V Slovenski nacionalni stranki bomo 
podprli Predlog odloka o ustanovitvi Sveta za 
elektronske komunikacije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo tudi zaključili predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Prehajamo na splošno razpravo, kjer 
pa imamo obe odjavi.  
 S tem prehajamo v sklepni del splošne 
razprave in me zanima, gospod Zvonko Černač, 
če želite spregovoriti? Hvala.  
 Ugotavljam, da ste vsi prijavljeni 
razpravljavci, ki ste to želeli, dobili besedo. Ker 
čas, ki je določen, še ni potekel, sprašujem, ali 
želi kdo na podlagi 71. člena Poslovnika še 
razpravljati. Ugotavljam, da ne, in s tem 
zaključujem splošno razpravo o predlogu 
odloka. 
 Ugotavljam, da amandmaji k predlogu 
odloka niso vloženi. Odločanje o predlogu 
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odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje 
zbora opravili jutri, 8. marca 2019, v okviru 
glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
Prekinjam peto sejo Državnega zbora, ki jo 
nadaljujemo jutri ob 10. uri. Nasvidenje! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 7. 
MARCA 2019 OB 13.12 IN SE JE 
NADALJEVALA 8. MARCA 2019 OB 10. URI.)   
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, spoštovani predstavniki Vlade, 
gospe in gospodje, lep pozdrav! Začenjam 
nadaljevanje 5. seje Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
mag. Bojana Muršič, Jožef Horvat, mag. Andrej 
Šircelj, Janja Sluga od 14.30 dalje, Ferenc 
Horváth, mag. Andrej Rajh od 10.00 do 12.30, 
Matjaž Nemec do 13. ure, Jelka Godec, Nada 
Brinovšek in Anja Bah Žibert.  
  
 Prehajamo na 14. TOČKO 
DNEVNEGA REDA – PREDLOG 
DEKLARACIJE O USMERITVAH ZA 
DELOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE V 
INSTITUCIJAH EVROPSKE UNIJE V 
OBDOBJU JANUAR 2019–JUNIJ 2020.  

 Predlog deklaracije je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga deklaracije 
dajem besedo predsedniku Vlade gospodu 
Marjanu Šarcu za dopolnilno obrazložitev.
 Izvolite, gospod predsednik. 
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, hvala za besedo. 
 Dovolite mi, da najprej vsem 
poslankam, vsem strokovnim sodelavkam, vsem 
zaposlenim v Državnem zboru in vsem 
državljankam Republike Slovenije iskreno 
čestitam ob njihovem oziroma vašem prazniku. 
Včasih vam ne znamo pokazati, kako vas 
cenimo, pa naj bo to vsaj danes.  
 Spoštovani poslanke in poslanci, 
spoštovani gospe in gospodje! V letu, ko 
obeležujemo 15 let članstva Slovenije v Evropski 
uniji, je Vlada že dvanajstič po vrsti pripravila 
Predlog deklaracije o usmeritvah Slovenije za 
delovanje v institucijah Evropske unije. Tudi 
tokratna deklaracija nastaja v času, ko je Evropa 
soočena z velikimi izzivi, na videz manj 
oprijemljivimi kot pred leti v času ekonomske in 
kasneje migracijske krize, a vendar nič manj 
pomembnimi, morda celo še bolj. Današnje 
izzive v Evropi bistveno bolj kot prej 
opredeljujejo velike spremembe v svetu, od 
hitrega spreminjanja geopolitičnega ravnotežja 
sil in s tem povezanih varnostnih vprašanj, 
spodkopavanja multilateralizma, množičnih 
migracij do vse opaznejših posledic podnebnih 
sprememb in tehnološke prodornosti novih 

globalnih akterjev. Ti zunanji pojavi, ki se jih 
premalo zavedamo, terjajo hiter in enoten odziv 
Evropske unije, saj jim še tako velike države 
članice same niso kos. Vendar tovrstnega 
odziva prepogosto ni. Bodimo odkriti, Uniji 
manjka odločnosti, medsebojnega zaupanja in 
spoštovanja dogovorjenega, volje za 
kompromisne odločitve v skupno dobro. 
Predvsem pa manjka zavedanja, da živimo v 
enem od najbolj mirnih, razvitih in človeku 
prijaznih delov tega planeta, kjer so priznane 
vrednote, demokracija, človekove pravice, 
pravna država ter solidarnost, pa čeprav so te, 
žal, vedno bolj predmet različnih razlag, kar na 
krilih populizma in nacionalizma vodi v 
fragmentacijo evropskega prostora.   
 Želim verjeti, da smo se iz preteklih kriz 
kaj naučili. Lekcija brexita, bolečega in za 
mnoge nerazumnega izstopanja Združenega 
kraljestva iz Evropske unije, je res okrepila 
enotnost sedemindvajseterice držav, ki se 
ponovno bolj zavedamo pomena in prihodnosti 
Evropske unije. Pa vendar se pred letošnjimi 
evropskimi volitvami ne moremo znebiti občutka, 
da lahko večjo moč dobijo tisti, ki želijo manj 
Evrope. Lažni preroki, ki ne stremijo k boljši in 
varnejši Evropi, ki ne želijo napredka, 
tesnejšega sodelovanja in mobilnosti mladih 
širom Evrope, ampak nas iz lastnih kratkovidnih 
interesov želijo vrniti v nemirne čase prejšnjega 
stoletja. Brexit je ena takšnih stvari.  
 Spoštovani! V okviru že nekaj let 
trajajoče razprave o prihodnosti Evropske unije 
so bila v lanskem letu širom Evrope organizirana 
številna posvetovanja z državljani tudi pri nas. 
Posvetovanja, s katerimi bomo nadaljevali tudi v 
tem letu, so pokazala, da je podpora 
evropskemu projektu ne glede na vse krize in 
pomanjkljivosti trdna. To nas opogumlja in kot 
voditelje zavezuje, da iščemo skupne evropske 
rešitve za prihodnje izzive. Deklaracija pred vami 
torej ne nastaja kot izoliran dokument. Naslanja 
se tudi na strateške dokumente in usmeritve 
naše države. Izpostavlja štiri temeljne cilje za 
delovanje Slovenije v Evropski uniji v obdobju do 
sredine leta 2020. Prvič, varnejšo Evropo in 
Slovenijo. Drugič, uspešno gospodarstvo in 
trajnostno skrb za okolje. Tretjič, okrepljeno 
socialno razsežnost prihodnje Evropske unije. 
Četrtič, močnejšo Evropsko unijo na svetovnem 
prizorišču.  
 Varnostna dimenzija zadeva številna 
področja življenja. Z mnogimi varnostnimi izzivi 
se soočamo že dlje časa, vse pogostejši pa so 
kibernetski in informacijski napadi ter lažne 
novice, ki imajo vpliv na kritično infrastrukturo, 
na stališča družbe in na naše razmišljanje ter 
lahko vplivajo na poslabšanje nacionalne 
varnosti. Zato si bo Slovenija še naprej 
prizadevala za krepitev vseh oblik in vrst 
nacionalnih in evropskih zmogljivosti pri 
zagotavljanju heterogenih varnostnih groženj in 
tveganj, s posebnim poudarkom na 
zagotavljanju kibernetske oziroma informacijske 
varnosti. Bistveni cilj za ohranitev unije 
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mobilnosti, kakršne si želijo državljani, je tudi 
vrnitev k polnemu delovanju šengenskega 
območja brez nadzora na notranjih mejah. 
Okrepiti je treba varovanje zunanje meje EU, boj 
proti tihotapcem in trgovcem z ljudmi ter 
vzpostaviti učinkovit sistem vračanja in takšen 
azilni sistem, ki bo deloval tudi v času kriznih 
situacij. Še naprej si bomo prizadevali za skupen 
odziv in politike Unije za učinkovito in humano 
upravljanje migracij, pri čemer je bistveno 
vključevanje vprašanja migracij v druge politike 
Unije, kot sta razvojna in humanitarna pomoč. 
Temeljno vodilo naših ravnanj bo zagotavljanje 
ravnotežja med načeli varnosti in solidarnosti.  
 Drugi strateški cilj, uspešno 
gospodarstvo in trajnostna rast za okolje, 
zahteva uravnotežen gospodarski, socialni in 
okoljski razvoj, ki upošteva današnje podnebne 
izzive. Slovenija ostaja zavezana trajnostni rasti, 
razvijajočemu se enotnemu trgu Evropske unije, 
skrbi za mala in srednja podjetja ter dobro 
delujoči ekonomski in monetarni uniji. Podpira 
tudi oblikovanje močnejšega in bolje delujočega 
enotnega digitalnega trga, vključno z 
uresničevanjem strategije skupnega digitalnega 
trga. Naš cilj je, da Slovenija kot članica 
Evropske unije postane pomemben deležnik v 
svetovnem gospodarstvu in da v potekajočem 
procesu digitalne transformacije oziroma tako 
imenovane četrte industrijske revolucije še 
okrepi konkurenčnost gospodarstva in države 
kot celote ter s tem našim državljanom zagotovi 
delovna mesta, gospodarsko rast in blaginjo. Cilj 
okrepiti socialno razsežnost na ravni Evropske 
unije je novejšega datuma, saj je socialna 
politika tradicionalno v pristojnosti držav članic. 
Socialni model, ki je bil sprejet konec leta 2017, 
je gotovo tudi odgovor na pričakovanja 
državljanov Evropske unije, ki si želijo več 
poenotenja na tem področju. Prihodnja unija pa 
naj bi ne glede na različnost nacionalnih 
sistemov s skupnimi ukrepi krepila vlogo 
socialnih partnerjev, spodbujala enakost med 
ženskami in moškimi ter pravice in enake 
priložnosti za vse. Našla naj bi tudi odgovore, 
kako se učinkoviteje boriti proti brezposelnosti, 
diskriminaciji, socialni izključenosti in revščini. V 
tem okviru mora biti posebna skrb namenjena 
mladim na področju izobraževanja in 
usposabljanja ter pri vključevanju na trg dela. V 
dinamičnih in pogosto nepredvidljivih svetovnih 
razmerah se vse bolj potrjuje, kako pomembna 
je krepitev vloge Evropske unije na svetovnem 
prizorišču. Vodilo skupnega zunanjega 
delovanja Evropske unije ostaja globalna 
strategija za zunanjo in varnostno politiko 
Evropske unije. Slovenija bo posebno pozornost 
posvečala zagovarjanju ohranitve in krepitve 
večstranskega sodelovanja in pomena 
spoštovanja mednarodne ureditve, ki temelji na 
mednarodnem pravu in v kateri mora imeti 
Organizacija združenih narodov osrednje mesto. 
 Tudi v okviru skupne zunanje in 
varnostne politike bomo posebno pozornost 
namenjali regiji Zahodnega Balkana, podpirali 

reformni napredek držav regije pri približevanju 
Evropski uniji in izpostavljali pomen 
verodostojnega odzivanja Evropske unije ob 
izpolnjenih kriterijih napredka. V širši soseščini in 
svetu se bo Slovenija osredotočala na 
preventivno delovanje, iskanje mirnih rešitev, 
spoštovanje mednarodnega humanitarnega 
prava in mednarodnega prava človekovih pravic 
ter se zavzemala predvsem za dejavnejši pristop 
Evropske unije pri reševanju dolgotrajnih kriz in 
konfliktov. Dejstvo je, da je treba spremeniti 
paradigmo sodelovanja s tretjimi državami, iz 
katerih izvirajo migracije. Ni dovolj samo 
razvojna pomoč, to sodelovanje mora postati 
bolj strateško in enakopravno. Aktivno bomo 
sodelovali tudi v procesu nadaljnje krepitve 
skupne varnostne in obrambne politike Evropske 
unije. 
Glede skupne trgovinske politike podpiramo 
odprto in pošteno mednarodno trgovino, ki 
temelji na pravilih in doseženih standardih 
Evropske unije, hkrati pa bomo še naprej 
zavezani multilateralnemu trgovinskemu sistemu 
z osrednjo vlogo Svetovne trgovinske 
organizacije. 
 V mesecih, ki prihajajo, pričakujemo 
intenziviranje pogajanj o prihodnjem večletnem 
finančnem okvirju Evropske unije. Pri tem 
pomembnem dosjeju, ki začrtuje politike 
Evropske unije v naslednjem 7-letnem obdobju, 
želimo hiter in ambiciozen dogovor, ki bi podal 
močno sporočilo, da Unija s svojimi načrti za 
prihodnost misli zelo resno. Pri tem moramo biti 
toliko modri, da na eni strani zagotovimo 
sredstva za nove izzive, s katerimi se soočamo, 
hkrati pa ohraniti razumen obseg sredstev tako 
za kohezijsko politiko kot skupno kmetijsko 
politiko. Znano je naše vztrajanje, da so nenadni 
drastični padci sredstev, namenjeni državam in 
regijam, ekonomsko nevzdržni in zato 
nesprejemljivi. 
 Spoštovani! V zadnjem obdobju je bilo 
veliko govora tudi o vlogi Slovenije v Evropski 
uniji. Mislim, da moramo biti pri tem realni. 
Slovenija z dvema milijonoma prebivalcev ni 
med velikimi članicami Evropske unije, a ne 
glede na to imamo kot polnopravna članica 
Evropske unije svoj glas, s katerim je treba 
ravnati premišljeno. Ključni pri tem so jasna 
usmeritev, načelno delovanje ter visoka mera 
profesionalnosti. Delovati moramo povezovalno 
in si dosledno prizadevati za trdnejšo in 
učinkovitejšo Evropsko unijo, ki ceni svoje 
dosežke ter spoštuje vrednote in načela, na 
katerih je bila zasnovana. Priznani evropski 
ekonomist je decembra lani v intervjuju za znan 
slovenski časopis dejal, navajam: »Slovenije 
nimam za periferno državo. Zame je precej trdno 
v jedru evra. Sicer pa le Slovenci mislite, da ste 
periferna država, kar je precej osupljivo.« Konec 
navedka. Slednje omenjam zato, ker smo 
Slovenci glede svojega položaja v Evropi 
velikokrat preveč samokritični. Manjka nam 
objektivnosti in samozavesti, da smo kljub 
nekaterim pomanjkljivostim, razvita in urejena 
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država, na katero smo lahko ponosni, in da 
lahko tudi male države pustijo pomemben pečat, 
če se zavedajo svoje vrednosti in potenciala.  
 Slednje nam je smelo vodilo tudi v luči 
priprav na predsedovanje Slovenije Svetu 
Evropske unije v drugi polovici leta 2021. 
Izkušnje kažejo, da gre za zahtevno in 
odgovorno nalogo, ki smo se je lotili z vso 
resnostjo. Priprave na različnih ravneh so že v 
polnem teku. Tu ima svojo vlogo tudi Državni 
zbor, ki mu bo Vlada tudi redno poročala. 
Prepričan sem, da bo na tej osnovi drugo 
slovensko predsedovanje pripravljeno tako, da 
bo ne le veljalo kot uspešno, temveč bo 
dejansko prispevalo tudi k večji prepoznavnosti 
in težnji Slovenije v Evropski uniji. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade. 
 Pristojna odbora sta Odbor za zadeve 
Evropske unije in Odbor za zunanjo politiko. 
Odbor za zunanjo politiko se je v skladu s 
četrtim odstavkom 154. g člena Poslovnika 
Državnega zbora opredelil do vloženega 
amandmaja Poslanske skupine Levica k 
dopolnjenemu predlogu deklaracije in poleg 
poročila z dopolnjenim predlogom deklaracije 
pripravil še dodatno poročilo. 
 Za predstavitev poročila odbora dajem 
besedo podpredsedniku Odbora za zadeve 
Evropske unije dr. Milanu Brglezu. 
 Izvolite. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala, gospod 

predsednik, predsednik Vlade, poslanci in 
poslanke! 
 Odbor za zadeve Evropske unije je 
Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje 
Republike Slovenije v institucijah Evropske unije 
v obdobju januar 2019–junij 2020 obravnaval na 
30. seji 15. februarja 2019 kot pristojni odbor. 
 V poslovniško določenem roku sta 
amandmaje k predlogu deklaracije vložila Odbor 
za infrastrukturo, okolje in prostor – dva 
amandmaja, in poslanec dr. Matej Tašner 
Vatovec – 11 amandmajev.  
Na seji odbora je bilo vloženih pet predlogov za 
amandmaje odbora, ki so jih skupaj vložile 
Poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB. Kot je na seji povedal državni sekretar na 
Ministrstvu za zunanje zadeve, je Vlada pri 
pripravi predlogov upoštevala delovni program 
Evropske komisije za leto 2019, 18- mesečni 
program tria predsedujočih držav ter rimsko 
izjavo voditeljev držav in institucij EU. 
 Predlog deklaracije kot prednostno 
področje izpostavlja evropske volitve 2019 in 
institucionalne spremembe, razpravo o 
prihodnosti EU in posvetovanje z državljani, 
pogajanja o izstopu Združenega kraljestva, 
Velika Britanija in Severna Irska iz EU, pripravo 
večletnega finančnega okvira po letu 2020, 
priprave na predsedovanje Slovenije Svetu EU v 
drugi polovici 2021, varnost Evrope in Slovenije, 
uspešno gospodarstvo in trajnostno skrb za 

okolje, socialno razsežnost prihodnje EU in 
krepitev vloge EU na svetovnem prizorišču. 
 Pred razpravo so mnenja predstavili 
poročevalci štirih od skupaj sedmih matičnih 
delovnih teles, ki jim je bil predlog predložen v 
obravnavo, ter predsednik Komisije za 
mednarodne odnose in evropske zadeve 
Državnega sveta. Tako matična delovna telesa 
Državnega zbora kot Komisija Državnega sveta 
predlog deklaracije podpirajo. V razpravi o 
predlogu deklaracije smo člani odbora izpostavili 
dejstvo, da bo naslednja deklaracija zajela 
predsedovanje Slovenije Svetu EU, zato bi bilo 
smiselno predlog deklaracije obravnavati bolj 
zgodaj, še pred začetkom obdobja, za katerega 
se sprejema, nujnost sprotnega obveščanja 
Državnega zbora o pogajanjih v Svetu EU, če se 
prvotno sprejeta stališča Republike Slovenije 
med pogajanji spremenijo, in ustreznega 
obveščanja o zakonodajnem postopku v 
inštitucijah EU, predlog za izvajanje testov 
subsidiarnosti in sorazmernosti pred prejetjem 
uradnih vladnih predlogov stališč do 
zakonodajnih aktov, nujnost za predstavitev 
ukrepov za dvig volilne udeležbe na Evropskih 
volitvah in vprašanje o stališčih glede 
zmanjšanja sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, o sistemu eurovinjete ter vključitev 
stališč o ponovni uporabi očiščenih voda. 
 V nadaljevanju seje je potekala 
razprava in glasovanje o vloženih amandmajih. 
Odbor za zadeve EU ni sprejel devetih 
amandmajev poslanca dr. Mateja Tašnerja 
Vatovca in enega predloga amandmaja 
Poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB za amandma odbora, ker je bil predlog 
brezpredmeten. Odbor za zadeve EU pa je 
sprejel oba amandmaja Odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor, dva amandmaja 
poslanca dr. Mateja Tašnerja Vatovca ter štiri 
amandmaje odbora. Sprejeti amandmaji so 
vključeni v dopolnjen predlog deklaracije.  
 Po razpravi in glasovanju o 
amandmajih je Odbor za zadeve EU glasoval o 
vseh delih predloga deklaracije z vidika 
pristojnosti odbora in ga potrdil s 13 glasovi za in 
nič glasovi proti. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Odbor za zunanjo politiko je zboru 
pisno poročal. S tem spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. 
 Prvi ima besedo mag. Branko Grims v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke. 
 Izvolite. 
  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Spoštovani! 

Vsem zbranim prav lep pozdrav! 
 Evropska unija ni od včeraj. Projekt 
Evropske unije je veličasten projekt, ki je 
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nastajal več desetletij. Začel se je v bistvu leta 
1951 s podpisom listine o ustanovitvi Evropske 
skupnosti za premog in jeklo. Moderne združena 
Evropa je plod sodelovanja celotne generacije. 
Evropska unija in vse tisto, kar pod to običajno 
razumemo, se pravi prost pretok ljudi, kapitala, 
je zagotovo v slovenskem interesu. Slovenija je 
izvoznik, 70 % trgovine oziroma še več poteka v 
okviru Evropske unije. Vse to je potrebno 
upoštevati, ko se odločamo o stvareh, ki so 
povezane z Evropsko unijo. In ne pozabiti, da v 
Evropsko unijo smo se vključili na osnovi 
plebiscitarne odločitve, referendumske odločitve, 
in to z zelo visoko stopnjo soglasja, ki je bila 
izražena s strani ljudstva na tem referendumu. 
Gospe in gospodje, Evropa taka, kot smo se 
vanjo vključili, izginja pred našimi očmi. Danes je 
Evropa pred izzivi, ki so taki, da se jih očetje 
moderne združene Evrope, utemeljene na 
vrednotah, pred desetletji najbrž niti v najbolj 
morastih sanjah niso mogli predstavljati.  
 Danes Evropa pade na treh ključnih 
točkah. Prva je, da Evropa ne brani svojih 
zunanjih meja in ne brani varnosti svojih 
državljank in državljanov tako, kot bi si ti to 
zaslužili. Obstaja star rek, da obstaja samo tista 
mednarodna skupnost in tista država, ki brani 
svoje zunanje meje, in jih brani dosledno. 
Evropa tega ne dela. Razlogi za to so predvsem 
politične narave. Sredstva za to Evropa ima ves 
čas, ni pa politične volje. Ali na ta temeljni izziv, 
zaradi katerega je že prišlo do sprememb v 
Evropi, do sprememb v Evropski politiki, do tako 
velikih premikov, kot jih ni bilo prej v vseh 
desetletjih, odgovarja ustrezno pač akt, ki je 
pred vami? Zagotovo ne. Problem Evrope je tudi 
v tem, da so ogrožene nekatere temeljne 
pravice. Na prvem mestu postavljam in 
poudarjam ogroženost pravice do svobode 
govora, do svobode izražanja svojega mnenja. 
To je problem, ki bo vsekakor, tudi če ste 
spremljali nastopni govor predloga za ministra, o 
katerem bomo odločali verjetno še danes, 
vsekakor je to problem, ki se vse bolj pereče 
postavlja tudi v Sloveniji. Kje so sedaj tiste 
besede očetov moderne združene Evrope, ki so 
rekli: »Morda se z vami ne strinjam, morda se mi 
zdijo vaše besede pregrobe, prehude, ampak 
storil bom vse, da boste imeli pravico to 
povedati.« Danes v Evropi, žal, prevladuje vse 
bolj tista levičarska sintagma, »naredili bomo 
vse, samo da vi tudi slučajno ne boste imeli 
nikjer več možnosti povedati svoje besede; če 
pa jo boste, boste pa za to sankcionirani.« Vsi 
govorijo o sovražnem govoru. Koliko besed ste o 
tem že slišali. Tudi od predsednika Vlade, pa v 
Evropi. Ampak gospe in gospodje, sovražni 
govor sploh ni enoznačno definiran v modernem 
pravu. Ali to veste? Pod tem si vsakdo 
predstavlja nekaj drugega. In je ogromno proste 
presoje in polja, ki potem pomeni grobo kršitev 
človekovih pravic. Vse, kar bi bilo dopustno 
storiti na tem področju, bi bilo dopustno storiti 
samo na osnovi pravnoveljavne, pravnomočne 
odločbe za to pristojnega sodišča. Ne pa se 

zatekati k administrativnim ukrepom. Skušnjava, 
v katero bo v kratkem, kot vse kaže, žal, zdrsnila 
tudi sedanja vlada oziroma Slovenija z njo. To je 
nekaj pred čemer opozarjajo vsi najuglednejši 
ustavni pravniki. Svoboda govora je dobrina, ki 
je izjemno občutljiva. Od vseh definicij 
sovražnega govora je v bistvu edina, o kateri 
obstaja sorazmerno visoka stopnja konsenza, 
pa še ta ni enoznačno definirana v pravnih aktih, 
tista, da je to tisti govor, ki spodbuja sovraštvo, 
nestrpnost in ima tudi potem konkretne 
negativne posledice. Pazite »in« je vmes! Danes 
se v Evropi sodi ljudem v nekaterih državah ali 
pa se jim izrekajo drakonske administrativne 
kazni zgolj zato, ker so širili dokumentarne 
posnetke zločinov islamistov in zraven recimo 
napisali: to je ISIS, to je Daiš. Ali akt, ki je pred 
vami odgovarja na ta izjemno pomemben izziv? 
Če ni svobode govora, je namreč demokracija 
samo farsa. Žal na to ne odgovarjam.  
 Tretji problem je vprašanje vrednot. 
Danes vrednote, na katerih je bila utemeljena 
moderna združena Evropa niso več spoštovane 
ali pa so sprevržene do te mere, da na koncu ne 
veš več, kaj bi si pravzaprav mislil. Tudi sam 
osebno se pridružujem vsem čestitkam ob 8. 
marcu, mednarodnem dnevu žensk. Še z večjim 
veseljem, tisočkrat večjim bom čez nekaj dni 
čestital za materinski dan. Ampak poglejte, to v 
luči norosti, ki v tem hipu obvladuje Evropo – 
norosti lažnih vrednot. Za mene je zelo 
enostavno reči čestitam vsem ženskam, ker 
vem, da biološko so moški, ženske in konec. 
Levica pa ima sedaj že 69 spolov. In kako 
imamo sedaj vse najboljše ženskam, happy 
Queer Day, happy Transgender Day, happy ne 
vem kaj, happy četrti spol. Kako lahko potem 
komu čestitate še, če vam ni nič jasno? Če pa 
ne, je pa to neiskreno. To, gospe in gospodje, je 
vprašanje temeljnih vrednot, kajti vsaka politika 
mora temeljiti na vrednotah. Če politika ne 
temelji na vrednotah, zgodovina uči, je potem to 
fašizem, in je utemeljen na lažnih vrednotah. Še 
nekaj je recimo v Evropi velikanski problem – da 
do stvari ni enakih meril. Zločin, gospe in 
gospodje, je zločin, pa kdorkoli ga je naredil. Če 
je nekdo ubil otroka, je popolnoma vseeno, v 
imenu katere ideologije je bil storjen, ali je bil v 
imenu fašizma, komunizma, nacizma, socializma 
ali česarkoli. Zločin je zločin. Tudi tem 
vrednotam se čedalje bolj slabo piše v moderni 
združeni Evropi. Tudi na to, gospe in gospodje, 
ta resolucija, ki je pred vami, nič ne odgovarja 
na vprašanje temeljnih vrednot. Zagotovo smo 
vsi za to, da se spoštujejo pravice manjšin, da 
se spoštuje strpnost, ampak ko pa pride do tega, 
da ti manjšina vsiljuje svoje vedenje in svoje 
miselne vzorce kot edine dopustne, pa to nima 
več nobene zveze s strpnostjo, ampak je njeno 
popolno nasprotje, in je to nestrpnost. Če se to 
še poskuša sankcionirati, potem je to ogromen 
problem. Danes se otrokom že v osnovnih šolah 
vsiljuje LBTQP ideologija kot nekaj popolnoma 
naravnega. To ni naravno, gospe in gospodje. In 
to je problem. Problem tega, da se moderna 
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Evropa ne gradi na temeljnih vrednotah, na tistih 
vrednotah, kot je bila ustanovljena nekoč. Danes 
Evropa ne potrebuje uvažanja milijonov ilegalnih 
migrantov ali pa legalnih, ker se sedaj z 
marakeško pogodbo poskuša vse to legalizirati, 
potrebuje več rojstev, potrebujejo več veselja do 
življenja, potrebuje politiko, kot jo je predstavil 
gospod Orban na Madžarskem in jo tudi že 
uspešno izvaja. Da se vsakega otroka, ki se rodi 
v Evropi, jemlje tudi kot prihodnost Evrope. To, 
gospe in gospodje, je edina realna prihodnost 
Evrope. Evropa, v kateri bo spoštovan vsak 
posameznik, v kateri bodo spoštovane vse 
temeljne vrednote, v kateri ne bo lažnih vrednot, 
v kateri bo spoštovana vsaka država, vsak 
narod in ne bo nobenih prvega in drugega reda. 
Taka Evropa ima prihodnost. Drugače se brexit 
žal ne bo zgodil samo enkrat, ampak se bo v 
prihodnih letih še ponavljal. In potem Evrope, kot 
smo jo poznali, ne bo več.  
 Na vse to ta resolucija ne odgovarja ali 
pa odgovarja celo v nekaterih primerih na 
napačen način, zato ji v SDS nasprotujemo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec. 
 Gospod Igor Peček v imenu Poslanske 
skupine Lista Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

predsednik, za besedo. Spoštovani predsednik 
Vlade, ministri, cenjene kolegice in kolegi! 
 V stranki Liste Marjana Šarca sprejetje 
deklaracije, ki vključuje usmeritve Republike 
Slovenije, ocenjujemo kot pomemben dokument, 
ne zgolj, ampak tudi iz razloga, ker so pred nami 
volitve v Evropski parlament. Tudi v tej luči 
menimo, da se moramo znebiti občutka naše 
majhnosti, ki ga včasih uporabljamo kot nek ščit 
oziroma krinko pred dogajanji, ki se odvijajo 
okrog nas. Seveda ni vse idealno, tega se 
zavedamo, vendar to se ne vplivati na našo 
samozavest in objektivnost pri izpostavljanju 
naših vrednot. Oblikovala se bo nova sestava 
Evropske komisije. Usmeritve za delovanje na 
ravni Evropske unije bodo še toliko bolj ključne 
zaradi naraščanja nestrpnosti in delitev, ki jih v 
zadnjih letih povzročajo nacionalistična in 
populistična gibanja. V nadaljevanju bi rad 
izpostavil nekaj področij, ki se nam zdijo 
pomembna in za katera podpiramo prizadevanja 
Republike Slovenije v iskanju skupnih rešitev. 
Prizadevati si moramo za trajnostni razvoj, 
razvoj, ki bo prispeval k razvoju celotnega 
gospodarstva z upoštevanjem dveh ključnih 
politik, to je socialne in okoljske. Evropska unija 
se je kot močna in enotna že izkazala na 
področju trgovinske politike. Prizadevati si 
moramo za enotno in skupno reševanje vseh 
globalnih vprašanj. Tukaj mislimo predvsem na 
problematiko migracij, davčnih utaj, kibernetskih 
napadov in terorizma. Za Evropsko unijo, ki bo 
temeljila na hitri odzivnosti in učinkovitem 
izvajanju politik, bo pomemben tudi proračun za 

obdobje 2021–2027. Podpiramo prizadevanja 
Evropske komisije, da se dogovor doseže v 
najkrajšem možnem času, kakor tudi 
prizadevanja Republike Slovenije, da se ohrani 
čim višja raven sredstev za kohezijsko in skupno 
kmetijsko politiko. Pri kohezijski politiki še 
posebej izpostavljamo, da se preveč znižujejo 
sredstva za razvoj podeželja. Vse večjo 
negotovost še vedno prinaša izstop Združenega 
kraljestva iz Evropske unije. Posledice tega 
dejanja nas še čakajo. V tem delu se nam zdi 
ključno pomisliti na Slovence, ki prebivajo v 
Združenem kraljestvu, in tudi na prihodnji 
položaj slovenskih podjetij. Tako bo bistveno, da 
se za prihodnji odnos z Združenim kraljestvom 
uredijo pravice državljanov in sodelovanje na 
področju gospodarstva. Evropska unija je že v 
preteklosti dokazala, da je zmožna delovati 
skupno in v interesu državljanov. Na področju 
okolja je bilo tako sprejetih že veliko 
zakonodajnih predlogov, ki stremijo k 
uresničevanju zavez iz pariškega sporazuma. 
Ravno to delovanje na področju okolja dokazuje, 
da lahko države članice aktualne probleme 
rešujemo skupaj. Države članice bodo imele 
priložnost sodelovanja na področju 
izobraževanja, mladine, kulture in športa. In 
ravno to sodelovanje je tisto, kar lahko 
pripomore k izmenjavi pozitivnih izkušenj med 
samimi državami kot tudi med državljani. Na 
zadnjih volitvah v Evropski parlament smo bili 
priča nizki udeležbi državljanov. S tega razloga 
se nam zdi pomembno, da se bomo še naprej 
zavzemali za večjo vključenost državljanov v 
oblikovanje politik na ravni Evropske unije, še 
zlasti mladih. Živimo v urejeni in varni skupnosti, 
česar se včasih premalo zavedamo. Z vidika 
skupne zunanje in varnostne politike bo 
spoštovanje človekovih pravic na vseh področjih 
še kako pomembno. Prav tako se zavzemamo 
za sodelovanje Evropske unije z drugimi 
mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, 
vztrajati moramo na ohranitvi dialoga z 
Združenimi državami in Rusijo ter sodelovanju z 
državami in regijami Afrike, Azije in Latinske 
Amerike. Za vzpostavitev stabilnosti, miru in 
varnosti regije Zahodnega Balkana bomo še 
naprej podpirali napore držav na poti k evropski 
integraciji. Prav tako se moramo zavedati 
pomena pomoči tej regiji pri soočanju z 
migracijskimi pritiski. Ti so ena izmed 
problematik, s katerimi se trenutno sooča 
Evropska unija. V preteklosti se je že soočila tudi 
z gospodarsko krizo in jo tudi prebrodila. Iz 
skupnosti, ki je bila vzpostavljena za ohranitev 
miru, smo prešli v gospodarsko in tudi nadalje v 
politično skupnost, kjer imamo priložnost 
reševati aktualne teme skupaj. Ne glede na 
različne interese držav članic smo prepričani, da 
smo sposobni najti rešitve, ki bodo prispevale k 
enotni in močni Evropski uniji. V obdobju, v 
katerem smo in v katerem bomo tudi v prihodnje, 
bo za države članice največji izziv predstavljala 
učinkovitost in strpnost.  
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 Verjamemo, da ta deklaracija 
predstavlja usmeritve Republike Slovenije, ki 
vključujejo tudi njene vrednote in interese, zato v 
stranki Liste Marjana Šarca podpiramo njeno 
sprejetje. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Dr. Milan Brglez, v imenu Poslanske 
skupine Socialnih demokratov.  Izvolite.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala za 

besedo, gospod predsednik. Spoštovane in 
spoštovani! 
 Predlog deklaracije o usmeritvah za 
delovanje naše države v institucijah Evropske 
unije v naslednjem 18-mesečnem obdobju 
Državni zbor sprejema po zdaj že ustaljenem 
postopku v skladu z Zakonom o sodelovanju 
med državnim zborom in vlado v zadevah 
Evropske unije. Praksa je, da osnovno besedilo 
v medresorskem usklajevanju pripravi Vlada, 
nato pa steče kompleksen postopek obravnave 
posameznih delov besedila v delovnih telesih, ki 
o njem razpravljajo z vidika svojih pristojnosti. 
Na koncu obravnavo zaokroži razprava in 
sprejetje besedila deklaracije na plenarnem 
zasedanju Državnega zbora, kar je ena izmed 
redkih priložnosti, ko je pozornost vseh poslank 
in poslancev osredotočena na vsebine s 
področja delovanja Evropske unije.  
 Socialni demokrati opozarjamo, da 
predlog deklaracije za obdobje januar 2019–junij 
2020 kljub vsemu ni in ne sme biti rutinska točka 
dnevnega reda. Sprejemamo jo v obdobju, ko 
mineva 15 let od včlanitve Slovenije v Evropsko 
unijo, hkrati pa tudi v obdobju velikih izzivov za 
prihodnost Unije. Tudi v prihodnjem obdobju bo 
osnova za delovanje v evropskih institucijah 
predstavljal delovni program Evropske komisije, 
ki s svojimi zakonodajnimi predlogi odločilno 
vpliva na dnevni red, s tem pa tudi na življenje 
ljudi in smer nadaljnjega razvoja skupnosti. 
Aktualno stanje v Evropski uniji ter veliki skupni 
izzivi, glede katerih nismo sposobni najti 
učinkovitega skupnega in z evropskimi 
vrednotami skladnega odgovora, ob tem kažejo, 
da usode Evropske unije kot temeljnega 
civilizacijskega dosežka ne moremo prepustiti 
evropski birokraciji. Prav tako je nesprejemljivo, 
da bi odločilni vpliv imele največje in 
najmočnejše članice ali da bi se Evropska unija 
razvijala v smer ustvarjanja pogojev in pravil, ki 
koristijo trgu in kapitalskim interesom namesto 
ljudem.  
 Republika Slovenija bo v drugi polovici 
leta 2021 drugič predsedovala Svetu Evropske 
unije, kar pomeni, da bo prevzela posebno 
pravico in odgovornost sooblikovati agendo in 
aktualne politične prioritete Unije. Za Socialne 
demokrate je zato ključno, da Republika 
Slovenija v institucijah Evropske unije še 
posebej v prihajajočem obdobju deluje v skladu 
z nacionalno določenimi prioritetami za razvoj 
Evropske unije ter Slovenije znotraj nje. Iz tega 

razloga pozdravljamo izčrpno razpravo na 
Odboru za zadeve Evropske unije ter 
kompromisne predloge amandmajev k 
posameznim poglavjem deklaracije, s katerimi je 
bilo dopolnjeno besedilo vladnega predloga. 
Deklaracija, ki jo sprejemamo danes, je ne 
nazadnje akt Državnega zbora. Državni zbor 
mora nositi svoj del odgovornosti za njeno 
vsebino ter za njeno uresničevanje. Na tem 
mestu je nujna kritika oziroma samokritika. V 
Poslanski skupini Socialnih demokratov se tudi v 
primeru sprejemanja deklaracije ne moremo 
znebiti občutka, da na matičnih delovnih telesih 
pogosto umanjka interes za zadeve Evropske 
unije v fazi njihovega sprejemanja. Negativne 
posledice tovrstne pasivnosti pa se, če ne prej, 
tipično pokažejo v fazi prenosa evropske 
zakonodaje v naš pravni red.  
 Socialni demokrati bomo dopolnjen 
Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje 
Republike Slovenije v institucijah Evropske unije 
podprli, hkrati pa Vlado Republike Slovenije 
spodbujamo, da Državni zbor čim prej in v 
največji možni meri vključi v proces oblikovanja 
vsebinskih prioritet slovenskega predsedovanja 
Svetu Evropske unije. Dejanska enakopravnost 
vseh, to je spolov, ljudi in držav v Evropski uniji 
naj bo ne samo danes naš skupni cilj in zaveza.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Gregor Perič v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, spoštovani 
predsednik Vlade, ministrski zbor, spoštovane 
kolegice in kolegi! 
 Predlog deklaracije, ki je že 12. po vrsti, 
začrtuje temeljne poglede Republike Slovenije v 
obdobju pomembnih odločitev, ki bodo v 
marsičem opredelile prihodnost Evropske unije. 
Na ravni EU se dogajajo številne spremembe, ki 
bodo lahko močno vplivale na razvoj Slovenije in 
Unije kot celote, zato je ta trenutek primeren za 
pogled nazaj in oceno vplivov prejšnjih deklaracij 
in dosežkov Slovenije. Obenem je dobra 
priložnost za pogled na skupno evropsko 
prihodnost in položaj Slovenije v Evropski uniji.  
 V predlogu deklaracije so tako kot 
vedno do sedaj izpostavljene prednostne naloge 
in ključne politične usmeritve. Tem usmeritvam 
bo Slovenija sledila pri svojem delovanju v 
institucijah EU v naslednjem 18-mesečnem 
obdobju. Z zadovoljstvom opažamo, da je v 
zadnjem času sodelovanje predstavnikom Vlade 
Republike Slovenije v institucijah in delovnih 
telesih Evropske unije veliko bolj aktivno in 
uspešno pri zastopanju Slovenije in njenih 
interesov, kot je bilo v preteklosti. Predlog 
deklaracije po naši oceni predstavlja dobro 
podlago za kontinuirano delovanje Slovenije v 
institucijah Unije in soliden okvir za sprejemanje 
stališč pri obravnavanih tematikah v Evropski 
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uniji, obenem pa prepoznava aktualne izzive in 
vključuje usmeritve Republike Slovenije pri 
iskanju rešitev. Opažamo, da nekatere naloge iz 
prejšnje deklaracije iz obdobja julij 2017– 
december 2018 ostajajo še nedokončane in se 
jim bomo morali posvetiti tudi v novi deklaraciji. 
Na ravni Evropske unije so trenutno odprte še 
nekatere stare preizkušnje, hkrati pa tudi številni 
novi izzivi, med drugim tako migrantska kot tudi 
gospodarska problematika, izstop Združenega 
kraljestva iz Evropske unije, naraščanja groženj 
miru in redu znotraj Evrope ter naraščajoča 
nestabilnost v evropski soseščini. Ti izzivi 
predstavljajo eno najtežjih preizkušenj za razvoj 
in trdnost Unije ter njen prihodnji obstoj. A ne 
pozabimo, da so lahko največje težave in izzivi, 
tako kot se je tudi v zgodovini Unije že večkrat 
izkazalo, tudi odlična priložnost za potrebne 
premike in nov zagon. V povezavi s tem pa je 
posredno in neposredno na preizkušnji tudi 
Slovenija kot ena od njenih jedrnih držav članic. 
Moramo se namreč zavedati, da teh izzivov 
nobena država članica ne more uspešno 
reševati sama, pač pa le v tesnem sodelovanju z 
vsemi članicami EU pri iskanju skupnih 
evropskih rešitev. Pri tem v Poslanski skupini 
SMC ugotavljamo, da nov predlog deklaracije 
odgovarja na te izzive in spremenjene 
okoliščine, ki zahtevajo prednostno obravnavo 
ter ustrezen in pravočasen odziv. Med drugim je 
poleg uspešne, trajnostne in socialne Evrope in 
Slovenije ter močnejše Evrope na svetovnem 
prizorišču kot prvi cilj, kateremu se bo Slovenija 
prednostno posvetila pri delovanju v okviru 
Evropske unije, določena varna Evropa in varna 
Slovenija, v okviru česar si bo Republika 
Slovenija prizadevala za okrepitev sposobnosti 
za takšno Unijo, v kateri se bodo državljanke in 
državljani počutili varne.  
 Tudi v poslanski skupini SMC 
podpiramo nadaljnjo krepitev sodelovanja 
Evropske unije na področju varnosti in obrambe, 
kar nam bo omogočilo učinkovitejše odzivanje 
na varnostne izzive in sodobne grožnje. Pri tem 
se še posebej zavzemamo za sprejetje 
učinkovitih ukrepov za izvajanje boja proti 
terorizmu, radikalizmu in ekstremizmu v duhu 
solidarnosti in skupnih evropskih vrednot. 
Nikakor pa ne smemo dopustiti, da bi tovrstni 
dogodki ogrozili našo varnost in uživanje 
temeljnih svoboščin, ki prinašajo članstvo v 
Evropski uniji. 
 Slovenija je postala zelo aktivna tudi na 
področju migrantske politike tudi zato, ker se 
neposredno sooča in uspešno spopada z 
migracijskim tokom. Sicer je Slovenija kot 
najmanjša država na zunanji šengenski meji 
zelo izpostavljena, zato se znotraj EU 
zavzemamo za skupno ravnanje, ki mora biti 
solidarno in odgovorno. Prizadevamo si za 
preprečevanje nezakonitih migracij, za kar je 
potreben učinkovit nadzor nad zunanjimi mejami 
EU, izvajanje izravnalnih ukrepov notranjosti ter 
polna operativna sposobnost evropske mejne in 
obalne straže. Ob tem pa v SMC kot 

socialnoliberalni stranki želimo izpostaviti, da bo 
Slovenija med svojimi političnimi usmeritvami 
posebno skrb namenila socialni Sloveniji in 
socialni Evropi. Pri tem se bomo zavzemali 
predvsem za takšno unijo, ki bo spodbujala 
enakost med ženskami in moškimi ter pravice in 
enake priložnosti za vse, za unijo, ki se bo borila 
proti brezposelnosti, diskriminaciji, socialni 
izključenosti in revščini. Gre za takšno unijo, kjer 
bodo mladi deležni najboljše izobrazbe in 
usposabljanja ter bodo lahko študirali in našli 
zaposlitev po vsej uniji. Menimo, da je ključnega 
pomena, da v ospredje postavimo sistemska 
prizadevanja posameznika, z vsemi njegovimi 
potrebami na področju izobraževanja, dela, 
zdravja in socialne varnosti. Pri tem pa moramo 
posebno pozornost nameniti tudi boju proti 
nestrpnosti, rasizmu in vsem oblikam 
sovražnega govora. Zato svoboda govora ne 
sme biti izgovor za svobodo sovraštva in 
svobodo laganja. 
 Poleg omenjenih političnih usmeritev v 
Predlogu deklaracije Slovenija izpostavlja tudi 
sledeče prednostne naloge: krepitev ekonomske 
in monetarne unije, razvojno usmerjen proračun 
EU in zagon investicij, krepitev enotnega 
notranjega trga in dokončanje enotnega 
digitalnega trga, izgradnja trdne energetske 
unije, učinkovita prometna politika, ohranitev 
močne skupne kmetijske politike in trdne skupne 
trgovinske politike, uspešna raba virov v okviru 
kohezijske politike, podpora skupnemu odzivu in 
politiki EU v zvezi z migrantsko problematiko, 
dejavno sooblikovanje močne skupne zunanje in 
varnostne politike ter krepitev vloge EU kot 
verodostojnega svetovnega akterja. 
 Omenjene prednostne naloge Slovenije 
pa močno podpiramo tudi v Poslanski skupini 
SMC. Hkrati poudarjamo, da je treba od številnih 
razprav o omenjenih temah zdaj preiti k 
odločitvam, kako naprej in se osredotočiti na 
konkretne rešitve v prid državljanom. Kot je 
razvidno iz vsebine deklaracije, se Slovenija 
zelo zavzema za oblikovanje in krepitev skupnih 
evropskih politik ter povečanje evropske 
integracije, kar je nujno še posebej na tistih 
področjih, kjer je lahko učinkovita le trdna in 
močno povezana Evropa. Moramo namreč 
vedeti, da bomo v globalizirani mednarodni 
skupnosti močnejši le takrat, ko bomo delovali 
skupaj, odgovorno in tudi solidarno. 
 Zato vztrajamo pri tem, da bo Slovenija 
še naprej konstruktivna članica unije, ki bo 
dosledno spoštovala pravni red EU, se 
zavzemala za krepitev skupnih evropskih 
vrednot in solidarno prispevala k stabilnosti 
varnosti ter gospodarski in socialni moči EU. 
Ravno takšna stabilna, varna in enotna ter 
gospodarsko uspešna in ljudem prijazna unija je 
temeljni okvir za razvoj naše države, zato si 
želimo, da Slovenija tudi v prihodnje ostane 
trdna in zelo zavezana članica unije ter v 
središču njenega povezovanja. 
 V želji po uresničitvi ciljev in 
prednostnih nalog Republike Slovenije v 
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institucijah EU se zavzemamo, da bi na današnji 
seji Predlog deklaracije dosegel širok politični 
konsenz, k temu pa bo svoje glasove prispevala 
tudi Poslanska skupina SMC. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate gospa Violeta Tomić, 
Poslanska skupina Levica.  Izvolite, 
gospa poslanka. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo. Vse prisotne prav lepo pozdravljam, 
prav tako naše goste, kakor tudi tiste, ki nas 
spremljate preko televizije. In vsem ženam želim 
lep praznik! 
 Zavedati se moramo, da je Evropo 
potrebno krojiti po meri ljudi in tudi s pomočjo 
ljudi. Levica se zavzema za suvereno in aktivno 
vlogo pri procesih odločanja v institucijah 
Evropske unije, saj opažamo, da politika 
prikimavanja monopolom in velesilam zgolj 
poglablja neravnovesje med razmerji moči v 
Evropski uniji in tudi širše. Center vedno bolj 
bogati na račun izropane periferije. Na prvem 
mestu morajo biti delavske pravice, zdravo 
okolje, enakost med spoli, solidarnost, dostopno 
in kvalitetno javno zdravstvo in šolstvo, trajnostni 
modeli mobilnosti in kvalitetna prehrana, ne pa 
interesi kapitala. 
 Pričujoča deklaracija predstavlja načrt 
politike, ki jo bo Republika Slovenija zagovarjala 
in vršila v institucijah Evropske unije. Tudi 
tokratni predlog za obdobje med januarjem 2019 
in junijem 2020 odraža vizijo Evrope, kot si jo 
predstavlja Vlada Republike Slovenije ali bolje, 
kot si jo predstavljata Nemčija in Združene 
države Amerike. Torej krčenje javnih storitev, 
pravic delavstva in poglobljeno oboroževanje ter 
širjenje zgolj in samo svobode za kapital. 
 V Levici menimo, da bi morala biti 
Evropa prostor vseh ljudi. To pomeni, da bi se 
tudi Slovenija morala zavedati lastne vloge pri 
sooblikovanju evropskih smernic. Na sledenje 
nemški viziji pač ne bomo pristali, tudi če bi ta 
bila bolj v skladu z vrednotami, ki naj bi jih 
Evropska unija zagovarjala. To so solidarnost, 
svoboda in demokracija.  
 Evropska unija je ena svetovnih sil in bi 
si kot taka lahko in tudi morala privoščiti zelo 
visoke standarde na področju sociale, dela, 
izobraževanja, skrbi za zdravje in okolje ter 
preprečevanje nadaljnjih podnebnih sprememb. 
Lahko bi recimo narekovala tudi standarde v 
trgovinski politiki in mednarodnem gospodarstvu 
ter zavzela trdno stališče glede preprečevanja 
izogibanja davkov mednarodnih korporacij. V 
trenutni verziji predlog deklaracije tega ne 
počne. Še več, pozdravlja nove prostotrgovinske 
sporazume, ki vsebujejo tudi takšne in drugačne 
verzije mehanizma za izvensodno reševanje 
sporov, ki pa, kot vemo, postavlja korporacije 
nad zakonodaje držav. Tega Levica ne more 
podpreti, zato je že na seji Odbora za zunanjo 
politiko vložila amandma, ki pa žal ni bil sprejet. 

To pomeni, da niste podprli ohranjanja 
standardov delavskih pravic in transparentnosti, 
ustvarjanja novih delovnih mest, zmanjševanje 
prekarnih pogojev, izboljšanja kvalitete bivanja 
in zvišanja dostopnosti storitev za vse prebivalce 
EU. Torej to ni prioritetna usmeritev tokratne 
deklaracije. Levica na to ne more pristati, zato 
vam ponujamo možnost, da si premislite. K temu 
poglavju smo za pričujočo sejo Državnega zbora 
ponovno vložili amandma, ki zavzame odločno 
pozicijo proti nižanju standardov v prid 
multikorporacij in njihovih neobdavčenih 
dobičkov. Tokrat pričakujemo in upamo na 
podporo. 
 Deklaracija je že tradicionalno 
retorična, njen narativ pa je zgolj simbolni in ne 
ponuja dejanskih rešitev za dejanske težave, kaj 
šele, da bi vsebovala kvaliteto daljnosežnega 
pogleda. To, kar manjka, je bolj deklarativno od 
deklaracije same. Manjkajo namreč ukrepi, ki 
bodo ljudstvu in delavstvu povrnili moč in oblast 
v lastnih okoljih delovanja. Zategovanje pasu 
pač ne more biti glavna in edina razvojna 
strategija.  
 Še naprej se bo Levica zavzemala za 
ključne strateške spremembe: za dvig minimalne 
plače, za socialne pravice ter za odpravo 
prekarnega dela. Poleg tega se bomo borili za 
ohranjaje čistega in zdravega okolja, varno in 
kvalitetno hrano ter vzdržno kmetijsko politiko. 
Trgovinska politika mora torej slediti tem 
vrednotam, ne pa jih spodjedati. Namesto tega 
bi morala biti krojena po standardih 
demokratičnosti, transparentnosti in pravičnosti. 
Zavzamemo se tudi za pošteno davčno politiko, 
kjer korporacije plačujejo svoj delež davkov. 
Minimalni skupni davčni standardi so v 
preprečevanju pogubne dirke do dna neizogibni. 
Hkrati podpiramo omejitev trgovinskih 
sporazumov, ki so v diametralnem nasprotju s 
temeljnimi načeli Evropske unije za 
nasprotovanje tajnim sporazumom ter tistim, ki 
vsebujejo mehanizem ICS, kar korporacije 
postavlja nad zakone. In ne nazadnje podpiramo 
vključitev civilnodružbenih organizacij in 
sindikalnih gibanj v demokratičen proces 
odločanja o trgovinski politiki. Odprava revščine 
mora ostati eden izmed glavnih ciljev za dobrobit 
vseh Evropejcev. Nihče, ki dela, ne sme biti 
reven. Nestabilna delovna razmerja in 
nesorazmerna bremena na plečih delavcev so v 
uspešni ekonomiji, kot je evropski trg, 
nedopustna. Nezaposlenost, revščina in človeka 
nevredni življenjski standardi so del enačbe 
prekarnosti. In ravno to je eden glavnih vzrokov 
za porast evroskepticizma, za porast skrajne 
desnice, ki kanalizira nezadovoljstvo ljudi, česar 
zelo otipljiva posledica je brexit. Delavci so v 
prekarnih delovnih razmerjih, oropani so 
osnovnih pravic, kot so pravica do bolniške 
odsotnosti, osemurnega delavnika, pokojninske 
varnosti in prostega časa. Število prekarnih 
delovnih razmerij iz leta v leto eksponentno 
narašča. Še posebej pa je ta trend opazen v 
perifernih državah Evropske unije. Levica se bo 
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tudi na evropski ravni zavzemala za odpravo 
prikritih delovnih razmerij in za spodbujanje 
stabilnejših oblik zaposlitve.  
 Levica torej podpira Evropo 
solidarnosti, vključenosti in sodelovanja ter 
Slovenijo pokončne in samozavestne drže. 
Dovolj je klečeplazenja in prikimavanja. Še 
naprej se borimo za Evropo ljudi, ne kapitala. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo ima gospod Blaž Pavlin v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 
 Članstvo v Evropski uniji za Slovenijo 
predstavlja temeljni vrednostni in politični okvir 
za zagotavljanje blaginje in temeljnih človekovih 
pravic. To smo zapisali tudi v Deklaraciji o 
zunanji politiki Republike Slovenije. Zavezuje 
nas k spoštovanju vrednot Evropske unije, za 
vrednote, ki so jih postavili očetje Evrope, 
večinoma krščanski demokrati. In te vrednote 
moramo varovati.  
 Nova Slovenija je izrazito proevropska 
stranka. Večkrat poudarjamo, da za Slovenijo ni 
alternative in da je edina izbira Evropska unija, 
družina držav in narodov. EU mora temeljiti na 
treh načelih, ki zagotavljajo skupno varnost, 
enotnost in demokratične vrednote, na svobodi 
enakih možnosti in vladavini prava. To pa 
pomeni tudi spoštovanje priporočil in opozoril 
Evropske komisije. Kar nekaj jih je: kršitev 
fiskalnega pravila pri sprejemanju letošnjega 
rebalansa, prevelika javna poraba, 
preobremenjene plače, slabo poslovno okolje, ki 
bremeni slovensko gospodarstvo. Kljub temu, da 
gre za predlog deklaracije, ki določa usmeritve 
za delovanje Slovenije v inštitucijah EU v 
naslednjem letu oziroma do junija 2020, 
pogrešamo konkretnejše odgovore oziroma 
natančnejše korake za dosego vseh zastavljenih 
ciljev in nalog. Predlog deklaracije spominja na 
osnutke NRP-jev, presplošno naštevanje, kaj 
moramo storiti v okviru EU oziroma kaj naj bi 
Slovenija prispevala v inštitucijah EU. Ne 
odgovarja na eno ključnih vprašanj današnjega 
časa, kot so nezakonite migracije, kjer tudi 
Evropa doslej ni pokazala nobene odločnosti. To 
je tudi razlog, da Avstrija znova in znova 
podaljšuje nadzor na šengenski meji, 
svobodnega gibanja med sosednjima državama 
ni več, Madžarska in višegrajske države vodijo 
ostro in odločno protimigrantsko politiko. Na tem 
mestu je vprašanje, ali se bo Slovenija zavzela, 
da bodo na nivoju EU sprejeti konkretni ukrepi 
za resnično, celovito in enotno rešitev. Ali 
Slovenija kot takšno učinkovito rešitev vidi tudi 
marakeško deklaracijo, ki jo je naša vlada brez 
zadržkov podpisala? Kako si razlagamo varne 
migracije? V okviru strategije EU 2020 in 

evropskega semestra pogrešamo pravo voljo za 
implementacijo digitalne agende za Evropo. 
Gospodarske družbe s področja IT so danes v 
Evropi in v svetu najhitrejše rastoča podjetja. 
Zavedati se moramo, da ima Slovenija na tem 
področju ogromen potencial. Imamo dobre 
inženirje, ne zagotavljamo pa pravega 
poslovnega okolja za implementacijo te digitalne 
agende. Zaradi nespodbudnega poslovnega 
okolja se tako ta podjetja, zlasti srednja in mala, 
in mladi inženirji selijo v tujino, mi pa izgubljamo 
delovna mesta in intelektualen potencial. Lahko 
bi se dotaknili vseh področij predlagane 
deklaracije, ki večino predstavljajo le željo 
slovenske politike. Ne glede na to, da govorimo 
o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v 
institucijah EU, bi morali konkretneje spregovoriti 
o dejanskih postopkih in postopkih za njihovo 
uresničitev.  
 V Novi Sloveniji predlogu deklaracije ne 
bomo nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  Besedo imate 
gospod Vojko Starović v imenu Poslanske 
skupine Stranke Alenke Bratušek.  
 Izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsednik. Pozdrav vsem, posebej pa 
dekletom in ženami! 
 Sicer smo danes nekaj slišali, da ste 
nam enake, ampak hvala bogu, nam niste 
enake. Ste enakovredne, enakopravne, ampak 
ste veliko lepše, stabilnejše in velikokrat 
pametnejše, kakor smo mi, torej se vam moramo 
zahvaliti. Tisti, ki ne spoštujejo žensk, če 
pogledate po deželah sveta, boste videli, da vse 
te dežele so v težavah.  
 Pred nami je že dvanajsti predlog 
deklaracije. Gre za pomembno iztočnico, ki 
predstavlja temelj za delovanje Republike 
Slovenije v Evropski uniji. V Stranki Alenke 
Bratušek podpiramo EU in menimo, da si 
moramo prizadevati za enotno, povezano in 
stabilno Evropo, katere glavno vodilo mora ostati 
in se še okrepiti vladavina prava. V deklaraciji je 
kot prvi strateški cilj navedena varna Evropska 
unija. Za dosego tega cilja je v prvi vrsti 
pomembna predvsem solidarnost med državami 
članicami in vse tesnejše medsebojno 
sodelovanje. Za ohranitev varnosti Slovenije je 
ključna predpostavka varna Evropa in stabilno 
mednarodno okolje , katerega del smo tudi mi 
sami.  
 Ohranjanje varnosti je pomembno tudi 
v luči migracij, ki smo jim bili priča v preteklih 
letih. Vojni v Siriji in Jemnu še vedno nista dobili 
končnega epiloga. V zadnjem obdobju je kar 
nekaj govora na to temo, konkretneje o zakonitih 
in nezakonitih migracijah. Ob tem smo lahko 
slišali, da bi nekateri gradili zidove, drugi 
mostove, a stvari nikoli niso tako enoznačne in 
enostavne. Potrebno je poiskati učinkovite 
rešitve na mednarodni ravni, kar EU po pravico 
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povedano do sedaj še ni uspelo, zato je prav, da 
si prizadevamo za skupen, tvoren in usklajen 
pristop k problemu z upoštevanjem človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin. Pri soočanju z 
globalnimi izzivi se po mnenju Stranke Alenke 
Bratušek moramo vselej zavzemati za mirno 
reševanje sporov, spoštovanje mednarodnega 
prava, dialog in aktivno sodelovanje. Prizadevati 
se moramo za enotno in povezano Evropsko 
unijo, za usklajeno zunanjo politiko. Le tako bo 
Unija v mednarodnih odnosih lahko nastopila kot 
suveren in kredibilen akter.  Ena 
bistvenih poudarkov deklaracije sta tudi razvoj in 
trajnostna last. Priča smo vsej hitrejšim 
spremembam, kar od nas ljudi zahteva tudi 
vseživljenjsko izobraževanje. Razvoj tehnologije, 
digitalizacija, robotizacija zmanjšujejo potrebo 
po delovni sili, kar pa ne pomeni, da bomo kot 
družba lahko manj aktivni. Vedno se odpirajo 
novi vidiki, možnosti in potrebe, med njimi 
nadaljnji trajnostni razvoj v smeri energetske 
učinkovitosti in varnosti. Energetska varnost je 
neločljivo povezana s proizvodnjo obnovljivih 
virov energije, s katerimi dvigujemo samooskrbo. 
Po vzoru iz tujine bi v projekte, civilne pa tudi 
vojaške, lahko vlagali tudi domači skladi in 
posamezniki ter tako postali samopreskrbni z 
energijo. Nove izzive prinaša tudi umetna 
inteligenca, glavna tema v svetu tehnologije. 
Umetna inteligenca je tu, posega v zadnjih letih 
vedno bolj v naše vsakdanje življenje. Ampak pri 
vsem tem ne smemo niti za trenutek pozabiti na 
krepitev socialnega področja in koordinacije 
sistemov socialne varnosti. Brez zadovoljnih in 
socialno varnih prebivalcev tudi Evrope ni. Pri 
tem v Stranki Alenke Bratušek posebej 
opozarjamo na potrebo po sistemski ureditvi 
dolgotrajne oskrbe, ki obsega številne skupine 
ljudi v vseh življenjskih obdobjih. Želimo si 
dostojnega življenja za vse državljane, še 
posebej za starejše. Kot država in kot članica 
Evropske unije moramo stremeti k zmanjšanju 
brezposelnosti za mlade, sprejeti ukrepe za 
ublažitev revščine in socialne izključenosti.  
 V Poslanski skupini Alenke Bratušek 
smo za odprto, socialno, povezano, pravno in 
demokratično državo s pogledom v prihodnost, 
zato bomo deklaracijo podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate gospod Ivan Hršak, 
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. 
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 Pred nami je Predlog deklaracije o 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v 
inštitucijah Evropske unije v obdobju januar 
2019–junij 2020, ki služi kot okvir za delovanje 
slovenskih predstavnikov v inštitucijah EU. Priča 
smo velikim spremembam, ki v evropskem 

prostoru pomembno vplivajo na vsakdan 
Evropejcev in še bolj opozarjajo na nujnost 
medsebojnega sodelovanja pri iskanju rešitev za 
obstoječe in prihajajoče izzive. Potrebno bo 
namreč reševati vprašanja na področju migracij, 
zaposlovanja, varnosti, mladih in tudi starejših. 
Odprto ostaja tudi vprašanje izstopa Združenega 
kraljestva iz Unije, kar predstavlja dodaten 
zalogaj vprašanj, s katerimi se bosta morali 
ukvarjati obe strani. Žal se prebivalstvo v Evropi 
stara hitreje, kot pa narašča število rojstev, zato 
bo v evropskem prostoru potrebno razmišljati 
tudi o oblikovanju skupnih politik na tem 
področju. V Poslanski skupini Desus smo 
naklonjeni razpravam in aktivnostim, ki potekajo 
v Bruslju, želimo pa si, da bi se v ta proces 
Slovenija še aktivneje vključila. Na drugi strani 
ne smemo pozabiti na mlade, ki jim želimo 
zagotoviti opolnomočenje, še posebej tistim z 
manj priložnostmi. Hkrati pozdravljamo tudi 
prizadevanja, ki jih bo Slovenija znotraj nove 
strategije EU za mlade 2019–2027 usmerila v 
krepitev vloge mladih pri oblikovanju politik EU. 
Ob tem ne smemo pozabiti na razvoj 
mladinskega dela in mladinske politike v 
Sloveniji, zato podpiramo povečanje sredstev v 
področnih programih. V duhu aktivnega 
državljanstva vseh generacij in z ustvarjanjem 
priložnosti za dostojno življenje vseh si moramo 
še naprej prizadevati za povezovanje 
gospodarstva s trgom dela ter za zmanjševanje 
neskladij med njima. Z zagotavljanjem vzdržne 
rasti in doseganjem napredka enotnega trga 
namreč povečujemo produktivnost, izboljšujemo 
poslovno okolje in omogočamo razvoj delovnih 
mest, kar vse skupaj prinaša pomembne 
prihodke tudi v zdravstveno in pokojninsko 
blagajno. Verjamemo, da se bomo v Sloveniji 
skupaj z unijo in socialnimi partnerji še naprej 
borili proti kakršnikoli diskriminaciji, socialni 
izključenosti, brezposelnosti in revščini. Vloga 
Slovenije mora biti v tem procesu še naprej 
konstruktivna in aktivna.  
 Za Slovenijo sta poleg zgoraj naštetih 
področij med prioritetnimi zagotovo kohezijska 
politika in politika razvoja podeželja. Ker 
Slovenija ne sodi med ozemeljsko velike države 
članice, je za nas ključnega pomena ohranjanje 
visokega obsega nacionalne kohezijske ovojnice 
in ohranjanje obsega sredstev za zahodno 
kohezijsko regijo. Prav tako pa ne smemo 
pozabiti na pomembnost poenostavitve izvajanja 
kohezijske politike. Z odsotnostjo varnostnih 
tveganj in groženj je mogoče ustvarjati blaginjo 
in zagotavljati mir v celotni Evropi. V poslanski 
skupini se strinjamo s tem, da je potrebno najti 
skupne in čim bolj učinkovite rešitve za 
preprečevanje tveganj, ki prihaja iz naslova 
migracij in v zadnjem času predvsem 
tehnoloških varnostnih groženj, kot so 
kibernetski in informacijski napadi ali druga 
delovanja, ki nimajo nujno vojaškega značaja. 
Podpiramo tudi ohranitev vodilne vloge Slovenije 
pri ohranjanju miru v regiji Zahodni Balkan, ki 
ima strateški pomen tudi za varnost Slovenije. 
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Skupne rešitve in usmeritve zagotavljajo 
napredek vsem državam članicam unije, zato je 
pomembno, da delujemo tvorno in ciljno 
orientirano, predvsem da upoštevamo tudi 
prioritete nacionalnega pomena. Ne besede, 
temveč dejanja so tista, ki štejejo.  
 Pripravljeni predlog deklaracije je dobra 
osnova za nadaljnje delovanje Slovenije v 
inštitucijah Evropske unije, zato ga bomo v 
Poslanski skupini Desus seveda podprli. 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): 

Pozdravljeni!  
 Predlog deklaracije o usmeritvah za 
delovanje Republike Slovenije v inštitucijah 
Evropske unije je pravzaprav en akt, ki nič ne 
govori o tem, kaj bo Slovenija imela od te 
deklaracije in kaj bo Evropska unija Sloveniji 
dala. Nič ne bo dala. Nategnili nas bodo, kot nas 
nategujejo ves čas. Seveda bo pa slovenska 
vlada in slovenske politične stranke po večini 
bodo pa ploskali in bodo srečni, da jih potrepljajo 
po ramenih ali pa po kakšnem delu malo nižje.  
 Rečeno je bilo, da bomo v Evropski 
uniji močnejši, ko bomo delovali skupaj. To je 
neumnost. Skupnost bo močna in funkcionirala 
le takrat, kadar bo njen nukleus, najmanjši, to se 
pravi posamezni delček močan in pa 
funkcionalen. Dokler ne bo tega, ne bo nič. 
Slovenija, dokler ne bo funkcionalna, sama po 
sebi ne bo pomenila nič. Že zdaj smo siva lisa 
nekje v Evropi, kjer se križajo interesi Nemčije, 
Francije, Anglije ne več, ker je bila pametna, pa 
je šla ven iz te godle, pa še kakšne druge 
države. Mi samostojnosti nimamo in je ne 
pokažemo, ker nas je enostavno strah. Ne vemo 
kaj narediti z vsem skupaj. Govori se o ukrepih, 
ki bodo vrnili delavskemu razredu moč in oblast. 
To me spominja na Rainerja Mario Rilkeja, ki je 
pisal o tistih ruhrskih rudarjih. Pa kdaj, kje 
živimo? Saj smo vendar v enem obdobju, ki smo 
ga preživeli. Baje je zdaj leta 2019. Ali je 1919? 
Neki patološki izpadi o nekem delavstvu in o ne 
vem čem nas ne bodo pripeljali nikamor. Treba 
je narediti stališča Republike Slovenije, kaj 
bomo mi naredili, ne pa, kako bomo upoštevali 
vse, kar je rekla Evropska unija, in potem na tak 
debel špeh neke deklaracije, kjer tri četrt zadeve 
so samo navedki, kaj Evropa je naredila in kaj 
zahteva, in da se mi s tem seveda strinjamo.  
 Zavedati se je treba ene stvari, da na 
državnih ravneh ni poštenosti. Na državnih 
ravneh je le zakonitost in ni drugega. Bistvo te 
zakonitosti temelji na gospodarstvu. Če bo 
gospodarstvo močno, bomo mi močni. Slovenija 
ni majhna, kot pravijo nekateri, res pa je, da pri 
večini vladajočih je majhnost v glavah. V glavah 
zaradi tega ker ničesar ne razumejo in ker so že 

indisponirani kot neki hlapci, ki ne smejo dvigniti 
glave in misliti po svoje. To je narobe. Sedanja 
vlada bi morala narediti nekaj bistveno drugega. 
Ta deklaracija je preobširna, predebela, nima pa 
tistih osnovnih zadev, ki bi povedale, kaj bo 
reševalo Slovenijo. Zakaj Slovenija ne bi mogla 
biti davčna oaza? Lahko bi bila, če ne bi lezli v 
rit Bruseljčanom. Če se ne bi klanjali vsaki 
njihovi zahtevi, da moramo to pa ono pa tretje. 
Zakaj slovenska identiteta izginja? Zaradi tega 
ker naši vladajoči mislijo, da statistični uradi ne 
smejo vprašati ničesar drugega razen imena in 
priimka. Bedarija! Bedarija prve vrste! In to je 
sramota, ki jo dela vladajoča struktura. Ta 
vladajoča struktura deluje direktno proti 
interesom države Slovenije in proti interesom 
naših državljanov. Ne vem, kaj bodo ali pa kaj 
so dobili za to, vendar marsikaj se sliši. Marsikaj 
se sliši in ljudje zunaj, tuji diplomati, govorijo, 
»saj določeni slovenski diplomati so poceni«. 
Poceni so zato, ker so zraven še neumni, pa niti 
ne znajo zaračunati svojih uslug. Tako daleč 
smo prišli. Tako daleč smo prišli! In potem ni 
čudno, kakšno ceno imamo po svetu. Nobene 
cene nimamo. Nas obrcajo in nam dajo v roke 
škornje, da jih sčistimo kakšnemu, ki ima išias v 
Bruslju. In potem nas pošljejo nazaj v kot. To se 
dogaja z nami, z našo državo. Na žalost z 
državo. Če se to dogaja samo z določenimi 
političnimi predstavniki, me ne briga čisto nič, 
ker če je kdo bedak, je pač bedak, če je kreten, 
je kreten, če je slaboumnež, je slaboumnež. O 
tistih se ne bom pogovarjal. Hudo je to, da naša 
država trpi zaradi tega. Da trpijo tisti, ki bodo 
ostali za nami. Kajti za tiste, ki bodo ostali za 
nami, pa ne naredimo ničesar. Gremo se neke, 
kaj vem kaj, brezspolnosti, nadspolnosti, 
podspolnosti, ne vem kaj vse. Tu jaz čestitam 
vsem državljankam za dan žena, obenem pa 
tudi tistim, ki ne vedo, katerega spola so; pa naj 
se odločijo, mogoče si bodo kupili rožico ali jim 
bo pa kdo drug kupil rožico, pa naj si jo kam 
zatlačijo potem. Država gre pa k hudiču. S to 
deklaracijo nismo naredili ničesar, nič dobrega 
za državo, nič dobrega za državljane. 
 Govorimo o ne vem čem vse, s tem da 
nam Evropska unija tišči noter neke nenaravne 
rešitve, nenaravne rešitve, ki se bodo zrušile 
same vase. Zgodilo se bo tako kot v rimskem 
imperiju, ki je razpadel. Razpadel je na zahodni 
del, ki ga je dekadenca požrla in uničila v nekaj 
desetletjih, in na vzhodni del, kjer je še zmeraj 
vztrajala tista naravna moč nacije in narodov ter 
ljudi, in je obstajal še tisoč let. Nekdo bi danes 
rekel, hvala bogu, da imamo Rusijo. Pa res 
hvala bogu, da imamo Rusijo, da imamo 
Višegrajsko skupino, da imamo pametnega 
Madžara, da se Italijani počasi spravljajo k 
pameti, pa tako tudi Avstrijci. Na njih bi se morali 
ozirati in razmišljati o tem, da je treba delati za 
svojo državo. Ne za Evropo. Evropa ni nič, 
Evropa bo razpadla, Evropa že gnije pri živem 
telesu. Pokonci jo držijo samo še velike količine 
alkohola, po navadi konjaka, vsak dan ena 
flaška zjutraj, popoldne pa se ne ve več, kaj je 



                                                                                                                          

  214  

bilo dopoldne obljubljeno. Evropa je kvečjemu 
lahko Evropa narodov. In narodi so tisti osnovni 
nukleusi, na osnovi katerih lahko zraste kaj 
dobrega. In ko zraste kaj dobrega, lahko 
sodelujemo. Pa ne v svojo škodo, zato da bomo 
še večji hlapci, kot smo že, ampak tako, da smo 
enakopravni in enakovredni. Vendar pa s 
kimanjem Evropski uniji in s pritlehnim 
priklanjanjem tega ne bomo nikoli dosegli.  
 Za nas v Slovenski nacionalni stranki je 
ta deklaracija pravzaprav eno flancanje, eno 
priklanjanje Evropski uniji, ki pa za lastno državo 
in za lastne državljane nima in ne nosi nič 
dobrega. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za vaše stališče.  
 Spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci zaključujemo predstavitev stališč 
poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o 
dopolnjenem predlogu dekoracije.  
 Kot prva bo spregovorila gospa 
Ljudmila Novak. Pripravi naj se gospod Gregor 
Perič.  
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav vsem! 
 Tudi mi smo ugotovili v Novi Sloveniji, 
da deklaracija nima nekih konkretnih rešitev, 
čeprav v veliki meri naslavlja prave teme. V Novi 
Sloveniji odločno podpiramo članstvo Slovenije v 
Evropski uniji, ker menimo, da je Evropska unija 
tudi zagotovilo za ohranjanje miru med narodi in 
daje tudi okvir za možnost gospodarskega 
sodelovanja, napredovanja, seveda moramo pa 
tudi mi opraviti svoje domače naloge. Ni 
primerno, da za stvari, ki jih mi ne delamo prav 
ali pa dovolj učinkovito, krivimo Evropo, sami pa 
premalo naredimo, da bi odpravili naše domače 
probleme. Res pa je, da mora Evropa kot taka 
redefinirati svoje vrednote, na kar opozarjajo 
nekateri člani, članice predvsem 
vzhodnoevropskih držav. S tem se strinjamo, 
katere so tiste temeljne vrednote, zaradi katerih 
in pa na podlagi katerih je nastala Evropa, 
zaradi katerih je Evropa uspešna in ki so tudi 
temelj demokracije v Evropi. Pri tem pa ne 
pristajam na to, da se nekdo sklicuje na 
krščanstvo in krščanske vrednote, v svojem 
delovanju pa ne deluje demokratično, kajti 
demokracija je lahko nastala in se razvila prav 
na podlagi teh krščanskih vrednot. Zato 
krščanstvo ne sme biti izgovor za sebičnost in 
morda za nedemokratične poteze. Seveda pa 
potrebujemo tudi solidarnost, kajti res številne 
migracije, ki želijo priti v Evropo, niso rešitev za 
naše probleme, Evropa pa mora ostajati 
solidarna na ta način, kot je to delala že do 
sedaj, seveda lahko tudi bolje, bolj učinkovito. 
Evropa je ne nazadnje največji donator skupaj z 
državami članicami, mislim da leta 2017 preko 
80 milijard. Vprašanje pa je, ali je ta pomoč res 
dovolj učinkovita, prava in na pravem mestu, da 
bi v teh državah, od koder prihajajo številni ljudje 

iskat delo, nastajala delovna mesta, da bi ljudje 
lahko ostali na svojem področju, da ne bi bilo 
potrebe, da masovno bežijo iz svojih držav in 
iščejo boljši kruh tudi v Evropi. Seveda s tem ne 
želim reči, da migracije niso del vsakdana ali pa 
življenja skozi leta, stoletja in tisočletja, vendar v 
nekem normalnem obsegu. Ko se te migracije 
dogajajo in so prekomerne, tako kot leta 2015, 
potem pa ima to negativne posledice za države, 
ciljne države in tudi za države, iz katerih te 
migracije izhajajo. Evropska unija je solidarna, in 
prav je, da je, tudi Slovenija mora biti solidarna, 
kajti ljudje v tretjih državah, v nekaterih državah 
sveta si res ne morejo sami pomagati, če ni te 
pomoči tudi od zunaj. Seveda pa Evropa ne sme 
biti lahkomiselna, varovati mora svoje meje, da 
ne bi ponovno prihajalo do takšnih neprimernih 
migracij, ampak do nekih kontroliranih oziroma 
da se vsaka država zase odloči, koliko 
migrantov želi sprejeti in jih potrebuje. Žal pa 
tudi Evropa pri tem deluje sebično, in to 
občutimo tudi mi, ko naši možgani, naši 
izobraženi ljudje odhajajo, pa ne samo za nekaj 
časa po izkušnje, ampak mnogi tudi ostajajo 
tam, kjer so bolje plačani. Tukaj je pa zdaj 
naloga naše države, ali bomo razvili 
instrumente, orodja, takšno davčno politiko, ki 
bo te ljudi motivirala, da bodo ostali doma in 
pripomogli k dvigu gospodarske rasti v Sloveniji, 
k boljšim delovnim mestom in tako naprej. Tukaj 
pa Slovenija za enkrat nima prave strategije, 
čeprav se vedno znova napovedujejo neke 
davčne reforme. Ampak če bomo delali davčne 
reforme samo zato, da bomo še bolj obdavčili 
tiste, ki že tako delajo in dobro delajo in jih 
potrebujemo, potem pač to ni uspešna davčna 
politika za razvoj države oziroma tudi za 
obstanek možganov, ki jih potrebujemo v 
Sloveniji. 
 Spomnim se pa tudi večkrat razprav 
predstavnikov iz teh tretjih držav, ko so imeli iste 
probleme, ko so se pritoževali nad Evropo, pa 
seveda tudi nad Ameriko in drugimi državami, 
kajti tudi njihovi možgani odhajajo iz njihovih 
držav, zato se ne morejo tako razvijati, ker pač 
delovna sila, izobraženi ljudje so nujni 
predpogoj, da je neka država bolj uspešna.  
 Pri varovanju Evrope mora pa 
Evropska unija pokazati več odločnosti, več 
sodelovanja, več povezovanja in se mora tudi v 
večji meri opirati na lastne sile, kajti nekdo tretji 
nima enakih ciljev, kot jih imamo mi, torej 
varovanje naših meja, naše skupnosti. Vemo, da 
pri tem so države pogosto sebične, govorim o 
drugih večjih državah, ki pač najprej poskrbijo 
zase. 
 Bilo je omenjeno tudi pogajanje o 
prihodnji evropski perspektivi. Poglejte, škoda, 
da smo tako neučinkoviti pri črpanju evropskih 
sredstev. Vedno to delamo z zamudami, jezimo 
se na grdo Evropo. Še včeraj sem slišala, 
Evropa nam nič ne da. Evropa nam ponuja, nam 
daje, mi pa ne znamo vzeti. Tukaj vemo, da smo 
premalo učinkoviti, da sami dodatno stvari 
zbirokratiziramo, čeprav je že tam preveč 
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birokracije. Za večjo učinkovitost črpanja 
sredstev moramo biti sami bolj učinkoviti. Drugič 
pa, ko se bomo pogajali, da se pogajamo za 
stvari, ki jih mi potrebujemo. S tem, kar imamo 
sedaj na razpolago, niso vsi zadovoljni, še 
najmanj pa občine, in pravijo, še vedno nimamo 
osnovne infrastrukture, zdaj imamo pa več 
denarja za mehke projekte, ne pa za to, kar mi 
potrebujemo. Pa je spet Evropa kriva, grda, ker 
nam ne daje. Ja, ko pa se pogovarjamo tudi z 
drugimi državami, pa ugotavljamo, da nekatere 
države pa so to dosegle, pa še vedno vlagajo v 
infrastrukturo. Mi smo se pa torej slabo pogajali. 
In ko govorimo, da smo hlapci Evrope, hlapci 
smo samo toliko, kolikor se sami naredimo za 
hlapce. Tudi jaz, kot ženska, hvala lepa za vse 
čestitke moških kolegov, se nikoli nisem čutila 
manj vredna, zato ker sem ženska, ampak če 
sam tako doživljaš sebe, potem drugi to 
izkoriščajo. Tudi tukaj, če bomo sami 
samozavestni in bomo vedeli, kaj hočemo, 
kakšne cilje imamo, kakšne ukrepe moramo za 
to sprejeti, bo tudi Evropa znala to upoštevati in 
spoštovati. 
 Ker sem bila tudi v času prvega 
slovenskega predsedovanja evropska poslanka, 
sem imela priložnost še bolj podrobno videti, kaj 
to pomeni, če neka država predseduje Evropski 
uniji. Takrat smo bili vsi ponosni, bili smo prva 
nova članica od desetih sprejetih leta 2004, ki 
smo predsedovali Evropski uniji. Moram reči, da 
smo slovenski poslanci pokali od ponosa, ker so 
nas vsi hvalili, ker smo takrat imeli stabilno 
gospodarsko rast, dobre finance, eno leto prej 
smo sprejeli tudi evro. To je bil zelo lep, zelo 
dober občutek. Vem, da je takrat Slovenija tudi 
odlično predsedovala in tudi slovenski poslanci 
smo imeli takrat slovensko vlado in predstavniki 
slovenske vlade dobre odnose, oni so se lahko 
oprli na nas. 
 Mi smo skušali pri poslancih različne 
stvari poizvedeti, pomagati in smo dobro 
sodelovali. Vendar se takšno sodelovanje s 
koncem predsedovanja ne sme nehati, ampak 
se mora nadaljevati. Če slovenska država, 
vlada, ministrstva dovolj dobro suportirajo tudi 
slovenske poslance v Evropskem parlamentu, 
kar sem videla, da delajo druge države zelo 
učinkovito in uspešno, potem bodo tudi 
slovenski poslanci vedeli, kaj je interes države, 
in bodo tudi lažje tista stališča zastopali, ne 
glede na to, v kateri politični skupini so aktivni 
oziroma so člani, ker bodo mislili najprej na 
interes Slovenije. Ampak to je v veliki meri 
odvisno od slovenske vlade, koliko uporabi svoje 
poslance tudi v Evropskem parlamentu in koliko 
je pri tem hitra, učinkovita in uspešna. 
 Smo pa včasih dobili kakšna sporočila, 
priporočila in prošnje, ko so bili že vsi vlaki 
zamujeni, kajti tudi v Evropskem parlamentu so 
procedure dolge, vemo, da so terminski načrti 
tako kot v slovenskem, če zamudimo čas za 
vlaganje amandmajev, nam pri tem nihče več ne 
more pomagati. Ko neka točka gre mimo, gre 
mimo in zato bi tudi v prihodnosti prav 

priporočala oziroma si želela, da bi Slovenija 
vedela, katere so njene prioritete, se za to 
učinkovito pogajala, da ne klečeplazimo pred 
Evropo, kot je bilo prej rečeno. Da pa znamo 
tudi slišati, kaj nam Evropa sporoča; pa ne 
zaradi sebe, ampak ker je tam vendarle bolj 
nevtralno področje. Želijo nam povedati, zakaj je 
dobro, da mi prodamo državne banke – ker smo 
jih že tolikokrat morali sanirati in so državne 
finance zato v slabšem stanju; zakaj 
potrebujemo drugačen proračun – zato ker na 
koncu bo škodoval nam, če ne bomo nekaj 
naredili; zakaj potrebujemo reforme – pa sami 
vemo, da jih potrebujemo, pa vlada ali še ni 
uspela pripraviti teh reform, ali se stranke bojijo 
ali ni soglasja in tako naprej. Zato tukaj ni 
upravičeno, da žugamo in se hudujemo na 
Evropo, ampak da prisluhnemo pa v svojih 
politikah skušamo to tudi vključiti, ker je dobro za 
nas. Za nas! 
 Menim, da je Evropa, Evropska unija 
zagotovilo za mir, za sodelovanje, za napredek, 
seveda mora tudi redefinirati svoje vrednote, 
mora pogledati, kje so ovire, preveč birokracije, 
kar vsi vemo, in mora to postopoma odpravljati. 
Slovenija pa mora biti polnopravna, 
enakovredna, samozavestna članica, ampak 
sama mora vedeti, kateri so njeni cilji, kaj želi 
doseči in pravočasno se za to tudi potegovati.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo imate gospod Gregor Perič. 
Pripravite pa se dr. Milan Brglez. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo, lep pozdrav še enkrat vsem! 
 O čemer bom zdaj razpravljal, naj takoj 
na začetku povem, da ni apologija Evropske 
unije, ampak je moje videnje, kako stvari stojijo 
ali pa včasih se tudi malo nagibajo. 
 Danes razpravljamo o deklaraciji o 
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v 
institucijah Evropske unije v 18-mesečnem 
obdobju. Ta deklaracija ni prva, bilo jih je, mislim 
da, že 12. Tudi v današnji razpravi smo marsikaj 
slišali in številni so zelo ostro tudi usmerili prst, 
ost ali pa kakšen drug pripomoček zoper 
Evropsko unijo. Ali je to upravičeno, ali ne, pa 
mislim, da je to ključno danes, kakor je izšlo iz te 
razprave. Najprej se zavedajmo, da v prejšnjem, 
20. stoletju je bila prva polovica 20. stoletja 
zaznamovana predvsem z velikimi krizami in še 
večjimi vojnimi spopadi. Skratka, nič dobrega in 
nič od tega si ne želimo nikoli ponoviti ne v 
Evropi in ne kje drugje. V Evropi smo imeli to 
srečo, da se je nekaj pametnih glav usedlo 
skupaj in se odločilo za nek projekt, ki mu danes 
rečemo Evropska unija, in kar je najbolj 
pomembno, je, da že kar nekaj desetletij 
zagotavlja znotraj Evrope mir. Mir je temeljno 
izhodišče, da se lahko pogovarjamo o čemerkoli 
drugemu – o gospodarskemu napredku, o 
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socialnih pravicah in lahko bi našteval še kar 
nekaj časa.  
 Z neko lahkoto reči, da Evropska unija 
prispeva k ničemur in da je to nekaj povsem 
brezveznega in nepomembnega in da bi lahko 
sami samostojno dosegli veliko več, to je, si 
upam trditi, laž, kar se je v preteklosti, kdor 
pozna zgodovino, velikokrat izkazalo. Sigurno je 
to morda nekoliko bolje v nekem ožjem 
časovnem zgodovinskem okviru za države, ki so 
velike, ki so velesile, zagotovo pa ni to rešitev in 
to ni opcija za države, ki so ozemeljsko, 
populacijsko, kapitalsko in še kako drugače 
skromnejše ali pa, če želimo, majhne. Slovenijo 
vidim kot deželo, ki je sicer majhna, ampak ima 
zelo veliko za ponuditi in pokazati, imela je v 
preteklosti in prepričan sem, da bo tudi v 
prihodnje tako. 
 Kadar smo nejevoljni in nezadovoljni 
nad načinom delovanja Evropske unije, v bistvu 
si moramo postaviti ogledalo in to 
nezadovoljstvo ne usmerjati v Bruselj, tako kot 
smo v preteklosti usmerjali v Beograd, ali pa na 
Dunaj, ali pa še kam drugam, ampak se moramo 
sami vprašati, kaj bi lahko naredili bolje v tem 
smislu. Moja ocena je, da tukaj ne razumemo 
ravno najbolje, kako procesi, odločevalski 
procesi znotraj Evropske unije delujejo. Pogosto 
se zgodi, da dobimo že nek akt iz Evropske 
unije, ali bo direktiva, uredba ali kaj tretjega, ki je 
že finaliziran, več ali manj zaključen, tam na 98–
99 % in potem normalno, da v tej zaključni fazi 
kaj dosti k njegovi vsebini ne moremo prispevati. 
Ključno je, če želimo biti uspešni in če želimo še 
bolj aktivno soustvarjati in vplivati tudi na 
zakonski okvir oziroma zakonodajni okvir 
delovanja Evropske unije, da to počnemo 
pravočasno, ne na koncu odločevalske faze 
oziroma zakonodajne faze, ampak na njenem 
začetku. Tukaj mislim, da je tisto bistveno, kar 
nekatere države zelo spretno počnejo, Slovenija 
pa ima tukaj nek izziv, ki ga lahko v prihodnje še 
bolje izkoristi. Na ta način mislim, da bomo tudi 
vsi skupaj veliko bolj zadovoljni s tistim, kar 
dobimo, ker bomo bolj aktivno in vključeno 
sodelovali v samem odločevalskem procesu.  
 Meni se zdi pomembno izpostaviti še 
eno zadevo, in sicer kam se Slovenija uvršča 
oziroma kam se umešča znotraj Evropske unije. 
Če pozorno poslušamo javne razprave, imamo 
nekako dve opciji na voljo. Ena opcija je, da se 
umestimo v ta bolj jedrni del Evropske unije, 
druga opcija je pa tako imenovana višegrajska 
skupina. Legitimno je razpravljati o tem, kakšne 
so prednosti enega ali drugega, ampak moja 
osebna preferenca in mislim, da je preferenca 
še številnih drugih, v končni fazi tudi prejšnje 
vlade, prejšnja SMC-jeva vlada je zelo jasno 
nakazala, da si želi pripadati nekemu jedrnemu 
delu Evropske unije, ne pa njenemu obrobju. Kot 
rečeno, vsak se nekje najde, ali na obrobju ali 
pa v njenem jedru. 
 Naj spomnim, dobro leto nazaj, 
februarja se je v Ljubljani zgodil vrh premierjev, 
torej Slovenije z državami Beneluksa, torej 

najbolj jedrne, najbolj sredinske točke Evropske 
unije, tam, kjer je Evropska unija dejansko 
nastala. Predsedniki vlad so dejansko ugotovili 
in še enkrat podčrtali to, da ima Slovenija, kljub 
temu da geografsko je nekoliko odmaknjena od 
Beneluksa, s temi tremi državami zelo veliko 
skupnega – politično in še kako drugače, z 
vidika pogledov na evropske vsebine, na 
delovanje enotnega trga, na vprašanje migracij, 
na vprašanje solidarnosti med državami 
članicami Evropske unije. Na osnovi tega je 
nastalo tudi neko skupno stališče oziroma 
deklaracija, ki je vse te usmerite povzela. 
Verjamem, da lahko na osnovi, v duhu te 
deklaracije in teh političnih sporočil, ki so bila 
takrat pred dobrim letom artikulirana, tudi 
sedanja vlada najde zelo veliko inspiracije in 
usmeritev. V končni fazi imamo s temi tremi 
državami zelo veliko skupnega tako v okviru 
snovanja večletnega finančnega okvirja in če se 
medsebojno podpiramo, Slovenija ni ena, 
ampak ima tri močne zaveznike. V končni fazi se 
je to izkazalo tudi v primeru arbitraže, kjer so 
nas te države – recimo za Belgijo lahko direktno 
povem, da nas je zelo odločno podprla v 
reševanju tega mednarodnega problema, ker se 
zavedajo, da je ta problem zelo instruktiven tudi 
za reševanje problematike meja na zahodnem 
Balkanu, kadar se bo Evropska unija tja širila. To 
je ena ključnih strateških izhodišč tudi Slovenije 
za njen dolgoročni razvoj tega področja, te 
regije. Kot rečeno, vprašanje varnosti je tudi v 
deklaraciji, ki jo imamo danes na mizi, zelo 
pomembno in izpostavljeno in sem vesel, da se 
je politika znotraj Evropske unije poenotila v tem 
smislu, da je tudi vprašanje varnosti prišlo na vrh 
prioritet in se tukaj iščejo rešitve. Seveda je pa 
marsikdo tak, da zavoljo nekih svojih ožjih 
interesov, tudi ozko koncentriranih in potem ruši 
neko skupno enotno rešitev in potem se v 
težavah znajdemo zlasti tisti, ki imamo tudi 
zunanjo mejo – če govorimo o migracijah. 
 Če z migracijami tudi zaključim s tisto 
slavno in za marsikoga tudi razvpito marakeško 
deklaracijo, ne morem mimo tega, da je gospod 
Manfred Weber, gospod, ki je na čelu Evropske 
ljudske stranke, zagovornik te deklaracije, ker se 
zaveda njenih pozitivnih učinkov. Kaj potem 
slišimo znotraj našega političnega prostora, kako 
se potem te stvari trgajo in kako se 
reinterpretirajo, zlasti na bolj desnem političnem 
polju, to je pa vprašanje tudi v končni fazi za 
naše volivce. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo imate dr. Milan Brglez, 
pripravite pa se gospa Iva Dimic.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Najlepša hvala, 

gospod predsednik.  
 V bistvu bi želel še enkrat podčrtati 
nekaj stvari. Že prej sem začel s tem, da bo ta 
odnos institucije Republike Slovenije do 
Evropske unije treba še v marsičem bolj 
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popraviti. Začel sem že prej v stališču poslanske 
skupine tudi s tem, da je treba malo samokritike; 
od tega, da posamezna matična delovna telesa 
ne jemljejo dovolj resno dogajanja na evropski 
ravni in kar spustijo stališče Vlade, brez da bi ga 
dopolnila, obravnavala vsaj politično, če ne 
drugače, in se potem čudijo, ko je treba na 
koncu to isto stvar sprejeti v naš pravni red. 
Zadeva ni samo na tem nivoju problematična. 
Problematična je tudi zaradi tega, ker celotnega 
procesa spremljanja, ki bi ga potrebovali na točki 
subsidiarnosti in proporcionalnosti, ki pa je nujna 
s stališče posameznih držav, ne izpeljujemo v 
celoti. Oziroma drugače povedano – parlament 
je relativno majhen, poslanske skupine so 
majhne in dejansko toliko lastnega strokovnega 
znanja se ne premore, da bi lahko brez pomoči 
vseh država uspela izoblikovati neko stališče, ki 
bi imelo vsaj v dveh vejah oblasti neko 
legitimnost; v izvršni, ki je prav odgovorna, in na 
drugi strani tudi zakonodajni. To je ena stvar, ki 
bi jo pravzaprav želel izpostaviti. 
 Dogaja se še dodatna zadeva. Procesi 
znotraj Evropske unije vodijo do tega, da je vse 
več delegiranih aktov in pri delegiranih aktih pa 
prav nadzor, kakršenkoli že, Državnega zbora 
povsem izgine. Na drugi strani se nam dogaja 
vse večkrat, da v trilateralnem procesu, ker se 
države ne morejo dogovoriti, se dogovorijo 
Evropski parlament, Komisija in Svet. Zadeva se 
lahko obratne za 180 stopinj tudi pri direktivi, ki 
jo bomo mi morali izvesti v Državnem zboru 
oziroma vpeti v naš pravni sistem. Me zanima 
sicer, kako bo to videti, ker bo jasno, da je 
stališče eno in da je zadeva 180 stopinj 
drugačna, ker vseeno po naši ustavi volja 
poslanca ni dana vnaprej, tako da najverjetneje 
bomo vsi skupaj imeli določene težave ali pa 
stiskanje zob, zopet, tudi glede takih načelnih 
vprašanj. 
 Da bi se ta stvar popravila, bo 
najverjetneje treba odpreti zopet ta zakon, ki 
ureja razmerje med Državnim zborom in Vlado, 
da bodo vsaj informacije bolj normalno tekle. Ker 
zaenkrat je ta proces tako dolgotrajen, da 
rabimo vsaj dva meseca, da pride spremenjeno 
stališče v Državni zbor, in to je glede na 
dinamiko dela v Evropski uniji včasih prepočasi 
ali pogosto prepočasi, še zlasti takrat, ko 
komisija hiti, da pospravlja zadeve z mize, tako 
kot je sedajle. To so ene tistih najbolj neprijetnih 
zadev. Potem pol leta ne bodo delali, ampak 
sedajle pa hitijo. Prva stvar, ki sem jo hotel 
omeniti.  
 Druga stvar. Moramo se zavedati, da 
bo predsedovanje, ki ga imamo pred seboj, 
drugačno od prejšnjega. Vloga predsednika 
Vlade, vloga zunanjega ministra je povsem 
drugačna oziroma ju čisto drugi opravljajo. 
Pravzaprav sta nepomembna, če si ne bosta 
našla znotraj tega predsedovanja vsaj 
protokolarno in simbolno ustreznega mesta. Vsa 
druga ministrstva so tista, ki so ključna. Zaradi 
tega rabimo sistem, ker tudi samo prejšnje 
predsedovanje ni zadostna osnova za to, da bo 

naslednje tudi dobro izvedeno. Zaradi tega 
potrebujemo vsebinske usmeritve, da vemo, kaj 
delamo in da bo tudi Državni zbor vedel, kaj 
narediti, da bo prispeval k temu. Ne da bo 
izvedel, kaj mora delati, ampak da bo prispeval 
in da bo zainteresiran, da tisto naredi. 
 Tretja stvar, ki bi jo hotel povedati, je: 
ja, en del kritike drži, dvojna merila dejansko 
obstajajo v Evropski uniji. Dvojna merila, ki 
gredo običajno med velikimi ali malimi, ali pa 
lahko gre med velikim kapitalom in malim 
kapitalom, ali pa kakorkoli že hočete to zadevo 
postaviti. Ne veljajo za vsa ista pravila in tudi 
zaradi tega ni druge, kot da se absolutno 
vsepovsod in vedno vztraja na trojni 
povezanosti; ne sedaj ene stvari ven postavljati: 
vladavina prava, demokracija in človekove 
pravice. V trenutku, ko enega od teh odpraviš, 
dobiš dizaster. Zgolj z demokracijo – vemo, kam 
lahko pridemo zgodovinsko. Pa ne bi hotel tega 
še enkrat odpirati – razprave tu. Človekove 
pravice so omejitev, ki zamejuje normalno 
demokracijo, in vladavina prava pa tudi, ker 
mora ločitev vsaj veje oblasti, če drugega ne, kar 
pogosto pozabimo pri nas.  
 Še dve stvari, ki sta pomembni. Zame 
vsaj je vprašanje suverenosti vprašanje znanja, 
ki ga imamo. Več je tega znanja, lažje nam je in 
suverenost lahko branimo z znanjem, s 
kreativnostjo. Seveda moramo biti pravočasni, 
pa upati si moramo tudi kakšno stvar narediti, 
ampak brez znanja tudi hrbtenice ni.  
 In še dve zadevi. Pogosto se govori o 
tem, da nas bodo zavezniki rešili. Ne, pravna 
sredstva! Vsi zavezniki, ki so, so večji od nas in 
bi od nas kaj hoteli. In končno, ne pozabiti, 
jedrnost ni dovolj. Ustava vse zavezuje. Načela 
izhajajo iz ustave … /izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Iva Dimic, pripravi naj se 
Primož Siter.  
 Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Spoštovani!  

 Danes ko razpravljamo o usmeritvah 
delovanju Slovenije v Evropski uniji, naj najprej 
povem, da sem vesela, da je Slovenija in da 
živim v Sloveniji, ki je del evropskega naroda, ki 
je del Evropske unije. In se počutim varno. 
Želim, da bi bil še naprej mir, želim si 
sodelovanja in seveda tudi napredka. Vse to 
omogoča Evropa, o kateri včasih mogoče, celo v 
tem parlamentu, govorimo preveč negativno. 
 Evropa nam daje neke usmeritve, ki jih 
nacionalni parlament sprejema in potem izpelje 
in implementira. Kako pa se to zgodi, je pa 
seveda na naši vladi. In od naše vlade je 
odvisno, kako bodo zakoni urejeni, kako močno 
bodo posegli v posamezni segment, v 
posameznikovo življenje. En primer je bil, ko 
smo ugotavljali oziroma sprejemali, 
implementirali zakon o omejevanju denarja 
zaradi zlorabe. Evropska unija je rekla, da je v 
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Evropi gotovinsko poslovanje mogoče v višini 15 
tisoč evrov. Ko smo tukaj sprejemali to 
deklaracijo in jo implementirali, seveda, je 
takratna vlada to omejila na 5 tisoč. Kdo nam 
potem kroji kakšno življenje in kakšno svobodo 
imamo v Sloveniji? In vsi rečejo: grda Evropa. 
Ne, ni grda Evropa, mi, Državni zbor Republike 
Slovenije se je odločil, da bo temu tako in omejil 
na 5 tisoč gotovinskega poslovanja – proti 
korupciji in pranju denarja je bil zakon.  
 Se pravi, da Evropa postavlja neke 
mejnike, znotraj tega pa se lahko vsi omejujemo; 
in tako je tudi na področju kmetijstva. Evropa ne 
predpisuje kaj in kako moramo, katere cilje 
moramo zasledovati, kako pa mi 
implementiramo zakonodajo v Sloveniji, pa ne. 
Ker Avstrijci imajo drugačno zakonodajo, bolj 
odprto, kakor jo imamo Slovenci. Pa še nekaj, 
tudi Evropa ne diktira, kaj in kako, kakšne 
preiskave in kaj moramo imeti. Danes pač žal 
novica, da je minister za zdravje gospod Fakin 
odstopil. Sama sem že večkrat spraševala … 
Želim si imeti tudi na področju boja z rakom 
enake primerljive možnosti, kot jo ima Evropska 
unija, kot jo ima Nemčija. Zakaj je preventivni 
program Dora v Sloveniji zapeljan od 50 do 70 
let, Nemčija jo izvaja že pri 40. letu? Zakaj je 
temu tako? Želim si, moja prizadevanja bodo 
tudi v prihodnje, da bi imeli tudi na področju boja 
z rakom v Sloveniji enake možnosti, kot jih imajo 
ostali evropski narodi. 
 Še ena zadeva je, ki jo tudi nihče ne 
pogojuje in je naša odločitev. Kako bomo 
usklajevali družinsko in poklicno življenje? Kako 
bo delovala družinska politika in socialna 
politika? Evropa ima to zelo dobro rešeno. Zakaj 
se ne bi zgledovali v prihodnjem mandatu po 
velikih preizkušenih zadevah in omogočali tako 
družinam, otrokom štipendije, otroške dodatke in 
seveda tistim, ki imajo socialo potrebo, socialne 
dodatke. Bilo je rečeno, da ne veljajo ista pravila 
v Evropi; kolega je ravnokar rekel. Res je, ne 
veljajo ista pravila. Ampak, zakaj ne veljajo? 
Zato, ker je od vsakega naroda, od vsakega 
posameznika pomembno, koliko je pripravljen se 
aktivirati, če ima prave argumente in seveda, če 
je aktiven, če je uspešen, če deluje, če išče poti, 
da bi pomagal … / izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Naslednji na listi prijavljenih je pravkar 
odstopil. Tudi Maše Kociper ni. Vidim pa tukaj 
gospo Violeto Tomić.  
 Izvolite, beseda je vaša.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Ravnokar sem 

prišla in na mizi pustila kosilo, pa ne bom, da ne 
bo kakšnega škandala kot s sendvičem, govorila 
avtobiografskih podatkov. 
 Žal sem mislila, da se ne bo toliko ljudi 
odjavilo, kajti tematika Evropske unije je izjemno 
pomembna in na žalost bi morala biti pomembna 
tudi za naše poslance kakor tudi za volivce, ki 

imajo včasih občutek, da to, kar se tam dogaja, 
ni naš problem.  
 Dejstvo je, da Evropska unija mora, če 
se hoče ohraniti, postati bolj demokratična in bolj 
socialna in predvsem ogromno smo slišali o 
varnosti. Pa naj vam povem o varnosti. Niti 
enkrat tukaj nisem slišala, pa predvsem s strani 
desnice, ki ima polna usta varnosti, o vzrokih in 
o posledicah. Veste, če greste k zdravniku z 
zelo hudo boleznijo – in ta naša varnost in 
migrantska problematika je bolezen Evropske 
unije, kot smo tukaj in kot ste ugotavljali –, dober 
zdravnik bo iskal vzroke, slab zdravnik vas bo 
nafilal s tabletami, korporacije bodo živele zelo 
dobro, farmacevtske, vam se bo bolezen 
ponovila, pravzaprav boste umrli od posledic 
zdravljenja in preobremenjenosti organizma s 
temi zdravili. Dober zdravnik bo pogledal, kje je 
vzrok in ko bo našel vzrok, boste zdravi. To je 
edini način za preživetje organizma in tako je 
edini način za preživetje organizma Evropske 
unije tudi to, da se zavemo vzrokov.  
 O čem govorim? Nikoli nismo govorili – 
govorim o varnosti in miroljubnem reševanju, 
tudi premier Šarec je povedal veliko lepega –, 
vendar nikoli nismo govorili o tem, da nismo 
nasprotovali vojnam, ki so uničile Irak, Iran, 
Afganistan, Libijo. Potem se čudimo, če imamo 
begunce. Iz lastne izkušnje vam povem, bila 
sem pred slabim tednom na meji z Marokom, 
kjer ljudstvo Polisaria že 34 let čaka na pravico. 
Leta 1992 jim je bil obljubljen referendum in še 
vedno čakajo. Niso preplavili Evrope, imajo 
svojo državo, predsednika, ministre in ne 
potrebujejo naše miloščine, potrebujejo 
priznanje. Kaj naredi Evropska unija – podpiše 
trgovinski sporazum z Marokom, ki prodaja 
dejansko dobrine z njihovih zasedenih ozemelj! 
In Maroko, ko je zasedel njihova ozemlja, je 
naredil 2 tisoč 700 kilometrov dolg zid in postavil 
milijon min, na katere stopajo otroci, ženske, 
prebivalci. In vseeno vztrajajo. 
 Govorimo o aneksiji Krima, o tem, kako 
bomo obsodili Rusijo zaradi te aneksije; tu, pred 
svojimi očmi pa zaradi finančnih interesov 
toleriramo okupacijo. Take stvari so nedopustne! 
Veste, oni držijo našo varnost. Če bi dobili svojo 
državo, bi naredili učinek spužve, gradili bi jo, 
zaposlili bi ljudi in ne bi se Evropa soočala z 
migrantsko problematiko. Ali vi mislite, da je 
ljudem super, da morajo bežati od svojih 
domovin, svojih hiš? Ali mislite, da jim je super, 
da jih na čolnih nihče ne sprejme in da se 
utapljajo v Sredozemskem morju ali pa v reki 
Kolpi? Ni jim super! Verjemite, vsak bi raje živel 
doma – če jim dovolimo in če jim pomagamo, da 
lahko ostanejo doma. 
 Tako v varnostni problematiki, 
spoštovane in spoštovani, Evropa ne dela pravih 
potez. Vedno govorimo, da je treba probleme 
reševati pri njihovem izvoru. To, kar sem vam 
povedala, je reševanje problemov pri izvoru in 
ne postavljanje še višjih ograj. Vzornik Trump 
postavlja veliko ograjo proti Mehiki. Ja, ampak 
kaj je dosegel? Da njegov javni sektor ni dobil 
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plač. Ljudje, ki so zaposleni v javnem sektorju, 
niso imeli denarja niti, da bi prišli do služb. In on 
ne krši človekovih pravic, krši jih pa Venezuela! 
Recimo. To so dvojni standardi Evropske unije, 
ki se morajo prenehati. 
 Seveda lažni preroki zagovarjajo manj 
Evrope. Ravno zato, zakaj se je dvignila skrajna 
desnica, ravno zato je Levica predlagala 
amandmaje, ki bi odpravili prekarnost, ki bi 
dvignili plače. Veste, Evropska unija je edino, 
kar je lahko naredila – zategujmo pasove! V 
času krize se je zgodilo – kaj? Periferija je 
hranila center, revni so hranili bogate. In 
medtem ko smo mi – in tudi, verjamem, vse 
države tako imenovanega obrobja – zategovali 
pasove in šparali na pokojninah … Zdaj zelo radi 
govorijo, glejte, naš človek, ki je delal 40 let, pa 
dobi 400 evrov, uh, en migrant pa kar tri jurje – 
kar seveda ne drži. Ampak mi smo zaradi te 
svetovne gospodarske krize in zaradi napačnih 
politik Evropske unije prišli do tega, da naši 
upokojenci hirajo, da imamo zategovanje pasov 
na področju šolstva, zdravstva, razvoja. 
Financiramo samo nek balon, ampak na koncu 
koncev, veste, ti bogati so postali dvojno bogati. 
 V času najhujše krize se je število 
multimilijarderjev podvojilo v Evropi in tudi v 
svetu. Če hočemo ohraniti Evropo, kot jo 
poznamo danes, je ta trend nujno treba obrniti. 
Se pravi, Evropa mora postati država vseh 
njenih državljank in državljanov in preusmeriti 
denar od tam, kjer ga je preveč, tja, kjer ga 
primanjkuje. In predvsem mora postati tudi 
okoljska. Glifosat bi morali že zdavnaj 
prepovedati, raziskave so že 30 let nazaj 
povedale in dokazale, da so povezave med 
rakavimi obolenji in uporabo glifosata. Povzroča 
tudi vse večjo rezistenčnost na razna škropiva. 
Ampak pri nas ga celo proizvajamo – spet 
interesi korporacij pred interesi ljudi! Ko bo 
postala Evropa odgovorna do vseh državljank in 
državljanov in ko bo v prvi vrsti mislila na njihovo 
dobrobit, potem bo lahko obdržala to, kar je. 
Drugače pa, kot so že nekateri poslanci pred 
mano govorili, bo brexit samo prvi korak in bo že 
več teh -exitov. Skrajna desnica se krepi. Brexit 
je posledica točno tega, nezadovoljstva ljudi, ker 
se počutijo ogoljufane, zapuščene, same, ker jim 
Evropska unija ni prijazna mati, ki bi poskrbela 
za vse enako, ampak je mačeha, ki skrbi samo 
za tiste na vrhu. In tukaj so ljudje oropani 
dostojanstva, oropani svoje pravice do 
dostojnega življenja in desni populisti to s 
pridom uporabljajo. Zelo s pridom in zato se 
krepi njihovo ... 
 Zdaj smo poslušali veliko optimističnih 
trditev, predvsem s strani Vlade, vendar sem 
prepričana, da mi moramo zahtevati spremembe 
in ne biti zadovoljni s tem, kar je. Ostro moramo 
zahtevati, kajti Slovenija je enakopravna država 
članica, ampak ves čas prikimavamo interesom 
tistih najmočnejših – Nemčije, ZDA in tako 
naprej. 
 Če se dotaknem tudi trgovinske politike 
Evropske unije. Veste, Evropska unija je ena 

največjih gospodarskih partnerjev na svetu. 
Evropska unija je tista, ki bi morala postaviti 
standarde vsem. Morala bi biti vzor. Na policah 
evropskih trgovin nikoli ne bi smeli srečati 
izdelkov, ki so narejeni z otroškim delom, 
suženjskim delom, z izkoriščanjem pragozdov, 
oceanov. Nikoli! Če bi ta standard postavili, bi se 
hitro cel svet globalno spremenil. 
 Slovensko kmetijstvo in gospodarstvo 
sta že tako in tako prizadeta zaradi podnebnih 
sprememb. Imamo jih, čeprav jih nekateri 
zanikajo: Zemlja je ploščata, planet se ne 
segreva, ohlaja se celo baje, mački izumirajo. 
Veste, podnebne spremembe so stalnica in 
desertizacija planeta je strašna. Pomika se, 
desertizacija, se pravi puščava, se premika 
navzgor. Vprašanje vode bo najpomembnejše 
vprašanje v prihodnosti. In vprašanje 
samooskrbe s hrano. Mi smo seveda v 
prejšnjem mandatu na pobudo Levice vpisali 
pravico do zdrave pitne vode v ustavo, vendar 
še zmeraj smo priča hudim pritiskom korporacij 
na to našo pravico. Ampak tako, kot smo 
zapisali v našo ustavo, bi morali na ravni 
Evropske unije aktivno spodbujati, da bi tudi cela 
Evropa zapisala pravico do pitne vode v svoje 
akte, kajti to je ena osnovnih pravic. 
 Ravno tako je treba aktivno spodbujati 
stabilnejše oblike zaposlovanja, boj proti 
prekarnosti in dvigovanje minimalnih plač. Nihče, 
ki je zaposlen, ne sme živeti pod pragom 
revščine. Mislim, da je to imperativ, s katerim bi 
se morali vsi strinjati. Ne moreš delati vsak dan, 
delati 8 ur dnevno in ne imeti dovolj za osnovne 
življenjske potrebe. Tukaj, veste, se človek 
potem radikalizira; postane zelo jezen in potem 
vemo, da je hitra tarča nekaterih populistov, ki 
mislijo, da bodo z bojem rešili njihove težave. 
 Podobni situaciji smo bili priča pred 2. 
svetovno vojno. Poglejte, da je identična, samo 
dikcija, ki je prej omenjala Žide, ki so bili krivi za 
revščino delavskega razreda, je zdaj uporabila 
migrante, begunce, kakorkoli jim rečete. Dikcija 
je ista, klima je ista, duh časa je isti. Naredimo 
vse, da se nam ne bo zgodilo isto, kajti 
naslednje svetovne vojne človeštvo ne bo 
preživelo. Danes obstaja na svetu toliko orožja, 
da smo sposobni uničiti petkrat naš planet 
Zemljo ne enkrat! In kljub temu je vojaška 
industrija ena najmočnejših. Kljub temu v vseh 
proračunih držav najprej razmišljamo o tem, 
koliko bomo dali za oboroževanje. Narobe, 
popolnoma narobe! Ni res, da to, kar se dogaja 
na Bližnjem vzhodu in v tretjih državah, ni naš 
problem. Vedno je naš problem. Karkoli se zgodi 
kjerkoli na svetu, pljuskne v nas. Strinjam se s 
premierjem Šarcem, da je Slovenija majhna, a to 
še ne pomeni, da ne sme biti ponosna. Vedno 
smo bili del nekega večjega vala sprememb. Ko 
je padel berlinski zid, ko je razpadla Jugoslavija, 
mi smo se vedno odzvali in smo se odzvali na 
najboljši mogoč način tisti trenutek. Ampak 
znotraj Evropske unije moramo zavzeti aktivno 
pozicijo in aktivno soustvarjati politike. 
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 Pa naj se vrnem samo še k našemu 
amandmaju. Z amandmajem smo predlagali, da 
naj mednarodna trgovina ne ogroža in ne 
znižuje okoljskih, socialnih, zdravstvenih, 
infrastrukturnih, kulturnih in delavskih 
standardov. Velike korporacije pritiskajo na vse 
države Evropske unije, še najbolj pa na tiste 
periferne, majhne. Delavstvo, ljudje sploh niso 
pomembni, pomembni so profiti in to je narobe. 
Ne okolje, ne okoljski standardi, ne delavski 
standardi niso pomembni toliko kot pravica 
kapitala, da investira. Ampak veste, na koncu 
koncev in na koncu časa mi papirje in denarja 
ne bomo jedli! Pa ta denar nima niti kritja, pa ta 
papir nima toliko papirja, to so nule, to so ene 
računalniške formacije, ki ne pomenijo nič. In 
najbogatejši imajo toliko denarja, da v 10 
življenjih ne bodo zapravili tega denarja. Zakaj 
jih ne bi obdavčili? Njim se ne bo poznalo, svetu 
se bo pa poznalo zelo in Evropski uniji. Namesto 
nekih skupnih evropskih vojska gradimo skupne 
železnice. Zakaj TGV v Franciji gre tako, da te 
kar zalepi za sedež in si kot v avionu, prideš do 
meje s Slovenijo, pa potrebuješ tri ure, da prideš 
iz Ljubljane do Metlike ali pa kamorkoli. To bi 
bila razvojna politika Evropske unije in za to se 
bomo borili v Levici! 
 Pri oblikovanju skupne politike 
Evropske unije moramo z zgledom in do 
nepopustljivosti do lastnih temeljnih 
demokratičnih načel narekovati pravila 
transparentnosti, vključenosti, solidarnosti in 
pravičnosti pri sprejemanju pomembnih 
usmeritev in strategij mednarodne trgovine; se 
pravi, vključiti je treba tudi civilnodružbene 
organizacije, sindikalna gibanja in tako naprej. V 
Evropski uniji smo priča demokratičnemu 
deficitu. Zdaj se bližamo evropskih 
parlamentarnim volitvam. O čem odloča 
Evropski parlament? O zelo malo zadevah. 
Evropska komisija si je vzela pravico, kjer 
neizvoljeni funkcionar, neizvoljeni birokrati 
odločajo o življenjih državljanov. Nič čudno, da 
so državljani popolnoma razočarani, in nič 
čudno, da je tudi volilna udeležba tako nizka! To 
je treba spremeniti. Več moči je treba dati ljudem 
in njim neposredno izvoljenim predstavnikom. 
Da ne govorim o številnih lobistih, ki jih je tam 
nekje okoli 300 tisoč, tudi te bi bilo zelo modro 
popisati, evidentirati, da bi vedeli, kdo se zares 
za kaj zavzema. Cilj naj ne bo samo rast in 
razvoj držav centra, ampak kohezijski razvoj 
vseh držav enakopravno in enakovredno, 
drugače bomo imeli vse večje razlike znotraj 
Evropske unije, vse večje razlike med bogatimi 
in revnimi znotraj vsake posamezne države in 
vse večje razlike znotraj sveta, med tretjimi 
državami in državami Evropske unije. Veste, to 
neravnovesje pa nikoli ne pripelje do ničesar 
dobrega. Ko je svet preobremenjen na eni 
strani, se prevrne. Zato moramo skrbeti za 
ravnovesje, pravičnost, poštenost in 
demokratičnost. Na teh temeljih je bila 
ustanovljena Evropa; in še nekaj, bila je 
ustanovljena na temeljih antifašizma. Tega ne 

smemo nikoli pozabiti in nikoli ne smemo 
dovoliti, da bi desni populisti ali pa, kot je rekel 
premier Šarec – kakšen izraz ste uporabili? – 
»hočejo lažni preroki manj Evrope«. Mi si ta 
trenutek ne moremo privoščiti manj Evrope. 
Slovenija je majhna, prodali smo pa vse, ker je 
bila mantra Evropske unije samo: privatizacija, 
privatizacija. Tako smo ostali; Madžari so 
pokupili kar velik del Prekmurja, Avstrija je prišla 
kar globo dol in kupovala kmetijska zemljišča, ki 
se nam niso splačala, Hrvati so pokupili hotele v 
Istri, Italijani govorijo Živela italijanska Istra. Tudi 
to si dovolimo brez posledic. Katastrofa, 
spoštovane in spoštovani! Če Evropska unija 
razpade, bo Slovenija ostala omejena na 
Ljubljano z ožjo okolico. Potem pa se bomo 
lahko pogovarjali o državotvornosti, zapravljenih 
priložnostih in o tem, ali sploh smo še in kaj 
sploh smo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Branko Grims. 
 Izvolite. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala še 

enkrat za besedo. 
 Vsekakor tisti, ki je iz koalicije izrekel 
stavek, da se slovenska vlada uspešno spopada 
z ilegalnimi migracijami, zasluži danes zagotovo 
za izjavo dneva. Namreč, kakšne so v resnici 
številke? Od predlani do lani se je število 
ilegalnih migrantov, ki so zaloteni na ozemlju 
Republike Slovenije po ilegalnem vdoru, 
povečalo za 5-krat, ne za petino, za 5-krat! V 
prvem mesecu, recimo, samo po novem letu 
letošnjega leta se je pa na to petkratno 
povečanje povečalo še za tretjino. Toliko okoli 
tega uspešnega spopadanja. K temu dodam še 
številko iz uradne italijanske policije od njihovih 
sindikatov, da ocenjujejo, da je dnevni dodaten 
dotok migrantov preko Slovenije po njihovi južni 
poti, kot ji rečejo po balkanski poti, tam nekje 
med 60 in 300 vsak dan. Toliko o obvladovanju 
ilegalnega migrantskega toka. Komur se to zdi 
obvladovanje ilegalnih migracij, se mu najbrž zdi 
tudi, da se mu prikazujejo kakšni roza sloni, ki 
plešejo črnogorsko kolo, ampak o tem drugič. 
 Komu je pravzaprav ta današnji akt 
deklaracije o usmeritvah namenjen? Ja, najbrž 
vsem tistim, ki jih delajo bodisi kot funkcionarji, 
bodisi kot predstavniki, bodisi v katerikoli drugi 
vlogi v institucijah Evropske unije oziroma imajo 
z njimi stik. Zdaj vas pa vprašam, kakšen je 
smisel sprejemanja takšnih aktov, če vemo, 
kakšen je učinek. Mi imamo, recimo, neko 
članico Evropske komisije, zadolženo za promet, 
vsi glavni prometni projekti, ki so bili v tem času 
začeti, se peljejo daleč mimo Slovenije. To je pa 
učinek. Recimo, eden največjih projektov, ki je 
načrtovan v tem obdobju, dodatna hitra 
železnica sever–jug, naj bi celo imela 62-
kilometrski predor, zato da se na daleč izogne 
državi Sloveniji, kar pomeni, da je Slovenija od 
vseh teh tokov izločena. Lahko temu rečemo, da 
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so naši predstavniki v institucijah Evropske unije 
preprosto nesposobni in to bi bil zelo pravilen 
izraz, ampak gre še za nekaj drugega. 
 Po navadi se srečamo s tisto floskulo, 
ko delaš v institucijah Evropske unije, si pa 
odgovoren vsej Evropi oziroma vsem evropskim 
državljankam in državljanom, kar je v teoriji res, 
ampak gospe in gospodje, vsi predstavniki 
Nemčije, ki delajo v institucijah Evropske unije, 
še kako na prvo mesto postavljajo nemški 
interes. Ne vem, zakaj potem slovenski pozabijo 
na slovenski interes tisti hip, ko tja pridejo. 
 Drugo je, da poleg tega, da imajo 
očitne težave s hrbtenico, pa mogoče kdo tudi z 
išiasom, je še problem neznanja. Ampak to ni 
problem Evropske unije, ker se zdaj za vse že 
krivi Evropsko unijo, to je problem tukaj in zdaj. 
Krasno se je zadnjič videlo pri predstavitvi 
proračuna, ko se je tako vehementno reklo, da 
zdaj pa napovedujemo davčno reformo, tako da 
se bo malo sprostilo pri dohodnini – kar je lepo, 
to je dobro, to je pozitivno –, ampak bomo pa 
fino zašraufali potem pri kapitalu, bomo pa 
dvignili dodatne obdavčitve in to dvakratno, ker 
se potem kumulativno to sešteva, pa ukinili 
bomo tiste praktične olajšave za dolgoročna 
vlaganja. Samo je treba imeti majčkeno znanja 
in tisto majčkeno znanja pove pa naslednje, da 
na tako majhnem trgu, kot je slovenski, je 
manevrski prostor dvigovanja povpraševanja – 
se pravi te strani, ker, recimo, reguliraš tudi z 
dohodnino, z davkom v tem smislu –, ta 
manevrski prostor izjemno majhen, ker je trg 
zelo majhen. Tukaj imajo veliko prednost velike 
države, ki imajo 10-milijonske ali pa celo 100-
milijonske trge. Imaš pa ogromno možnosti, da 
narediš državo bolj perspektivno s tem, da 
narediš olajšave na kapitalski strani. Da 
pritegneš tuje investitorje, da spodbujaš dobra 
delovna mesta, da spodbujaš visoko produktivna 
vlaganja, ki potem odprejo visoko produktivna 
delovna mesta in tako naprej, visoke tehnologije. 
Jaz imam tega … Gospe in gospodje, če ti 
sosed, Hrvaška, zdajle znižuje davek na kapital 
na 15 %, vi ga hočete dvigniti na 30, tega 
seveda s tem ne boste naredili, povzročili boste 
strahotni beg kapitala. Ker kapital – kako že 
rečejo? – je plaha ptica. Pa to v vsakem 
priročniku piše, saj ni treba nekega silnega 
znanja imeti, ampak to je treba razumeti, kaj v 
resnici z nečim narediš. In ne se potem s takimi 
neumnostmi še hvaliti. 
 To je samo dokaz tega, kako vsi 
levičarji lepo zdaj klečeplazite pred levico z 
veliko črko na začetku, oni pa itak so nekje tam, 
da raje ne bom naprej komentiral. Saj je prej 
gospa, ki je predstavila Levico, tako lepo rekla: 
»Dajmo graditi skupne železnice Evropske 
unije!« Ja, saj to poteka, o tem sem govoril. A ne 
veste tega? Samo tista naša komisarka, ki o tem 
odloča, je to speljala daleč, daleč mimo meja 
Republike Slovenije. Toliko o temu, komu je 
namenjena deklaracija o usmeritvah za delo v 
Evropski uniji. In tudi s prejšnjimi ni bilo nič bolje, 
da se razumemo. To je prava katastrofa, kdo 

nas predstavlja v institucijah Evropske unije, in 
zato je potem seveda tudi toliko več 
nezadovoljstva s tem. Tukaj bo treba, ko se gre 
na volitve, ne samo gledati, katero stranko se 
bo, tudi koga iz posamezne stranke, da ima 
hrbtenico, da se bo boril za Slovenijo. Take 
rabimo tam v Evropski uniji, ne pa nekoga, ki bo 
zagovarjal vse druge interese pa se kupčkal in 
pri tem mislil, kako se gre silno visoko politiko. 
 Za konec pa še, da se vrnem na 
začetek. Seveda takega sistema, kot je zdaj 
nastal, sistema s kupom lažnih vrednot, sistema, 
kjer je ogrožena svoboda, sistema, kjer se ne 
ščiti zunanjih meja, ampak se hoče na silo 
ustvarjati neko multikulti godljo, ki skupaj ne gre. 
Radikalni islam se ne integrira in to bi se enkrat 
že vsi lahko za vselej naučili. Tega ni mogoče 
vzdrževati brez nasilja in danes imate na ulicah 
Francije krasen primer, kako ne sme izgledati 
država Evropske unije. Če bi bile evropske 
institucije kaj vredne, bi se s tem tudi ukvarjale, 
bi zelo jasno obsodile ekscesivno, nepotrebno, 
pretirano grobo nasilje francoske policije nad 
francoskimi državljani, ki se zdaj dogaja. Ampak 
še nobene evropske institucije nisem slišal, da bi 
to obsodila. Seveda to potem znižuje zaupanje v 
Evropo. Še enkrat povem; Evropa je v interesu 
Slovenije, zagotovo, Slovenije je izvozna država, 
je na strateško zelo pomembnem območju, ima 
številne prednosti s tega vidika. Ampak 
Slovenija potrebuje ljudi, ki bodo uveljavljali 
njene interese, in potrebuje politike, ki bodo 
ščitili Slovenijo in slovenske interese in seveda 
maksimalno iztržili stvari, tako kot se da, ne pa, 
da se najbolj negativne vzorce, kot je, recimo, 
preganjanje sovražnega govora, ko hočeš 
zapreti usta opoziciji zaradi tega, ker veš, da nisi 
sposoben narediti nič pametnega več oziroma 
pelješ državo totalno v katastrofo, Evropsko 
unijo pa v propad, da se potem poseže po 
nasilju. Kot primer tega še enkrat povem, je 
krasen primer Francija pod Macronom. Pa ne 
misliti, da je v Sloveniji kaj drugače, že zadnjič 
sem opozarjal, kaj se vse dogaja na nekem 
nižjem nivoju trenutno. Recimo, odstrani in 
blokira se nekoga zaradi tega, ker objavi slike z 
državne proslave Republike Poljske. Čakajte, 
ljudje božji! Poljska je članica Evropske unije. Če 
ima državno proslavo, kjer začne njihov 
predsednik in ki je cela posvečena domoljubju, 
vrednoti, ki jo imajo – mimogrede – v ustih tudi 
vsi v Sloveniji, v praksi pa jo spoštujemo zelo 
redki, kako se lahko to opredeli kot sovražni 
govor?! To samo pokaže na tisto, na kar 
opozarjam. Sovražni govor ni definiran in 
popolnoma nedopustno in direktna kršitev 39. 
člena Ustave Republike, ki jamči svobodo 
izražanja, je torej ustavno zaščitena vrednota, je 
kakršnokoli administrativno uveljavljanje 
preganjanja sovražnega govora. V ta kontekst 
gre žal tudi izjava predsednika Vlade takrat, ko 
je rekel, da nekateri naj pazijo, kam dajejo 
oglase. Skratka, ni več važno poslovni interes 
javnih podjetij, ampak politika. To, gospe in 
gospodje, je pa očitno protiustavno.  
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Seznam prijavljen razpravljavcev smo 
izčrpali, tako da prihajamo v sklepni del splošne 
razprave, v kateri dobi besedo še predsednik ali 
predstavnik Vlade. Ne želi nihče več razpravljati. 
Tako zaključujem razpravo o dopolnjenemu 
predlogu deklaracije.  
 Prehajamo na razpravo o amandmaju 
Poslanske skupine Levica k poglavju Zunanje 
zadeve in obramba, ki jo bomo opravili na 
podlagi pregleda amandmaja z dne 7. 3. 2019. 
Želi kdo razpravljati? 
 Izvolite, gospa Violeta.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Kot rečeno, naš 

amandma je bil na seji odbora zavrnjen in zdaj 
imamo znova priložnost, da se soočimo z njim. 
Nekako prosim za vašo podporo, kajti na prvem 
mestu moramo postaviti delavske pravice, 
solidarnost, dostopno javno šolstvo in zdravstvo, 
svobodo in demokracijo, če hočemo, da ljudstvu 
povrnemo dostojanstvo in moč in da se ne bo 
zatekalo k takšnim ukrepom, ki so skrajni, ki so 
vir nestrpnosti in nesreče. Tako naš amandma 
napotuje naše politike do Evropske unije k temu, 
da se aktivno zavzemamo za večji standard 
delavskih pravic, za spoštovanje, za odpravo 
prekarnosti. Brez tega pač ne bomo imeli 
Evrope, kot si jo zaslužimo in kot jo 
potrebujemo, ampak bo samo erozija pravic na 
eni strani povzročila erozijo Evrope, Kot vemo, 
nekateri to s pridom izrabljajo, zato vas prosim, 
da podprete naš amandma, ki gre v smeri večjih 
pravic, več demokracije in večjega zastopanja 
pravic vseh ljudi, kajti kot smo rekli, nihče, ki 
dela, ne bi smel biti reven. V Evropski uniji je to 
zelo pomembno, da zastopamo okoljske, 
socialne in demokratične standarde. O tem 
govori naš amandma in prosim za podporo. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Želi še kdo razpravljati? Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo.  
 O amandmaju in predlogu deklaracije v 
celoti bom v skladu s časovnim potekom seje 
zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure 
po prekinjeni 15.a točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 15.A TOČKO 
DNEVNEGA REDA – NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA KANDIDATA ZA MINISTRA ZA 
KULTURO.  

 Predsednik Vlade Marjan Šarec je 26. 
februarja 2019 Državnemu zboru na podlagi 
prvega odstavka 112. člena Ustave Republike 
Slovenije in 234. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagal, da za ministra za kulturo 
imenuje mag. Zorana Pozniča.  

 Besedo dajem predsedniku Vlade 
Marjanu Šarcu za dopolnitev obrazložitve 
predloga.  
 Izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane poslanke in poslanci!  
 Pred vami je odločanje o novem 
ministru za kulturo, kandidatu Socialnih 
demokratov, dosedanjemu direktorju 
Delavskega doma Trbovlje mag. Zoranu 
Pozniču. Verjamem, tako mi je tudi zagotovil, da 
se zaveda zahtevnosti izzivov, ki ga čakajo, tudi 
ali še zlasti pa pričakovanem in pričakovano 
odmevnem govoru na predvečer kulturnega 
praznika in tudi po nizu sedaj že ponarodelih 
očitkov o kulturi, potisnjeni malo vstran. Deležna 
jih je prav vsaka vlada in tudi tokratne seveda 
niso zaobšli, pa čeprav je v rebalansu proračuna 
kulturi namenila dodatnih 30 milijonov evrov in 
čeprav je kulturni proračun finančno najmočnejši 
po letu 2012. Ampak razumem, tak besednjak je 
pač »mödern«, vendar ne nujno tudi moder. 
Neznosna lahkost kritike drugih namreč pogosto 
megli ali celo povsem zamegli samorefleksijo. 
Ne bom nadaljeval, da ne bi moj govor zasenčil 
kandidata, kot se je ob neki drugi priložnosti 
zgodilo nedavno. 
 Ne skrivam, da od Zorana Pozniča, ki 
se je več kot desetletje kalil v vodenju, 
pričakujem veliko. Sam namreč resor kulture v 
nasprotju z mnogimi razumem kot 
enakovrednega, kot področje, ki po svoji 
ambicioznosti nikakor ne bi smelo zaostajati; 
prej nasprotno. Pa to ni politična floskula. Zato 
čakam rešitve, čakam zakone ali, če hočete, lex 
kulturni evro, lex mediji, nov nacionalni program 
za kulturo, če jih namerno omenim zgolj nekaj. 
Skratka, čakam zagon in predloge, kako do 
nujnega preboja. Nočem odkimavanja in 
pojasnil, zakaj ne gre oziroma ni izvedljivo, tega 
tudi nočem od zaposlenih na Maistrovi 10. 
 Povedanega o odnosih na ministrstvu 
danes ne bom ponavljal. Izrekam le 
pričakovanje, da bodo ti odnosi ministrstvu 
primerni. Hkrati želim verjeti, da so se zaposleni 
v minulih dneh vsaj malo zazrli vase. Zazrli vsaj 
toliko, da bo prednost pred pritoževanjem imelo 
delo in da bo zgodbe o skrhanem zaupanju 
zamenjala prizadevnost, saj ste odrasli, bodite 
vendar ljudje, in to kulturni. Počasi namreč že 
težko verjamem, da je izvor nezaupanja, 
nelagodja ali, če hočete, medsebojne 
nestrpnosti kriv vsakokratni minister ali 
ministrica.  
 Zoran Poznič si, kot pravi, želi širokega 
sodelovanja z akterji vseh področij kulture. Jaz si 
želim, da bi mu dali priložnost. Ne zaradi njega, 
pač pa zaradi kulture, zaradi vsega, k ureditvi 
česar tudi to vlado nenehno pozivajo oziroma 
pozivate. Za kulturo gre, zato je čas, da se 
umaknejo tudi vsi anonimni ali samozanikani 
krogi, da ne rečem lobiji, ki se v želji po denarju 
in vplivu gnetejo okoli Maistrove. Ni vse zlato in 
umetnost, kar se sveti. 
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 Priložnost kandidatu morate sicer dati 
najprej vi, spoštovane poslanke in poslanci. S 
tem pa odpiram, verjamem, pestro razpravo. 
Kandidatu, ki, verjamem da, bo potrjen, pa želim 
tudi uspešno delo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Predsedniku Vlade se zahvaljujem za dopolnilno 
obrazložitev.  
 V skladu z 230. členom Poslovnika 
Državnega zbora se je kandidat 4. marca 2019 
predstavil na seji Odbora za kulturo ter 
odgovarjal na vprašanja članic in članovo dobra.  
 Poročilo in mnenje odbora ste prejeli. Iz 
slednjega izhaja, da je predstavitev 
predlaganega kandidata ustrezna. Poročilo 
Odbora za kulturo bo predstavila predsednica 
Violeta Tomić. 
 Izvolite.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči.  
 Zoran Poznič, ki je predlagan za 
ministra za kulturo, se je v skladu s 112. členom 
Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim 
odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega 
zbora predstavil članicam in članom Odbora za 
kulturo in odgovarjal na njihova vprašanja. 
 Kandidat za ministra je v predstavitvi 
prioritetnih nalog, ki jih je na Ministrstvu za 
kulturo treba izpeljati v letošnjem letu izpostavil: 
sprejetje zakona o kulturnem evru, ki bo 
omogočil nekatere nujne investicije na področju 
infrastrukture in na področju digitalizacije, s 
čimer bomo vsaj približno sledili dogajanju v 
Evropi. Ob tem je opozoril, da ne smemo 
zanemariti tudi težav na področju varovanja 
kulturne dediščine.  
 Druga velika naloga je priprava in 
sprejetje nove medijske zakonodaje. Izpostavil 
je, da se obstoječi medijski zakon ne dotika vseh 
novih tehnologij in novih možnosti komuniciranja 
ter medijskega podajanja vsebin, ki ga nove 
tehnologije prinašajo. Zato bo treba novi 
medijski zakon nadgraditi z novimi vsebinami ter 
v njem omejiti sovražni govor, ki trenutno ni 
sankcioniran niti na medmrežju in niti drugje. 
Meni, da bi lahko strokovna skupina z delom 
začela takoj.  
 Tretja prednostna naloga je priprava in 
sprejetje Nacionalnega programa za kulturo. Po 
njegovem mnenju gre za zelo zahteven projekt, 
ki ga je mogoče rešiti ob sodelovanju in s 
pogovorom, morda tudi skozi princip dialoških 
skupin, ki je bil uspešno uporabljen pri pripravi in 
možnih rešitvah zakonodaje glede reševanja 
statusa samozaposlenih v kulturi in nevladnih 
organizacijah.  
 Ob zaključku je kandidat poudaril, da 
se mu je v zadnjih letih izkristaliziralo nekaj 
temeljnih nalog, ki jih moramo jemati resno ter 
skozi dialog in poglobljen družbeni konsenz 
vzpostaviti obliko, po kateri bomo napredovali in 
se ohranili kot skupnost v spreminjajoči se 
Evropi. To so debirokratizacija, poenostavitev 

postopkov sprejemanja odločitev in prevzemanje 
odgovornosti. To pa so po njegovem mnenju 
tudi usmeritve, po katerih naj bi se v naslednjih 
mesecih vzpostavilo delo na ministrstvu, hkrati z 
ekipo, ki bo pripravljena na delo, prevzemanje 
odgovornosti in pohvale.  
 V izjavi, ki jo je v prebral uvodni 
predstavitvi, je poudaril, da se bo, če bo potrjen 
za ministra za kulturo, takoj izločil iz vseh 
postopkov, ki so v zvezi z razpisom mreže 
raziskovalnih umetnosti in kulture, na katero se 
je pod njegovim vodstvom prijavil Delavski dom 
Trbovlje in potekajo na ministrstvu. Zagotovil je, 
da bo v celoti upošteval mnenje Komisije za 
preprečevanje korupcije in ravnal v skladu z 
njenimi usmeritvami.  
 Razpravljavke in razpravljavci so po 
predstavitvi kandidata za ministra želeli 
podrobnejše odgovore na nekatera vprašanja. 
Kandidat je odgovoril na zastavljena vprašanja 
ter prisotne na seji odbora seznanil s svojimi 
stališči, pogledi in mnenji kot tudi s 
konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na 
posameznih izpostavljenih področjih delovanja 
Ministrstva za kulturo.  
 Po končani predstavitvi predlaganega 
kandidata je odbor z 11 glasovi za in 3 glasovi 
proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev 
Zorana Pozniča, kandidata za ministra za 
kulturo, ustrezna.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Besedo ima Poslanska skupina Liste 
Marjana Šarca, poslanka Nina Maurovič.  
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Kultura je temelj in osnova identitete 
nekega naroda. Prav zato je s področjem kulture 
treba delati s kar najbolj previdno roko, z 
domovinsko in narodno zavestjo, z globokim 
spoštovanjem do preteklosti in sedanjosti, z 
razumevanjem in z veliko mero tenkočutne 
podpore ustvarjalcem, tako vsem tistim iz naše 
bogate kulturne in umetnostne zgodovine kot 
tudi vsem tistim, ki našo kulturno krajino in 
identiteto šele ustvarjajo za sedanje in za 
bodoče rodove. Slovenci se preredko 
zavedamo, da smo kot maloštevilen narod 
obstali predvsem zaradi svoje bogate kulturne 
dediščine, ljubezni do jezika in našega 
neupogljivega duha.  
 Ministrstvo za kulturo je mnogo več kot 
le državna ustanova, ki skrbi za kulturne 
institucije. Ministrstvo za kulturo je pravzaprav 
eno najbolj državotvornih ministrstev. Skrbi za 
to, da državljani kulturo ponotranjimo kot 
osnovni gradnik naše identitete in naroda, kot 
lepilo, ki nas vse povezuje v eno ter dela 
ponosne in močne. Ministrstvu za kulturo je 
naložena tudi skrb za dober imidž kulture. V s 
kapitalizmom prežetih časih je namreč 
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esencialno, da na umetnost in kulturo ne 
gledamo le kot na nepotreben strošek ali še 
huje, da se ji cena in vrednost določata zgolj z 
uspehom na trgu. V času, ko kulturi tudi 
proračunska sredstva končno namenjajo nekaj 
obilnejši kos pogače, bo treba znati kritično in 
včasih tudi malce preroško odbrati tisto 
najboljše, kar naša kultura krajina ponuja, in to 
tudi ustrezno podpreti. 
 Zato me veseli, da mag. Zoran Poznič 
tudi sam prepoznava, da je pred njim velika 
odgovornost in da komaj čaka, da začne delati 
in pokaže, kaj zna. Njegova prednost je ravno 
poznavanje umetnosti in kulturnega miljeja, saj 
je magistriral na Akademiji za likovno umetnost, 
hkrati pa se je kar 11 let zelo uspešno spopadal 
tudi z vodenjem Zavoda za kulturo Delavski dom 
Trbovlje. Pri svojem preteklem delu je pokazal, 
da je umetnik lahko odličen menedžer in vodja s 
kreativnimi idejami ter sposobnostjo, da z voljo 
in odločnostjo potegne voz naprej. Pričakovanja 
so visoka in dela bo veliko. Pripraviti bo treba 
nov nacionalni program za kulturo, prenoviti 
krovno zakonodajo, tudi medijsko, razrešiti bo 
treba težave ob razpisih, urediti položaj 
samozaposlenih v kulturi in še bi lahko naštevali. 
Na ministrstvu pa se bo moralo ponovno 
vzpostaviti tudi zaupanje med zaposlenimi in 
vodstvom. Morda pa je prav dejstvo, da mag. 
Zoran Poznič prihaja iz Trbovelj, mesta, ki se 
ponaša z največ umetniki na kvadratni meter, 
njegova največja prednost. V okolju in 
okoliščinah, ki na prvi pogled ne prinašajo 
drugega kot težko življenje, robatost in 
temačnost, se očitno z mnogo večjo silovitostjo 
kot drugje rojevajo umetniki, umetnost in kultura. 
 Prevzemanje funkcije ministra je 
državotvorno poslanstvo, ne le funkcija, zahteva 
predanost, preudarnost in požrtvovalnost. V 
Poslanski skupini Liste Marjana Šarca mag. 
Zoranu Pozniču želimo in od njega tudi 
pričakujemo, da se bo uspešno spopadel z 
vsem naštetim, in mu izrekamo podporo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Samo Bevk. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Kandidat za ministra za kulturo mag. 
Zoran Poznič je magistriral s področja videa in 
novih medijev na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani. Leta 2008 je bil imenovan za 
direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom 
Trbovlje. Skozi sintagmo Trbovlje novomedijsko 
mesto je vzpostavil vizijo, v okviru katere se 
združujejo kreativni potenciali ožje in širše 
skupnosti ter se povezujejo v globalne trende na 
področju novih medijev. Glavna manifestacija 
tega povezovanja je festival novomedijske 
kulture Speculum Artium. Mag. Zoran Poznič je 
v lokalni prostor vpeljal razvoj novomedijske 
kulture in ga tako povezal z mednarodnimi 

trendi. Zaveda se, da je v dobi 4. in 5. 
industrijske revolucije področje virtualizacije in 
digitalizacije kulture pomembna smer, v katero je 
treba zakorakati in, kot je sam poudaril, povleči 
voz naprej v 21. stoletje. 
 Kultura ter smernice razvoja kulture so 
dobro opredeljene v koalicijski pogodbi, ki je 
političen dokument, kateremu bo Ministrstvo za 
kulturo tudi v njegovem mandatu sledilo. 
Navajam, »kultura je izrazito heterogen sistem, 
ki združuje vrsto različnih področij: knjiga, 
kulturna dediščina, film, glasba, ples, 
uprizoritvena in likovna umetnost, jezik, 
intermedijsko področje, kulturno-umetnostna 
vzgoja in tako dalje. Kljub dejstvu, da je treba k 
vsakemu od njih pristopati posamično, je na 
področju kulture treba misliti kot na celosten, 
med seboj povezan sistem. Kultura po številnih 
raziskavah dejansko predstavlja enega ključnih 
temeljev za razvoj odprte družbe in 
gospodarskih izzivov ter je tudi z zagotavljanjem 
avtonomije umetniškega ustvarjanja eden od 
fokusov družbe prihodnosti.« Konec navedka. V 
duhu uresničevanja razvojno naravnane kulturne 
politike in uresničevanja koalicijskih zavez, so 
prioritete začrtane. 
 Potreben je nov nacionalni program za 
kulturo, za obdobje 2020–2027, ki bo določil 
smernice razvoja kulture in umetnosti, javni 
interes za naslednjih 8 let ter akcijski načrt, ki bo 
skozi ukrepe in cilje določil razvoj posameznih 
področij kulture za 4 leta. Potrebna bo priprava 
medijskega zakona, ki bo v duhu časa povezan 
z novimi tehnologijami in ne bo dopuščal 
spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti v 
medijih ter bo zagotavljal pregledno produkcijo 
in distribucijo medijskih vsebin v slovenski 
medijski krajini. Predlog Zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike 
Slovenije v kulturi, ki je eden od prvih ukrepov v 
koalicijski pogodbi, je nujen ukrep za 
zagotavljanje dolgotrajnega stabilnega 
financiranja v kulturi, javnih zavodih in nevladnih 
organizacijah ter ohranjanje in zaščito kulturne 
dediščine. 
 Prepričan sem, da se je sektor kulture 
znašel v krizi tudi zaradi tega, ker že od leta 
2014 nimamo več veljavnega zakona o 
kulturnem evru. Skupaj je bila slovenska kultura 
v celotnem obdobju veljavnosti tega zakona 
bogatejša za 95 milijonov evrov. Brez tega 
zakona bi bila slovenska kultura za to isto vsoto 
prikrajšana. Zakon, ki je praktično že pripravljen, 
bo za 7 programskih sklopov slovenski kulturi v 
obdobju od leta 2020 do leta 2026 prinesel 
dodatnih 122 milijonov in 600 tisoč evrov 
dodatnih sredstev. Sprejetje zakona o kulturnem 
evru, kot ga popularno imenujemo, je po mojem 
trdnem prepričanju temelj za nov razmah 
kulturne dejavnosti. 
 Med prioritetami so zagotovo ureditev 
položaja nevladnih organizacij in 
samozaposlenih v kulturi, decentralizacija 
kulture, debirokratizacija in reforma razpisnih 
mehanizmov, priprava dolgoročnega načrta 
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sofinanciranja in novih investicij v kulturno 
infrastrukturo, skrb za slovenski jezik in ureditev 
položaja knjige ter njenega pomena za našo 
družbo. Nadaljevati bo treba s projektom 
mednarodne promocije slovenske kulturne 
dediščine. Tu mislim predvsem na načrtno 
vključevanje dediščine v Unescov 
reprezentativni seznam nesnovne kulturne 
dediščine človeštva, na Unescov seznam 
svetovne kulturne in naravne dediščine in na 
znak evropske dediščine. 
 Velik potencial je v medresorskem 
povezovanju kulture z drugimi sferami in resorji, 
denimo z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Ministrstvom za zunanje zadeve, 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 
Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in 
evropsko kohezijsko politiko, Uradom Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in 
tako naprej. 
 Mag. Zoran Poznič verjame, da bo s 
skupnimi močmi tistih, ki delajo in ustvarjajo na 
področju kulture in umetnosti, ob dvigu sredstev 
slika stanja kulture in umetnosti v njegovem 
mandatu bolj razvojna, z več možnostmi 
zaposlovanja na tem področju, z jasno vizijo 
razvoja medijev, sistemskega urejanja položaja 
prekariziranega dela kulture, tako nevladnega 
sektorja kot samozaposlenih v kulturi in vseh 
drugih akterjev v kulturi, izkoriščanja potenciala 
kulturnega turizma in umestitvijo v nove finančne 
perspektive Evropske unije ter vidnejšo vlogo pri 
zagonu posameznih gospodarskih panog. 
 Z zagotovitvijo naštetih ukrepov in ciljev 
pa računa tudi na to, da družba na kulturo in 
umetnost ne bo gledala zgolj skozi prizmo 
ekonomike, temveč da bo v kulturi videla tudi 
podstat za dvig kakovosti življenja, ki pripomore 
k razvoju celotne naše skupnosti. 
 Zato Poslanska skupina Socialnih 
demokratov v celoti podpira mag. Pozniča. 
Prepričani smo, da so njegove smernice razvoja 
kulture dovolj ambiciozne, da odgovarjajo na 
potrebe časa. Na nas, poslancih, pa je, da 
slovenski kulturi omogočimo boljše pogoje in jo 
postavimo na mesto, ki ji pripada. Srečno, Zoran 
Poznič! 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra nam bo predstavila Janja 
Sluga.  
 Izvolite.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Eno od temeljnih 

načel naše ustave določa, da je država dolžna 
poskrbeti za ohranjanje kulturne dediščine in 
ustvarjanje možnosti za skladen civilizacijski in 
kulturni razvoj Slovenije. Izhajajoč iz te 
predpostavke v Stranki modernega centra 
kulturo razumemo kot temeljni nacionalni projekt 
in verjamemo, da jo točno tako vidijo tudi drugi 
poslanski kolegi in kolegice, državljanke in 
državljani, predvsem pa kandidat za ministra za 

kulturo mag. Zoran Poznič. Njegova zaveza h 
krepitvi slovenske kulture in njene dediščine ter 
vseh ostalih delov kulturne politike je na podlagi 
do sedaj slišanega dovolj trdna, da ne vzbuja 
dvoma v to, da kandidat kulture ne bi dojemal 
kot pomembnega spodbujevalca ustvarjalnosti in 
tudi gospodarskega razvoja na celotnem 
slovenskem kulturnem prostoru. Želimo si, da 
bodo rezultati dela novega ministra že kmalu 
pokazali prenovljeno, kjer bo treba tudi 
drugačno, predvsem pa aktualnim potrebam 
prilagojeno kulturno politiko. Nujno potrebujemo 
korenitejšo prenovo kulturnega modela, čeprav 
smo s strani prejšnjega ministra lahko slišali, da 
večji pretresi kulturnega modela niso potrebni, 
pa čeprav so se o tem že nekaj časa nazaj 
zedinili tako politiki kot kulturniki in ostali akterji 
na polju kulturne politike. 
 Gospodu Pozniču pri tej pomembni in 
zahtevni nalogi v Poslanski skupini SMC dajemo 
podporo in pričakujemo, da zavedanje o tem ne 
bo usahnilo tudi po nastopu funkcije. Hkrati 
nikakor ne smemo zaobiti zavez kandidata v 
pripravi novega nacionalnega programa za 
kulturo, ki se piše že predolgo časa. Letošnje 
leto je skrajni rok, da o tem temeljnem in 
strateškem dokumentu odločamo tudi v 
Državnem zboru. Brez krovnega dokumenta pač 
veliko težje načrtujemo in sprejemamo vse 
pomembne in prepotrebne ukrepe na kulturnem 
področju. Kulturno politiko moramo tudi bolj 
strateško umestiti v izvajanje politik na državni in 
lokalni ravni, nepomembna pa ni niti ugotovitev, 
da uspeh iz slovenske kulture v mednarodnem 
merilu že sedaj nesorazmerno presegajo 
uspešnost in prepoznavnost naše države na 
mnogih drugih področjih. Največ dragocenega 
dela pri tem opravijo sami kulturni ustvarjalci. V 
njihovo vrhunskost seveda ne dvomi nihče, a 
pomanjkljivost trenutnega sistema se kaže v 
razpršenosti in nedorečenosti kulturne promocije 
ter spodbujanja kulturnega turizma, za to pa je 
zadolžen minister za kulturo. Vsekakor moramo 
poudariti tudi to, da se je že nekajkrat pokazalo, 
da uspešnega zasledovanja zastavljenih ciljev ni 
mogoče doseči brez potrpežljivega in tesnega 
medsebojnega sodelovanja ter dialoga ne samo 
med ministrstvi in odnosi med Vlado in 
parlamentom, ampak tudi z vso zainteresirano 
civilno družbo na področju kulture, ki je izjemno 
raznolika ter polna izzivov in pričakovanj. 
Seveda pa so temelj uspešnega dela najprej 
dobi medosebni odnosi v lastni hiši. 
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra od kandidata pričakujemo, da 
bo znal in zmogel dosledno izvajati vse 
navedene izzive ter dane vsebinske zaveze in 
da bo pri tem tvorno sodeloval z vsemi deležniki, 
predvsem pa s svojimi sodelavkami in sodelavci 
na ministrstvu. Pričakujemo tudi, da bo zaupano 
funkcijo ministra opravlja odgovorno, vključujoče 
in s prepotrebno mero potrpežljivosti. Na teh 
osnovah mu danes dajemo podporo.  
 



                                                                                                                          

  226  

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Levice bo 
predstavila Violeta Tomić.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Zoran Poznič izhaja iz umetniškega 
poklica. Magistriral je s področja videa in novih 
medijev na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Trenutno je direktor 
Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje, ki ga 
je prevzel leta 2008. Pod njegovim vodstvom je 
trboveljska kultura stopila v novo obdobje, 
vzpostavil je novo vizijo mesta skozi sintagmo 
Trbovlje novomedijsko mesto, v okviru katere se 
združujejo kreativni potenciali ožje in širše 
skupnosti in se povezujejo v globalne trende na 
področju novih medijev. 
 Kandidat ima veliko podporo lokalnega 
okolja, kar je zelo pomembno, saj prihaja iz 
regije. Omenjajo se zlasti njegove operativne 
sposobnosti in pripravljenost za kontinuirano 
delovanje in nadgradnjo obstoječega. Ima tudi 
posluh za delavske pravice. Kandidat se je 4. 
februarja 2019 uspešno predstavil na 
parlamentarnem Odboru za kulturo. Odbor je 
izdal pozitivno mnenje. Zoran Poznič kot 
kandidat za ministra za kulturo je v vseh 
pogledih na zaslišanju nastopil tudi v skladu s 
temeljnimi programskimi smernicami Levice, za 
katere si prizadevamo. Izrazil je voljo in 
pripravljenost tudi kar zadeva vsebine, ki jih v 
polju kulturne politike prinaša koalicijski 
sporazum, in sicer na vseh njegovih točkah. 
 Glavne kvalitete kandidata po našem 
mnenju so; prvič, da prihaja iz kulture, torej iz 
umetniškega poklica; potem dolgoletno aktivno 
deluje v kulturni sferi, odlično pozna razmere; 
prihaja iz regije, zavzema se za decentralizacijo 
kulture; premore odlično senzibilnost za nevladni 
sektor in samozaposlene v kulturi; je izurjen 
organizator, operativno sposoben in izkušen 
praktik in ima osebno prezenco, ni pristaš 
elitizma v kulturi. Kandidat podpira delovanje 
nevladnih organizacij v kulturi, neinstitucionalno 
in neodvisno kulturno produkcijo. Tu je treba 
izboljšati razpisne mehanizme za sofinanciranje 
projektov in programov v kulturi. Potrebna je tudi 
reforma področja razpisnih mehanizmov in 
delovanja razpisnih komisij in upoštevanje 
mnenje Nacionalnega sveta za kulturo. 
 Koalicijska pogodba govori o podpori 
razvoju slovenskega jezika v digitalnem okolju in 
tu je kandidat dobro podkovan. Ravno tako se 
zavzema za ukrepe na področju evidentiranja, 
dokumentiranja in ohranjanja in digitaliziranja 
umetniške dediščine. Koalicijski sporazum 
predvideva sprejetje Zakona o kulturnem evru in 
videti je, da kandidat to jasno podpira in načrtuje 
delovanje na tem področju. Koalicijska pogodba 
določa sprejetje MPK do leta 2020 in tudi tukaj si 
je kandidat zadal časovnico za sprejetje MPK do 
konca leta 2020. Za razvoj kulturne politike in 
zakonske regulative je nujna vzpostavitev 

strukturiranega civilnega dialoga z NVO na 
področju kulture. Kandidat obljublja vzpostavitev 
mehanizmov civilnega dialoga. Treba se je 
končno lotiti izdelave definicije profesionalnih 
NVO in ljubiteljskih NVO ter zapisati definicijo 
poklicnih NVO v krovno zakonodajo. Potrebni so 
ukrepi za dvig socialne varnosti samozaposlenih 
v kulturi. V rebalansu za leto 2019 Ministrstvo za 
kulturo ni predvidelo povišanja za program 
podpora nevladnim organizacijam in civilni 
družbi, čeprav je podpora razvoju NVO 
navedena kot prioriteta v koalicijski pogodbi kot 
v NPK. 
 Potrebni so ukrepi v smeri uvedbe 
stopenjskega in progresivnega cenzusa za 
samozaposlene, ureditev področja 
sistematizacije delovnih poškodb na področju 
kulture in poklicnih bolezni, beneficiran delovni 
staž za umetniške poklice, na primer dramski 
igralci, predvsem pa baletniki. Potrebni so ukrepi 
za izboljšavo podpornih ukrepov za kulturne 
delavce, na primer pogoji za pravico do plačila 
prispevkov za samozaposlene v kulturi iz 
proračuna, kulturniške žepnine, umetniške 
rezidence in tako naprej. Ukrepi na področju 
štipendijske politike v kulturi – namreč, štipendije 
ne bi smele biti generacijsko zamejene. 
 Kandidat se zavzema za zvišanje 
sredstev za knjižnice, nakup gradiva in 
informacijskih baz. Za nakup knjižničnega 
gradiva in samo delovanje knjižnic država 
nameni vedno manj denarja, kar je nedopustno, 
saj to ovira razvoj in dostop do znanja. Skrajno 
kočljivo je vprašanje gradnje NUK 2. Plečnikova 
stavba NUK je bila načrtovana za 270 tisoč 
knjig, sedaj pa hrani več kot 2,7 milijona enot 
različnih vrst gradiva. NUK 2 se načrtuje že od 
leta 1987. 
 Potrebni so tudi dodatni ukrepi za 
zaščito slovenskega jezika v širši kulturni sferi 
glede na invazivno rabo angleščine v vseh 
porah življenja, tudi v kulturi. Ravno tako je treba 
ohraniti narečno bogastvo in raznolikost 
slovenskega jezika. Ena ključnih nalog, ki čaka 
ministra za kulturo, pa je novi Zakon o medijih. 
To mora vključevati varovala pred sovražnim 
govorom, ki se je razpasel do vseh skrajnosti. 
Pereče je področje lažnih novic in sovražnega 
govora v medijskem diskurzu in v javnem 
diskurzu. Problem je slaba praksa določenih 
medijev in uredniške politike, ki krni osnovno 
človekovo pravico do informiranja. Glede na 
potvarjanje vsebin, ideologizacijo, spodbujanje 
nestrpnosti, lažne vesti, sovražni govor je nujno, 
da se zameji podeljevanje novih frekvenc 
radiofuznim medijem, ki širijo sovražni govor in 
lažne vesti. Kultura ni tržna niša in gospodarska 
dejavnost s ciljem ustvarjanja profita, zato ne 
more slediti samo ekonomskim interesom. 
Menimo, da se mora kultura decentralizirati, 
hkrati pa mora kulturna politika uresničevati 
potrebe vsega prebivalstva, mora pa biti tudi 
dostopna za vse socialne skupine in vse sloje 
prebivalstva v naši družbi.  
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 V Poslanski skupini Levica 
predlaganemu kandidatu Zoranu Pozniču za 
ministra za kulturo ne bomo nasprotovali.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila 
Ljudmila Novak.  
 Izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani!  

 Slovenija slovi po prepletajočih se 
naravnih danostih in bogati kulturni dediščini. 
Negovanje kulture in našega kulturnega prostora 
je naša dolžnost in odgovornost pred prihodnimi 
rodovi. Zato potrebujemo premišljeno kulturno 
politiko, ki bo razumela, da je razvijanje žive 
kulturne ustvarjalnosti bistvenega pomena za 
slovensko identiteto in narodno bit. Kultura prav 
tako ne more biti v celoti prepuščena tržni logiki, 
ampak mora našo družbo plemeniti. V tej luči 
mora minister za kulturo tudi opravljati svoje 
poslanstvo v spoznanju, da kultura ni nekakšen 
kulturniški rezervat, ampak privilegirano območje 
ustvarjanja, iskanja, raznolikosti in prepletanja 
ter preverjanja novih idej, življenjsko pomembnih 
za vso družbo. 
 Kandidat za kulturnega ministra mag. 
Zoran Poznič prevzema državotvorno 
ministrstvo, ki se v tem mandatu, kot kaže tudi 
že v prejšnjih, vendar javnost za to ni vedela, že 
na začetku srečuje s problemi, ki temu 
ministrstvu ne pritičejo. Najprej ga čaka torej 
urejanje medsebojnih odnosov in vzpostavitev 
boljših pogojev dela v tej hiši, ki je prva 
odgovorna in zadolžena za kulturo in kulturno 
ravnanje – dialog za odgovornost, tako pravi 
današnji kandidat in s tem se v Novi Sloveniji še 
kako strinjamo. Če bo znal uveljaviti to načelo, 
potem bo ministrstvo lahko začelo tudi delati. 
Malce nas je strah, da zgolj dialoške skupine, ki 
jih bo imenoval, ne bodo dale želenega 
rezultata. Čaka ga priprava predloga zakona o 
kulturnem evru, medijskega zakona, 
nacionalnega programa za kulturo za naslednje 
obdobje ter druga številna odprta vprašanja. 
 V Novi Sloveniji v luči gospodarne 
porabe sredstev opozarjamo na nujno 
prevetritev vloge in pomena nekaterih kulturnih 
ustanov, ki jih država sofinancira. Nekatere 
kulturne vsebine so bile namreč tudi v preteklem 
obdobju v času gospodarske krize razmeroma 
dobro financirane in promovirane, medtem ko so 
druge zaostajale, kot na primer varovanje 
kulturne dediščine. Sedanje razumevanje 
javnega interesa v kulturi je po našem mnenju 
premočno vezano na vsebine in ustanove, ki so 
financiranje iz državnega proračuna in 
proračunov lokalnih skupnosti. Naloga 
ministrstva je, da pripravi vrednostne kriterije 
razdelitve proračunskih sredstev, ki ločijo zrno 
od plev. Delitev sredstev pa mora biti pregledna, 
učinkovita, poštena in upam, da ne bomo spet 
slišali za razne telefonske klice, kako je 

potrebno sredstva iz enega mesta preusmeriti v 
drugo mesto, ki naj bi bilo bolj pomembno. 
 Izpostavljamo veliko vlogo ljubiteljske 
kulturen dejavnosti, ki so vse bolj odvisne od 
sponzorjev in donatorjev. Ne smemo zanemariti 
njihove velike vloge pri ohranjanju kulturne 
dediščine in postavljanju temeljev poklicni, 
profesionalni kulturi. Na novo moramo ovrednoti 
tudi mesto slovenskega jezika v javni rabi, v 
medijih in na fakultetah, kjer slovenščino 
izpodriva angleščina. Če se vprašamo, kakšna 
je današnja nacionalna kultura, se bojim tega 
odgovora, da svojo materinščino vračamo na 
položaj za hlapce in dekle, je pa naš prvi jezik, ki 
nam je omogočil, da je država postala tudi 
samostojna država. Tudi jezik se nenehno 
razvija. Nanj vplivajo drugi jeziki, zato je treba 
razvijati podpora orodja za razvoj jezika. 
 Kandidat za kulturnega ministra gospod 
Poznič je na osebni predstavitvi na Odboru za 
kulturo dejal, da bo njegova temeljna naloga 
debirokratizacija, poenostavitev postopkov in 
odgovorno sprejemanje odločitev. V Novi 
Sloveniji upamo in želimo, da ga bo odgovornost 
vodila tudi pri ugotovljenem navzkrižju interesov, 
saj je, je bil direktor javnega zavoda, ki kandidira 
za proračunska sredstva in bo vodil ministrstvo 
za kulturo, ki bo odločalo o njihovi dodelitvi.  
 Slovenci nismo kar tako uzakonili 
svojega praznika kulture, kakršnega drugi narodi 
nimajo. V Novi Sloveniji želimo, da ministrstvo 
na tem temelju nadaljuje in nadgrajuje svoje 
delo. Predlogu kandidata za ministra za kulturo 
ne bomo nasprotovali.  
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavila Maša Kociper.  
 Izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani 
ministri, vsem prav lep pozdrav!  
 Glede na to, da je moje stališče eno od 
zadnjih, glede na to, da smo slišali že veliko 
ponovitev, bi morda izpustila opis in življenjsko 
pot kandidata, pa tudi nekatere stvari, ki so bile 
izpostavljene na Odboru za kulturo in bi na 
začetku malo za šalo malo za res povedala to, 
kar je ob zadnjem imenovanju ministra v tej hiši, 
novega ministra za kohezijo, rekla večina 
poslanskih skupin: »Če predlagatelji, stranka 
Socialnih demokratov in predsednik Vlade, prvi 
minister menijo, da je kandidat primeren, ga 
bomo tudi v naši stranki, Stranki Alenke 
Bratušek, z veseljem podprli in mu dali 
možnost.« Tako je namreč govorila večina 
poslanskih skupin ob takratni prireditvi, kar po 
eni strani malo kaže na izogibanje odgovornosti, 
na drugi strani pa na resnično dejstvo, da ob 
imenovanju novih kandidatov za ministre včasih 
ljudi, kar je normalno, ne poznamo dovolj dobro 
in se glede njih težko izjasnjujemo. Sicer je 
kultura za Stranko Alenke Bratušek izjemnega 
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pomena. Pri kulturi gre za izrazito heterogen 
sistem, ki združuje veliko različnih področij – 
knjige, kulturno dediščino, film, glasbo, ples, 
uprizoritveno in likovno umetnost, jezik, 
intermedijska področja, kulturno-umetnostno 
vzgojo in tako naprej. Kljub dejstvu, da je treba k 
vsakem od njih pristopati posamično, je na 
področje kulture treba misliti kot na celoten in 
med seboj povezan sistem. Kultura po številnih 
raziskavah dejansko predstavlja enega ključih 
temeljev za razvoj odprte družbe in 
gospodarskih izzivov ter je tudi z zagotavljanjem 
avtonomije umetniškega ustvarjanja eden od 
fokusov družbe prihodnosti. Glede kandidata 
mag. Zorana Pozniča je za nas pomembna zlasti 
utemeljitev, ki jo je pripravil Kabinet predsednika 
Vlade, mnenje predsednika Vlade, da gre za 
osebo, katerega delo odraža visoke vodstvene 
in strokovne kompetence, ki so izkazane s 
številnimi uspešno realiziranimi projekti. Njegovo 
kandidaturo predsednik Vlade utemeljuje z 
njegovo aktivnostjo v prepoznavanju zmožnosti 
povezovanja in sinergij več različnih projektov s 
področja umetnosti in kulture v domačem in 
mednarodnem okolju ter z dolgoletnimi 
vodstvenimi izkušnjami, znanjem in 
kompetencami. Med izpostavljenimi prioritetami, 
ki so bile že večkrat ponovljene, bi izpostavila 
eno, ki je za nas v Stranki Alenke Bratušek zelo 
pomembna. Podpiramo zlasti prizadevanje 
ministra, da se ustrezno uredi in tudi v 
ustreznem okviru sankcionira sovražni govor. Ta 
se je v zadnjih letih močno razrastel in že ima 
negativne posledice na našo družbo. V pravu, 
največ v kazenskem, pa tudi sicer, je znan rek, 
ki pravi, da se vsako nasilno dejanje najprej 
začne z nasilno besedo. In tragični dogodki sredi 
prejšnjega stoletja ta rek vsekakor potrjujejo.  
 V Stranki Alenke Bratušek bomo zato z 
veseljem vztrajali pri zastavljeni poti, ki jo je 
zastavil prejšnji minister, in novega ministra 
podpirali pri usmeritvah na tem področju, prav 
tako pa tudi na drugih področjih, ki so bila 
izpostavljena. Za konec pa samo še nekaj besed 
o imenovanju novih ministrov. Manjšinsko vlado 
oziroma vlado, kot je običajna v 
proporcionalnem sistemu, ko jo sestavi več 
strank, v naši stranki razumemo kot partnerstvo; 
partnerstvo, v katerem vsaka od strank 
prevzame odgovornost za neko področje; in to 
področje vodi v času obstoja te vlade. Pri tem, 
vsaj tako jaz in naša stranka razume ta 
razmerja, se stranke odločajo za prevzem 
področij delno tudi glede na velikost, delno pa 
tudi glede na to, kakšne strokovnjake za to 
področje premorejo. Težave, ki jih imajo vse 
stranke, mlajše in manjše stranke ter tudi 
stranke z daljšo tradicijo, pri iskanju novih 
ministrov, so zato razumljive; potrjujejo pa mojo 
tezo, ki sem jo že večkrat ponovila tudi tukaj, da 
se ljudje, uspešni posamezniki vse težje in težje 
odločajo za pomembne državne funkcije; tudi, 
ponovno, zaradi diskreditacij, ki so jih deležni, še 
preden vstopijo v javno življenje. Videti je, da 
smo se v tej državi odločili za kulturo nekega 

čistunstva, kjer iščemo ljudi, ki po eni strani 
morajo imeti znanje in kompetence, saj drugače 
jih težko predlagaš za ministre, po drugi strani 
morajo biti pa brezmadežni. Brezmadežni pa vsi 
tisti, ki so ali smo že nekaj naredili v svojem 
življenju, vsekakor nismo. Zato si želim, da bi 
bolj kot na to, ali je kdo že naredil kakšno 
napako, seveda tu ne govorim o kaznivih 
dejanjih in tako naprej, gledali na to in se trudili v 
smeri, da bi lahko v upravljanje države, v 
upravljanje vlade, v upravljanje najzahtevnejših 
družbenih zadev pritegnili res kvalitetne, 
motivirane posameznike, ki bi lahko stvari na 
posameznem področju spremenili na boljše. 
Nikakor ne govorim, da konkretni kandidat ni 
takšen, želim pa opozoriti na širši problem, ki 
smo ga v zadnjih letih vse bolj in bolj deležni, ko 
nam je bolj kot kompetence in znanje 
pomembno to, da je človek v zrelih letih 
nepopisan list in da še ni naredil nobene 
napake. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. Spoštovani predstavniki Vlade, 
kolegice in kolegi! 
 Predsednik Vlade gospod Marjan Šarec 
je na predlog Socialnih demokratov predlagal 
mag. Zorana Pozniča za novega ministra za 
kulturo. Naj takoj na začetku povem, da v 
Poslanski skupini Desus kandidata ne poznamo, 
zaupamo pa izbiri koalicijske partnerice stranke 
Socialnih demokratov in predsednika Vlade. Kot 
smo izvedeli iz medijev in na zaslišanju na 
matičnem odboru, je mag. Zoran Poznič 
diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje, smer kiparstvo; magistriral pa je iz 
novih vizualnih komunikacij in medijev. Od leta 
2008 je direktor javnega zavoda za kulturo 
Delavskega doma Trbovlje, kjer žanje velike 
uspehe. Z njegovo pomočjo naj bi Trbovlje 
postalo kulturno prepoznano ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi po Evropi. Mag. Zorana 
Pozniča opisujejo kot dobrega operativca, ki s 
svojimi šestdesetimi leti prvič vstopa v politiko. V 
ponedeljek je kandidat za ministra odgovarjal na 
naša vprašanja na zaslišanju na Odboru za 
kulturo. Predstavil je tudi nekaj ključnih prioritet, 
ki se jih bo lotil, če bo danes potrjen njegov 
mandat. Tako je izpostavil, da bi do konca 
letošnjega leta sprejeli nov nacionalni program 
za kulturo za obdobje 2020–2026, uredil bo tudi 
status samozaposlenih v kulturi in nevladnih 
organizacij ter zaključil s pripravo tako 
imenovanega zakona o slovenskem kulturnem 
evru. Prav tako je kot ključno izpostavil pripravo 
medijske zakonodaje in delo na področju 
omejitve sovražnega govora na spletu. 
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 V Poslanski skupini Desus nam je všeč, 
da si mag. Poznič želi sodelovanja z vsemi 
deležniki. Podpiramo tudi njegovo željo po 
ureditvi odnosov in izboljšanju delavne klime na 
ministrstvu. Ravno zaradi odnosov na 
ministrstvu je prišlo do tega, da danes 
glasujemo o novem ministru. Ministru želimo, da 
konflikte rešuje preudarno in tako, kot sam 
poudarja – z dialogom, argumenti in dobro voljo. 
Ker je mag. Poznič Ministrstvo za kulturo označil 
kot eno najbolj državotvornih, v Poslanski 
skupini Desus pričakujemo, da bo izpolnil svoje 
obljube ter se zagnano in odgovorno lotil dela na 
ministrstvu. Vsekakor ga čaka nelahko delo. 
 V Poslanski skupini Desus bomo 
kandidata podprli. Mag. Zoran Poznič, želimo 
vam uspešno delo in modro vodenje Ministrstva 
za kulturo! Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič 
Plemeniti.  
 Izvolite. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Mene ta kolobocija spominja na eno pesem, ki jo 
je napisal Joseph Haydn in pravi: »Jesensko 
listje, kam hitiš? Ujeli bi te radi.« Tako nekako 
zdaj izbiramo ministre in jih izgubljamo, iz dneva 
v dan in ne vemo, do kdaj bo to še vse skupaj 
trajalo. No, ampak zdajle bomo dobili enega 
novega ministra za kulturo, za katerega pa 
upam, da ne bo, kot je bilo navedeno, njegova 
druga prednostna naloga ukinjanje sovražnega 
govora, za katerega niti ne obstoja definicija, kaj 
to je. Še manj, v pravni literaturi ni poglavja o 
sovražnem govoru, ampak je to neka 
izmišljotina, ki je prišla k nam iz Evrope, najprej 
iz Amerike, kjer je že konec te neumnosti, v 
Evropi še traja, pri nas se pa razrašča. Mislim, 
da je treba skrbeti za slovenski jezik. O tem 
minister ni nič govoril, kako bo skrbel za 
slovenski jezik; in konec koncev že v parlamentu 
slišimo bedastoče, in tudi na uradnih vladnih 
straneh, ko vsi govorijo zakonodaja. Zakonodaje 
ni, je kvečjemu skupek zakonov ali zakonje, tako 
je kot skupek grmov grmovje, ne pa grmodaja ali 
kaj jaz vem, nekaj takega. Slovenski jezik je 
tisto, za kar bi bilo smiselno skrbeti. Gospod 
prihaja iz Trbovelj. Za dobro jutro se tam reče – 
Matꞌkurba, kako si? A zdaj bo to sovražni govor, 
ker tega se pa ne sme reči. Grozno. In to bo 
najbolj sankcionirana zadeva in to bomo dali v 
zakon, ker tisti, ki bo to rekel, mu bomo odrezali, 
glede na navade, ki prihajajo iz migrantskih 
krogov, najprej en prst, potem pa drugi prst, 
potem pa jezik. Tako daleč, kako kaže, bi radi 
eni pripeljali vse skupaj. Govori se, da bo treba 
napisati novo medijsko zakonje. Ja, točno, treba 
ga bo napisati, ampak v tej zadevi bo treba 
pregledati vse tiste deležnike, ki so vpleteni v 
vse skupaj. Recimo javni zavodi, ki delajo z 
državnim denarjem, delajo z našim denarjem, so 

lansko leto v tujino transferirali okoli 3 milijarde 
in pol evrov; in nihče nič ne odgovora. Pa da ne 
bomo šli preveč na široko, poglejmo nekaj 
zanimivosti od tega, koliko denarja je iz 
ljubljanske Radiotelevizije Slovenija, javnega 
zavoda, šlo ven. Na Hrvaško skoraj 600 tisoč 
evrov, v Francijo skoraj milijon 200 tisoč evrov, 
no, v Južno Korejo je šlo samo okoli 15 tisoč 
evrov, čeprav ne vem, zakaj gre denar v Južno 
Korejo, v Luksemburg so iz televizije poslali 
okrogli milijon, čisti milijonček evrov, na 
Nizozemsko skoraj 500 tisoč evrov, v Švico 
skoraj 3 milijone 100 tisoč evrov, celo v Turčijo 
preko 200 tisoč evrov, v Veliko Britanijo skoraj 
900 tisoč evrov in celo v Združene arabske 
emirate točno 83 tisoč 94 evrov. Me prav 
zanima, kam so šli te milijoni in zakaj. Po drugi 
strani pa RTV Slovenija zahteva, da se zviša 
naročnina za skorajda neprebavljiv program, ki 
ga dobivamo od njih, razen cele kopice reklam, 
ki padajo vmes. Včasih je imela RTV Slovenija 
dober program. Imeli so izredno dobre otroške 
programe, dokumentarne programe in podobno. 
Danes je tega hudičevo malo in tukaj bi moral 
oziroma bo moral gospod Poznič narediti red.  
 Imamo celo vrsto nevladnih organizacij, 
ki se kitijo z nekimi nazivi, kaj vse so, tudi 
umetniških, političnih, pa ne vem kakšnih še vse, 
ki sodijo pod ingerenco Ministrstva za kulturo. 
Potem se pa človek vpraša, ali bomo nadaljevali 
s promocijo dojenja raznih živali in s tem delili 
tudi razne Prešernove nagrade, pa še kakšne 
druge nagrade; in če bomo za inštalacije, kakor 
se zdaj reče eni umetniški smeri, dajali ogromno 
denarja. Iz zgodovine umetnosti vemo, da je bil 
dadaizem ugotovljen za slepo smer 
umetniškega izražanja. Dadaizma ne poznamo 
več, razen v knjigah o umetnostni zgodovini. 
Ampak mi bomo pa nekaj takega na novo uvedli 
v Sloveniji. Pogrešam govor o tem, da bi bilo 
treba ščititi in odkupovati slovensko kulturno 
dediščino. Nikogar nič ne zanima, nikogar ne 
zanima recimo, da so v privatnih rokah 
fantastične zbirke, ki jih odkupujejo tuje 
knjižnice. Ameriška kongresna knjižnica 
odkupuje, Nemci odkupujejo zbirke, slovenske 
arhive; nam je to vseeno, čisto vseeno, kajti 
prava reč, ali Slovenci kaj imamo ali Slovenci 
nimamo, saj smo tako ali tako Evropejci. Take 
bedastoče lahko slišimo samo v Sloveniji; v 
Franciji so najprej Francozi, pa potem kaj 
drugega. V Angliji, ki so pametni šli ven iz te 
evropske godlje, so najprej Angleži, pa potem še 
kaj drugega. Nemci so Nemci, Nemci tako ali 
tako dirigirajo vse skupaj, tudi našo vlado, ki se 
ne upa in ne zna upreti tistemu nacističnemu 
diktatu. Ne, mi bomo šli naprej. In kaj je treba 
narediti? Treba je prepovedati svobodo govora. 
Svoboda govora je nevarna, to so vedeli že v 
Jugoslaviji, zato je bil tisti 133. člen o sovražnem 
govoru. Ampak celo v Jugoslaviji so spregledali, 
da je svoboda govora vendar nad politično 
presijo, in so to ukinili. Pri nas to uvajamo na 
novo. Ne boš smel govoriti. In to je šele prvi 
korak, naslednji korak je, da ne boš smel misliti, 
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kajti če boš mislil narobe, te bodo otroci zatožili, 
kajti tudi to smo že dali v pravne akte slovenske 
države. Otroci bodo lahko špecali, kajti imeli 
bomo v zakonu prednostno nalogo, da uvedemo 
notri sovražni govor in borili se bomo proti temu. 
Jaz bi predlagal, da potem naredimo še eno 
odlikovanje za špeckahlo prve stopnje, 
odlikovanje za špeckahlo prve stopnje z redom 
orlovih mud ali kaj takega. Še to naredimo, 
pojdimo v absurd, kajti mogoče je samo še 
absurd možnost rešitve te države. To, kar 
počnemo, je grozljivo in to, kar počnemo na 
področju kulture, je tudi grozljivo.  
 Mi ne bomo nasprotovali gospodu 
Pozniču, upamo pa, da bo kakšna svoja 
izhodišča spremenil, ne da bo povedal tisto, kar 
je moral povedati, kajti koalicija zahteva, da se 
piše o sovražnem govoru, čeprav sama ne ve, 
kaj to je. Upam, da bo kaj dobrega na področju 
kulture, upam, da bo denar šel v prave smeri, 
čeprav se bojim, da glede na usmeritve sedanje 
koalicije bo šel bolj v privatne žepe kot v tiste 
žepe, kjer je praznina in iz katerih bi lahko prišlo 
kaj dobrega za slovenski narod pa tudi za 
Evropo širše.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavila Alenka 
Jeraj.  
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Spoštovani 

poslanke in poslanci! Predsednika Vlade ni, 
nekaj ministrov je še tukaj.  
 Že od začetka delovanja te koalicije se 
presenečenja kar vrstijo. Vtis, ki ga imamo, je, 
da je kadrovski bazen popolnoma prazen, saj 
ministrsko ekipo sestavljajo ljudje, ki se v 
preteklosti niso izkazali z dobrim delom, 
praktično tedensko izbruhne kakšna nova afera 
ali pa se pojavijo popolnoma neznani ljudje, ki 
jim je ministrski položaj sploh prvi stik s politiko 
in nikoli doslej niso delali v politiki. Kako bodo 
potem prvi dan prijeli za delo, če pa se ga 
morajo najprej naučiti; in to učenje lahko traja 
mesece, leto ali dve. Zagotovo je taka situacija 
tudi rezultat negativne selekcije, ko se sposobne 
ljudi odstrani in onemogoča, forsira pa 
povprečne posameznike, ki nimajo ambicij, 
strategije; in ne vedo, kaj je treba narediti, in bolj 
vedrijo in oblačijo, kot pa da bi pripravljali resne 
in potrebne ukrepe ter organizirali delo, kot bi 
bilo to nujno. Nekateri vsaj ne delajo škode; 
mnogi pa – na primer ministrica Kolar Celarc ali 
Anja Kopač Mrak iz prejšnje vlade – pa veliko; in 
posledice napačnih odločitev saniramo še 
danes. Rezultat takega kadrovanja je, da 
menjamo že tretjega ministra te vlade, napovedi 
pa so, da jih je na tnalu še nekaj, kar je slabo za 
delovanje države in našo prihodnost. Eden je 
ravno odstopil, a je tu, kot kaže, vzrok bolezen. 
Po odstopih ministrov se pojavi problem z 
iskanjem kadrov, predsednik Vlade Marjan 

Šarec in predsedniki strank koalicije komaj 
najdejo posameznike, ki bi zasedli ministrska 
mesta; še več, kandidati se kar sami javijo. 
Lahko bi rekli – saj ni res, pa je. In potem 
dejansko postanejo kandidati za ministre. Edini 
pogoj za to je, da se do imenovanja še včlanijo v 
stranko, ki jih bo predlagala. Od resne stranke z 
dolgoletno tradicijo, kot so Socialni demokrati, bi 
pričakovali, da ima znotraj svojih vrst dovolj 
primerih in sposobnih ljudi, ki jih lahko 
predlagajo na tako pomembna in odgovorna 
mesta, od katerih je odvisna prihodnost 
državljank in državljanov. Občutek pa je, da 
nihče v resnici ne verjame, da bo prav dolgo 
trajalo vse skupaj, torej sedanja vlada, in se 
verjetno resni in odgovorni ljudje za to niti ne 
odločijo oziroma zavrnejo ponudbo.  
 Po informacijah iz medijev se je tudi 
Zoran Poznič samoprijavil in po socialnih 
omrežjih kroži cel kup samopredlaganih 
kandidatov, ki se norčujejo iz imenovanj 
ministrov. S tem si politiki ne delate dobre 
usluge, ampak še bolj potrjujete ljudi v 
prepričanju, da vsega skupaj ne jemljemo resno. 
Seveda članska izkaznica ni pogoj, da stranka 
nekoga predlaga za ministra, a že prejšnji 
kandidat SD za kulturnega ministra je moral, 
preden je bil potrjen, vstopiti v SD; prav tako 
kandidat Zoran Poznič. To deluje malo neresno 
za resno stranko. Lahko bi rekli – včlanite se v 
SD in postali boste minister ali ministrica. Drugi 
problem so sodelavci, državni sekretarji, s 
katerimi bo minister delal. Povedal je, da bo 
državna sekretarka Tanja Kunaver, o kateri ne 
vemo prav veliko, kandidat je povedal, da je 
medijska strokovnjakinja, tako da bo 
najverjetneje prevzela to področje. Krožijo pa 
informacije, da naj bi bil drugi državni sekretar 
novinar Dejan Karba, ki ga poznamo iz nekaterih 
medijskih afer, ko je kardinala Rodeta obtožil, da 
ima sina. Zelo aktiven je bil pri aferi Patria, ki se 
je izkazala za konstrukt, zaokrožili pa so tudi 
podatki o blokadi računov poslovneža oziroma 
samostojnega novinarja Dejana Karbe. 
Vprašanje, ki se kar samo ponuja, je tudi, ali ni 
imenovanje Dejana Karbe na mesto državnega 
sekretarja nagrada za v preteklosti opravljeno 
umazano novinarsko delo, s katerim je očrnil 
posameznike. Je pa Dejan Karba najverjetneje 
član Socialnih demokratov, vsaj kandidiral je za 
župana občine Ljutomer pod okriljem SD. 
Neuspešno. Ampak to ni nič novega. V vladi in 
vladnih kabinetih je cel kup ljudi, ki so bili na 
volitvah neuspešni in jih ljudje niso prepoznali 
kot tiste, ki naj bi zasedli odgovorna mesta v 
politiki. A to ni ovira za predsednika Vlade 
Marjana Šarca. On jih je očitno spoznal za 
uspešne kljub nizki podpori volivcev in jim 
zagotovil službe, čeprav mu zadnje mesece 
delajo sive lase in kakšen sem pa tja tudi 
odstopi, kot na primer Peter Vilfan.  
 Za vodenje Ministrstva za kulturo boste 
postavili ljudi, ki niso nikoli delali v politiki, nimajo 
izkušen, očitno tudi vizije ne, pa še bolj malo 
delovne dobe, manj kot jaz, ki sem skoraj 20 let 



                                                                                                                          

  231  

mlajša od kandidata za ministra. Pa še nekaj. 
Minister za kulturo po vaši izbiri gospod Zoran 
Poznič se je z zavodom, ki ga je vodil, Delavski 
dom Trbovlje, prijavil na razpis Ministrstva za 
kulturo. Kaj hočemo, pred enim mesecem še ni 
vedel, da bo minister za kulturo. In ker bo 
minister za kulturo, sem prepričana, da bo 
Delavski dom Trbovlje dobil injekcijo v višini 5,4 
milijona evrov, sploh ker je edini prijavljen iz 
vzhodne regije. Nasprotja interesov ne bo, a 
povejte mi, katera komisija, ki jo bo imenoval 
minister Poznič, si bo upala nedodeliti sredstev 
Delavskemu domu Trbovlje. Mimogrede, prav je, 
da se sofinancira dejavnost Delavskega doma 
Trbovlje, a skrbi me, da bomo čez leto ali dve v 
oddaji Tarča razpravljali o tem, kateri člani SD 
so bili v komisiji, kako je potekal izbor, kaj se je 
zgodilo s sredstvi. Takrat gospod Poznič morda 
ne bo več minister in se bo že vrnil nazaj v 
Delavski dom Trbovlje. Sedaj pa k vsebini. V 
svoji predstavitvi je kandidat za ministra za 
kulturo med drugim napovedal debirokratizacijo 
celotnega polja kulture, ureditev statusa 
samozaposlenih v kulturi, sprejetje nacionalnega 
programa za kulturo za naslednje obdobje, nov 
zakon o kulturnem evru ter spremembe 
medijskega zakona, ki naj bi omejile sovražni 
govor. Glede slednjega je Poznič priznal, da je 
sicer težko vzpostaviti merila ter določiti jasno 
mejo med sovražnim govorom in svobodo 
govora, da pa spremembe zakona ne bodo 
prinesle prepovedi, temveč zgolj regulacijo. Skrb 
glede sovražnega govora je izrazil z besedami, 
da ne želi, da bi nas mediji, predvsem internetni, 
varali in z nami manipulirali preko tako 
imenovanih lažnih novic. V Slovenski 
demokratski stranki menimo, da je vsako 
drugačno mnenje, ker vsako mnenje pač ni 
sovražni govor, le-to ustrezno urejeno v zakonu. 
Ravno se je končal kazenski proces proti 
pomembnemu predstavniku cerkve Tadeju 
Strehovcu z oprostilno sodbo. Namesto da bi se 
sodišča ukvarjala z ropanjem bank in 
gospodarskim kriminalom, bodo ure in ure 
namenjali zapisom na socialnih omrežjih. 
Narobe svet, bi lahko rekli; in potem se čudimo, 
da državljanke in državljani ne zaupajo sodstvu. 
Kandidat za ministra za kulturo je res iz kvote 
Socialnih demokratov, toda predsednik Vlade je 
odgovoren za uspešno delo vlade, tako da so 
spodleteli in odleteli ministri tudi odgovornost 
predsednika Vlade. Zato odrivanje problemov v 
smislu – s tem nimam nič – niso na mestu. Na 
koncu bo vse rezultat vaše vlade in ne bo 
nikogar več zanimalo, od kje je kdo prišel.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke kandidata za ministra 
Zorana Pozniča ne bomo podprli.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Končali smo s predstavitvami stališč 
poslanskih skupin.  
 Sledi razprava poslank in poslancev.  

 Besedo ima Lidija Divjak Mirnik, 
pripravi naj se Samo Bevk.  
 Izvolite. 
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

gospod podpredsednik, za besedo. Lepo 
pozdravljeni! 
 Ogromno je bilo povedanega o 
kandidatu za ministra, pa tudi časa nimam dosti, 
zato bom zelo kratka. Zadeve na kulturnem 
področju v zadnjih letih so šle malce v napačno 
smer. Zato je verjetno prišlo tudi takrat do 
odstopa ministra, ki je napovedal neke 
spremembe. In da ne ponavljam stvari, zgodile 
so se stvari, ki se pač so. Kulturni turizem je ena 
od panog, ki so priložnost za Slovenijo; in upam, 
da bo novi minister to vzel v obzir in začel tudi 
na tem delati. Na odboru je obljubil 
decentralizacijo kulture, ki je nujna v Sloveniji; in 
to zelo pozdravljam. Na moje vprašanje o 
mariborskih kulturnih problemih in investicijah v 
knjižnico, pokrajinski muzej, arhive kulturnih 
ustanov, tudi UGM in še česa, vsi ti problemi so 
mu poznani. Izkazal je tudi naklonjenost, da 
zadeve začne reševati, ker so stare približno 20 
let. In vse to mene navdaja z upanjem, da bomo 
končno tudi v Mariboru kulturne ustanove 
potisnili z mrtve točke, zato bom kandidata za 
ministra tudi podprla. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Samo Bevk, pripravi naj se 
Bojan Podkrajšek. 
 Izvolite. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. 
 Seveda mora kandidat za ministra mag. 
Zoran Poznič najprej dobiti podporo Državnega 
zbora, šele potem pa ima nalogo, da poišče tudi 
dva državna sekretarja oziroma dve državni 
sekretarki, kar na koncu potrdi tudi Vlada 
Republike Slovenije. Kolikor sem informiran, 
navedba v stališču Poslanske skupine 
Slovenske demokratske stranke, da bo kandidat 
za državnega sekretarja novinar Karba, ne drži. 
To ime se je pojavilo v medijih, kakor še vrsta 
drugih. Ne zdi se mi korektno vnaprej 
izpostavljati neko ime. To bo naloga ministra, ko 
bo dobil podporo Državnega zbora in zasedel 
svoje mesto ter začel z delom. Najbrž je ena od 
prvih nalog, da si sestavi najožjo ekipo 
sodelavcev, s katerimi bo delal in vodil 
Ministrstvo za kulturo. Ko smo obravnavali 
Predlog rebalansa proračuna za leto 2019, je 
kulturi namenjenih dobrih 30 milijonov evrov, 
kljub temu pa je bilo vloženih kar nekaj 
amandmajev na rebalans proračuna za 
povišanje sredstev za kulturno dediščino, za 
obnovo kulturnih spomenikov. Res je, v 
proračunu za kulturo za leto 2019 je področje 
varstva kulturne dediščine zelo podhranjeno in 
bi seveda to področje rabilo dosti več sredstev 
glede na potrebe. Naj navedem samo en 
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podatek. Na primer, na področju varstva 
nepremične kulturne dediščine ministrstvo 
načrtuje izbor projektov, ki so prispeli na razpis, 
na projektni razpis za leti 2019 do 2020, za 
obnovo in financiranje kulturnih spomenikov 
državnega in lokalnega pomena. Prišlo je na ta 
razpis 185 vlog, vendar lahko z razpoložljivimi 
sredstvi, ki jih ima ministrstvo na razpolago v 
proračunu, realizirajo le 19 % vseh potreb po 
financiranju. To naj bi rešili z Zakonom o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi ali, kot 
mu popularno rečemo, zakonom o kulturnem 
evru. Kandidat za ministra je na predstavitvi na 
Odboru za kulturo izpostavil, da je to njegova 
prva naloga, da najprej ta zakon podpre Vlada in 
da ga potem Vlada čim prej pošlje v Državni 
zbor. In ko bo ta zakon, ki je praktično že 
pripravljen, prišel v Državni zbor, verjamem, da 
ga bomo poslanke in poslanci, glede na to, kako 
je bilo danes to predstavljeno v stališčih 
poslanskih skupin, tudi podprli. Od sedmih 
programskih sklopov tega zakona sta dva 
programska sklopa namenjena prav varstvu in 
obnovi nepremične in premične kulturne 
dediščine. Se pravi, da je za obnovo kulturno-
zgodovinskih spomenikov, za nepremično 
dediščino v tem zakonu predvidenih 32 milijonov 
evrov, za odkup premične kulturne dediščine in 
likovnih del sodobnih ustvarjalcev pa 5 milijonov 
evrov. Področje kulturne dediščine bo z novim 
zakonom, če ga bomo sprejeli, na nek način v 
naslednjem obdobju zadovoljivo rešeno. Kot 
rečeno, bomo v Poslanski skupini Socialnih 
demokratov kandidata za ministra mag. Zorana 
Pozniča podprli in bo dobil vse naše glasove. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik, hvala za dano besedo. Kolegice 
in kolegi! 
 V dobrih štirih letih sem priča že 
četrtemu kandidatu za ministra za kulturo v 
Republiki Sloveniji. Drugi mandat sem tudi član 
Odbora za kulturo. Mogoče danes, ko je 
predsednik Vlade predstavil kandidata, pa tudi 
ko sem pozorno poslušal stališča poslanskih 
skupin, smo največkrat slišali, da večinoma ne 
poznajo zdajšnjega kandidata gospoda Pozniča. 
V večini predstavitev je bilo povedano, da 
zaupajo Socialnim demokratom, da so izbrali 
najboljše ime. Seveda se ni velikokrat zgodilo v 
Republiki Sloveniji, ko so se iskali ministri, da se 
nekdo sam javi. Po dolgem času se nekdo sam 
javi eni od koalicijskih strank, jaz sem to tudi na 
hearingu gospoda kandidata vprašal, ali gre zato 
k Socialnim demokratom, da bo minister; ali bo 
minister zato, da bo lahko član Socialnih 
demokratov. Pa da bom lažje razumljen. V 

prejšnjem mandatu je ta resor vodila ministrica iz 
kvote Desusa in moram priznati, da je veliko 
truda vlagala v ta resor, za katerega je bila 
zadolžena, ampak v koaliciji ni imela posluha. 
Predsednik odbora, bivši poslanec je ministrici 
vseskozi nagajal. Tako dolgo je nagajal, da je 
prišla v situacijo, da je mogla povedati, da niti 
predsedniku Vlade ne zaupa več in da odhaja. 
Pride naslednji minister, mislim, da se je tudi 
takrat menda moral včlaniti ali je že bil prej član, 
seveda je vodil malo bolj mirno politiko na 
kulturi, pa je nekako zdržal do konca mandata. 
Moram priznati, da ko sem poslušal novega 
kandidata za ministra na hearingu, je imel nekaj 
odločnih začrtanih nalog, ki so tudi mene 
prepričale, da je to pozitivno za kulturo; vseskozi 
pa poslušamo, da je veliko mobinga na tem 
ministrstvu. Ker prihajam iz okolja, kjer je veliko 
zasebnih gospodarskih podjetij, kjer zasebniki 
lastniki zaposlujejo okoli 30, 50, 100 ali 200 ljudi, 
seveda nikoli ne poslušam o teh zaposlenih, da 
nekdo v teh podjetjih nad njimi izvaja mobing. 
Sam tudi ves čas trdim, kolikor časa sem 
poslanec Državnega zbora, da je v javnih 
upravah, na ministrstvu tudi mnogo ljudi, ki 
delajo dobro, ki delajo več, kot je treba, in ki bi 
po moji oceni tudi morali biti več plačani. Imamo 
del ljudi, ki pa delajo zmerno, tisti kup, kot je 
potrebno; je pa še tretja stran ljudi, ki so že 
verjetno tega ministra, ki prihaja, naštudirali, po 
domače rečeno. In ko se bo prvič uprl nekemu 
krogu ljudi, bomo poslušali zopet o mobingu na 
delovnih mestih. Ko sem ministra poslušal, je 
eno teorija, drugo je pa praksa. Ampak danes 
govorimo o zelo pomembnem segmentu, to je 
kultura v Republiki Sloveniji. Vemo, da živimo v 
času, ko naš slovenski jezik spodkopava. Ko 
gledamo to od daleč, se nam to ne zdi, ampak 
se slovenska kultura počasi izpodkopava in prav 
gotovo ni več na trdnih temeljih. Za prihodnost 
naše kulture smo odgovorni vsi v Republiki 
Sloveniji, zato hočem povedati, da v dobrih štirih 
letih danes govorimo oziroma bomo glasovali o 
četrtem ministru v Vladi Republike Slovenije. 
Mislim, da je to vprašanje zaskrbljujoče. Ko so 
Socialni demokrati predstavljali ministra, so tudi 
jasno povedali, da je več denarja za kulturo. Jaz 
mislim, da to ni vedno najbolj pomembno. V 
situaciji, ko včasih ne vemo; ko leva roka ne ve, 
kaj dela desna roka; in jaz se bojim, pa nisem po 
naravi črnogled, glede na to, da sem poslušal 
kandidata za ministra, moram priznati, da je bil 
teoretično pripravljen, da bomo kmalu, seveda v 
škodo slovenske kulture, govorili oziroma bo 
predsednik Vlade kmalu iskal novega kulturnega 
ministra. Jaz se celo bojim, da se bo to še letos 
zgodilo. 
 Ko ena stranka išče kader, da se mora 
potem nekdo sam javiti, da mogoče gre pomoč 
nekemu segmentu, meni se zdi zelo odgovorno, 
da ko se sestavlja koalicija, so za vsako 
ministrsko mesto vsaj 3 ali 4 kandidati in da 
stranka oziroma predsednik Vlade v prvi fazi 
izbere najboljšega. Če se karkoli zgodi, da 
nekdo odstopi oziroma mora oditi, mislim, da ne 
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bi v neki resni stranki oziroma v resni koaliciji 
smel biti problem za novega kandidata, za 
tistega, ki vodi ta resor, v tem primeru kulturo. 
Kultura s tem, kot sem že povedal, vsak dan 
izgublja. Mislim, da je to slabo, da je slabo za 
mnoge tiste, ki delajo v dobrobit slovenske 
kulture, da je to slabo za vse tiste, ki so zelo 
dobri strokovnjaki na tem ministrstvu in nimajo 
jasnega vodje. Mislim, da se tudi v tem primeru 
bojijo. Najprej nekaj časa traja, da ta minister 
spozna svoje najbližje sodelavce. Mislim, da 
moramo biti tudi pošteni eden do drugega, kaj 
se bo zgodilo, da mu bo politika nastavila 
najožje sodelavce, ki jih bo moral – ali to želi ali 
ne – sprejeti, z njimi delati; vprašanje je pa, 
kakšen je na koncu rezultat. Ko bo minister 
obupal čez nekaj mesecev, bo napisal dva 
stavka predsedniku Vlade, da pač ne zmore več 
in da odhaja. In kdo izgublja? Izgublja slovenska 
kultura v tem primeru. Mislim, da na več 
segmentih tukaj vlada deluje neodgovorno in da 
deluje iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz 
meseca v mesec. Ni to odgovorno do državljank 
in državljanov Republike Slovenije. Še enkrat 
ponovim, da bom lažje razumljen; v štirih letih 
smo zamenjali, danes bomo glasovali za 
četrtega ministra. Če razdelim po letih, vsaj 
vsako leto se zamenja minister za kulturo v 
Republiki Sloveniji. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 In kot zadnja k razpravi je prijavljena 
gospa Karla Urh.  
 Izvolite.  
 
KARLA URH (PS LMŠ): Vsi prisotni lepo 

pozdravljeni!  
 Moje stališče ni tako pesimistično. Jaz 
sem po naravi bolj optimistična in vedno rečem, 
da ni tako visoke ovire, da je ne bi mogli preseči, 
če nekako zastavimo pozitivno. Kandidat 
gospod mag. Zoran Poznič se že celo življenje 
ukvarja s kulturo in mu je jasna slika, da je 
kultura vedno v nekem podrejenem položaju, 
podhranjena, vedno je treba nekako delati napol 
zastonj, tako se pričakuje. Zato imajo filmarji 
težave, zato imajo raznorazne gledališke 
ustanove težave, ampak preživeti je treba na en 
način. In k temu pristopiti in pomagati je verjetno 
zelo težko. Jaz sem gospoda kandidata ocenila, 
da ima dobre operativne sposobnosti, ker je 
sodobno naravnan, ima sposobnosti današnje 
tehnologije, kot rečemo, 21. stoletja, je 
opremljen z digitalizacijo in so mu vsa ta 
aparatura in sredstva, s katerimi v današnjem 
času operiramo, zelo dobro poznana. Jaz sem iz 
njegove predstavitve njegovega programa 
zasledila, da je počrpal veliko sredstev za 
društva, s katerimi je deloval; in zame 
predstavlja ta kandidat dobrega kandidata za 
ministra za kulturo. Iz vseh današnjih naštetih 
predlogih oziroma programih, katere je začrtal in 
že obelodanil, sem mu tudi sama zastavila 
vprašanja, in sicer vprašanja iz ohranjanja 

kulturne dediščine. Konkretno sem se opredelila 
na območje Krope, kjer se s kroparskim 
muzejem, ki razpada, ohranja kulturna dediščina 
in tudi dediščina rokodelstva, dediščina obrti, 
skratka delovanja Slovencev v tistem območju, 
ki so delali. In je prav, da tudi današnji zanamci 
vedo, kaj so delali tam. Potem sem mu zastavila 
vprašanje, kako pristopiti k reševanju 
problematike pred zamrtjem Festivala Brežice, ki 
predstavlja vrh slovenske kulture na glasbenem 
področju; pa ne samo slovenske, izmenjavo 
slovenske in vse tuje kulture. Sama sem tudi 
glasbenica po osnovnem študiju in se mi zdi 
prav, da se temu nameni malo več sredstev in 
da se to ohrani, ker to predstavlja vrh slovenske 
kulture.  
 Poleg tega sem bila zelo žalostna, ko 
sem dobila vest lansko leto, da je Carmina 
Slovenica zamrla. Saj imamo res ogromno 
slovenskih priznanih, dobrih zborov, vendar 
delovanje Carmine Slovenica ne predstavlja 
samo en zbor; in Karmine Šilec, ki je odšla, ker 
enostavno ni videla več rešitve, kako se izkopati 
iz težav finančnega položaja. Ampak če se mora 
ekstremno dober umetnik ukvarjati, kako bo 
dobil denar, da bo lahko delal, potem vse 
njegove umetniške vsebine umrejo. Če nimaš, 
ne moreš živeti. In tako je žal ta problematika 
zdaj v statusu quo. Kandidat za ministra mi je 
odgovoril, da se bo potrudil, da se to vzpostavi 
nazaj, ker ta piramida, shema delovanja tega 
vrhunskega zbora je bila zelo dobro naravnana. 
Jaz bi samo še tako rekla; pustimo, da bo 
gospod kandidat uspešen pri pridobivanju 
sredstev za boljšo kulturo, povezovanje z vsemi 
ministrstvi, poleg tega pa da bo nekako dvignil 
nivo, višji nivo sodelovanja s svojimi zaposlenimi 
na Ministrstvu za kulturo, ki prav gotovo 
potrebujejo kakšno spodbudo in več 
pogovarjanja in mogoče več kakšnih 
kompromisov, da bodo lažje delovali. Očitno je 
potreben razgovor in še več razgovorov. Toliko. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo.  
 Ker čas, določen za razpravo, še ni 
potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. člena 
Poslovnika Državnega zbora še kdo razpravljati. 
Nihče, zato zaključujem razpravo.  
 O predlogu kandidata za ministra bomo 
v skladu s časovnim potekom seje odločali čez 
pol ure v okviru glasovanj. 
  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 5. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem 
nadaljevali ob 14.25. Hvala lepa. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 13.52 in se 
je nadaljevala ob 14.25.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
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kolegi poslanci, 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: 14., 13., 16. in 15.A točka dnevnega reda.  
 Prehajamo na glasovanja zbora o 
predlaganih odločitvah.  
 Poslanke in poslance prosim, da 
preverite delovanje glasovalnih naprav. 
 
 Nadaljujemo s 14. točko, to je z 
obravnavo Predloga deklaracije o usmeritvah 
za delovanje Republike Slovenije v 
institucijah Evropske unije v obdobju januar 
2019–junij 2020. 

 Prehajamo na odločanje o vloženem 
amandmaju, torej odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine Levica v poglavju Zunanje 
zadeve in obramba. Pristojno delovno telo 
Odbor za zunanjo politiko amandmaja ne 
podpira. V imenu poslanske skupine ali 
osebnem imenu?  
 V imenu Poslanske skupine Levica se 
je prijavila gospa Violeta Tomić. 
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Najlepša hvala, 

spoštovani predsednik, za besedo.  
 Še enkrat vas bom skušala prepričati, 
da vendarle podprete naš amandma, kajti 
izjemnega pomena je, da zagotovimo neke 
skupne standarde, ker v podpoglavje o skupni 
trgovinski politiki Evropske unije vnašamo 
določene določbe, ki temeljijo na vseh naših 
preteklih zavezah, ki jih je sprejel ta državni 
zbor, in tudi na načelih trajnostne in odgovorne 
trgovinske politike. Vnašamo splošno stališče, 
da si bo Slovenija prizadevala, da bodo 
trgovinski sporazumi ohranjali delavske, 
kmetijske in socialne standarde ter varovanje 
okolja in upoštevanje prava Slovenije in 
Evropske unije. Mislim, da tukaj ni dvoma, da je 
to treba sprejeti, kajti če se spomnimo, kako je 
šlo pri sprejemanju sporazuma CETA, potem 
vemo, da je nujno te stvari deklarativno tudi 
zapisati. Vemo, da je potem prišlo do začasne 
rabe. Ta začasna raba pa zna postati trajna. 
Skratka, naš amandma govori o tem, da naj 
mednarodna trgovina nikakor ne ogroža, znižuje 
ali omejuje okoljskih, socialnih, zdravstvenih, 
infrastrukturnih, kulturnih in delavskih 
standardov. Govori o tem, da cilj naj ne bo samo 
razvoj držav centra, ampak tudi kohezijski razvoj 
vseh delov Evropske unije in sveta z namenom 
ustvarjanja novih delovnih mest, zmanjševanja 
prekarnih pogojev, izboljšanja kvalitete bivanja 
in tudi zvišanja dostopnosti vseh storitev za vse 
prebivalce Evropske unije. Mislim, da je to v 
interesu Slovenije in Evropske unije, da 
nasprotuje vsem vsiljenim mehanizmom, ki 
omejujejo suverenost držav, kajti mehanizem 
ISDS ali ICS postavlja korporacije in njihovo 
zakonodajo nad pravo evropskih držav. Tega si 
ne smemo dovoliti, da bi nam korporacije delale 

zakonodajo in uveljavljali okoljske, delavske in 
druge standarde. Jaz vas prosim, da podprete 
to, kajti to je pravno nevzdržno, politično pa 
popolnoma nesprejemljivo, da dovolimo, da 
korporacije vladajo našim državljanom in 
državljanom Evrope. Mislim, da tukaj mora 
Slovenija zavzeti zelo aktivno stališče pri borbi 
za naše interese. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče. 
 S tem, spoštovani poslanke in poslanci, 
prehajamo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 12, proti 66. 
 (Za je glasovalo 12.) (Proti 66.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 S tem smo končali z glasovanjem o 
amandmaju.  
 Sedaj prehajamo na odločanje o 
predlogu deklaracije v celoti. Obveščam vas, da 
me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada 
nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, 
sprejetih na pristojnih delovnih telesih, predlog 
deklaracije neusklajen. Prehajamo na 
glasovanje.  
 Želite obrazložiti glas?  
 V imenu Poslanske skupine Levica ima 
besedo gospa Violeta Tomić.  
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala, 

spoštovani predsednik, za besedo. 
 V tem primeru, ko smo ponudili kar 
nekaj amandmajev, ki naj bi pozicijo Slovenije v 
razmerju do Evropske unije izboljšala in 
zastopala naše pravice, ste zavrnili. Ne vem, 
kako ste lahko zavrnili te stvari, ki so za 
državljane Slovenije takega pomena. In 
popolnoma se predamo nekim korporacijam in 
Evropski komisiji, da odloča o nas. V tem 
primeru Levica enostavno tega predloga 
deklaracije ne more podpreti, kajti cel dan 
govorimo tukaj o tem, da mora Evropa nekako v 
drugo smer. Evropa bo ali bolj demokratična; ali 
pa je ne bo. Ali bo bolj socialna; ali pa je ne bo. 
Ali bo bolj okoljska; ali je ne bo. In v tej smeri so 
šli vsi naši amandmaji, ki smo jih tukaj 
predlagali. Sam premier je izpostavil, da imamo 
tudi lažne preroke, ki hočejo manj Evrope; in 
manj Evrope seveda ni dobro. Zgodil se nam je 
brexit, lahko se nam zgodi še kakšen exit, če ne 
bomo končno obrnili trenda in delali za 
državljane Evrope; ne pa za center moči, za 
korporacije. V času gospodarske krize je šel 
pretok denarja iz periferije v centre in od revnih k 
bogatim. Medtem ko smo zategovali pasove, 
medtem ko smo šparali na pokojninah, plačah, 
na zdravstvu, šolstvu, ko smo okrnili vse javne 
storitve, se je število multimiljarderjev podvojilo. 
In to je razlog, zakaj se krepi skrajna desnica, 
kajti ljudje v Evropski uniji so nezadovoljni. Čutijo 
se ogoljufane in čutijo se neslišane. Z našim 
amandmajem smo skušali vsaj nekoliko 
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zagotoviti bolj pokončno in bolj odločno držo 
Slovenije pri pogajanjih znotraj organov 
Evropske unije. Žal nismo uspeli; takšne 
deklaracije in usmeritev v Levici ne moremo 
podpreti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče. 
 V lastnem imenu ima besedo še dr. 
Milan Brglez.  
 Izvolite. 
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Najlepša hvala, 

gospod predsednik.  
 Seveda bom glasoval za deklaracijo. 
Ostal sem pa dolžen pojasnilo, ki ga nekako 
med samo razpravo nisem uspel do konca 
izpeljati oziroma se ga zgolj nakazal. Politična 
usmeritev jedrnih držav je pomembna zadeva, 
vendar pa je še pomembnejše spoštovanje naše 
ustave. In spoštovanje naše ustave je 
pomembno tudi znotraj Evropske unije. In če to 
počnemo, potem je vsaka deklaracija, ki jo 
sprejmemo, takšna, da ustreza Republiki 
Sloveniji. In v jedro nas bo dejansko pripeljala 
kvečjemu načelnost v zunanji politiki in 
delovanju znotraj Evropske unije ali pa skozi 
njeno zunanjo politiko, kot pa ponižnost. Hvala 
za besedo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 42, proti 13. 
 (Za je glasovalo 42.) (Proti 13.) 
 Ugotavljam, da je deklaracija sprejeta. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavano Predloga 
odloka o ustanovitvi Sveta za elektronske 
komunikacije. 

 Ker k predlogu odloka ni bilo vloženih 
amandmajev, prehajamo na odločanje o 
predlogu odloka v celoti.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 46, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 46.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je odlok sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko 
dnevnega reda, to je z Mandatno-volilnimi 
zadevami. 
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
izvolitev dveh kandidatov za sodnika na 
Splošnem sodišču Evropske unije v 
Luksemburgu.  

 Predsednik Republike Slovenije 
gospod Borut Pahor je 22. februarja 2019 
Državnemu zboru predlagal, da za dve mesti 
kandidatov za sodnika na Splošnem sodišču 
Evropske unije v Luksemburgu izvoli gospoda 
Mira Preka in dr. Marka Pavliho. 

 Besedo dajem generalni sekretarki 
Urada predsednika Republike Slovenije gospe 
Nataši Kovač za dopolnilno obrazložitev. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovani predsednik, 

poslanke in poslanci! 
 Predsednik Republike Slovenije je po 
prejemu desetih kandidatur za dve mesti 
sodnika oziroma sodnice na Splošnem sodišču 
Evropske unije v Luksemburgu s strani 
Ministrstva za pravosodje le-te v skladu z 
zakonom posredoval Vladi in Sodnemu svetu v 
mnenje. Iz mnenja Vlade in iz mnenja Sodnega 
sveta je razvidno, da vsi kandidatke in kandidati 
izpolnjujejo formalne pogoje in so tudi primerni 
kandidati za sodnika oziroma sodnico na 
Splošnem sodišču. Sodni svet je ob tem podal 
mnenje, katerim kandidatom glede na njihove 
strokovne reference in opravljene razgovore 
daje prednost. Po preučitvi kandidaturi in mnenj 
ter po opravljenih posvetovanjih z vodji 
poslanskih skupin je predsednik republike v 
Državni zbor posredoval predlog dveh 
kandidatov: prof. dr. Marka Pavliha in gospoda 
Mira Preka. Sodni svet je tako gospoda Preka 
kot dr. Pavliho ocenil kot najbolj primerna in 
strokovno najbolj usposobljena kandidata za to 
funkcijo. Po posvetovanjih s poslanskimi 
skupinami je bilo mogoče oceniti, da predlagana 
kandidata uživata zadostno podporo za izvolitev. 
 Prof. dr. Marko Pavliha, doktor pravnih 
znanosti, je dolgoletni redni profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Ljubljani, predstojnik pravne 
katedre in član senata Fakultete za pomorstvo in 
promet. Doktoriral je na Pravni fakulteti McGill v 
Montrealu iz pomorskega prava. Na Fakulteti za 
pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani je bil 
vrsto let predstojnik Katedre za pomorsko in 
prometno pravo. Od leta 2004 je redni profesor 
za gospodarsko, transportno in zavarovalno 
pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V 
sedmi slovenski vladi je opravljal funkcijo 
ministra za promet. V mandatu 2004–2008 je bil 
tudi poslanec Državnega zbora, nato se je vrnil v 
akademske vode. Predava na Fakulteti za 
pomorstvo in promet, Pravni fakulteti in 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter na 
Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na 
Malti, gostoval pa je tudi na prestižnih univerzah, 
med drugim v Belgiji in Avstraliji. Je avtor in 
soavtor 37 knjig in več sto znanstvenih, 
strokovnih in poljudnih prispevkov v domačih in 
tujih publikacijah. Imenovan je bil za sodnega 
tolmača za francoski in angleški jezik, s 
prevajanjem pa se je redno ukvarjal do leta 
2003. Prof. dr. Marko Pavliha ima izjemno široko 
strokovno znanje, številne raznovrstne in 
dolgoletne strokovne ter vodstvene izkušnje, 
zato je mogoče predpostavljati, da bo v primeru 
izvolitve zaupano nalogo opravljal z največjo 
mero strokovnosti, skrbnosti in vestnosti. 
 Gospod Miro Prek, univerzitetni 
diplomirani pravnik, s pridobljenim nazivom mag. 
evropskega prava in dr. pravnih znanosti na 
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fakulteti za pravo, gospodarstvo in finance 
Univerze v Luksemburgu, trenutno opravlja 
funkcijo sodnika na Splošnem sodišču Evropske 
unije v Luksemburgu in se poteguje za ponovni 
mandat. Po devetih letih dela v vladni službi za 
zakonodajo se je v letu 2004 zaposlil na Sodišču 
Evropskih skupnosti v Luksemburgu kot vodja 
oddelka slovenskih pravnikov lingvistov. Od leta 
2006 opravlja funkcijo sodnika na Splošnem 
sodišču Evropske unije. V tem času je imel 
priložnost soditi v vseh vrstah zadev, ki jih 
sodišče obravnava. Bil je sodnik poročevalec v 
nekaterih najbolj zahtevnih zadevah tega 
sodišča. Na podlagi velikega strokovnega 
znanja in ugleda je bil s strani kolegov sodnikov 
dvakrat izvoljen za predsednika senata. Najprej 
za predsednika senata treh in nato za 
predsednika senata petih sodnikov. Aktivno 
uporablja angleški, francoski in nemški jezik. Ima 
obsežno bibliografijo. Je avtor oziroma soavtor 
več knjig in priročnikov s področja gospodarskih 
družb ter gospodarskega prava in številnih del v 
Evropski uniji. Od leta 2013 v okviru 
magistrskega študija na fakulteti za pravo, 
gospodarstvo in finance predava predmet Pravo 
javnih naročil Evropske unije. 
 Predsednik republike je v postopkih 
predlaganja kandidatov uvedel javne 
predstavitve z namenom, da se javnost in 
odločevalci lahko neposredno seznanijo z 
dosežki, usposobljenostjo in delom kandidatov, 
pa tudi s pojasnili kandidatov, kadar se ob 
njihovi kandidaturi v javnosti pojavijo pomisleki in 
zadržki. Oba kandidata, dr. Pavliha in gospod 
Prek, sta se po tem, ko je bila njuna kandidatura 
že vložena v Državni zbor, predstavila na javni 
predstavitvi in na njej odgovorila na vsa 
zastavljena vprašanja. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa generalna sekretarka, za vašo 
obrazložitev. 
 Predlog je obravnavalo matično 
delovno telo, to je Mandatno-volilna komisija, ki 
nam je pisno poročala. Ugotavljam tudi, da 
prijavljenih k razpravi ni.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na izvedbo 
glasovanja o Predlogu za izvolitev dveh 
kandidatov za sodnika na Splošnem sodišču 
Evropske unije v Luksemburgu.  
 V skladu s prvim odstavkom 7. člena 
Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike 
Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč 
Državni zbor odloča s tajnim glasovanjem. V 
skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika 
zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo 
sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih 
izvoli Državni zbor. Poslanske skupine so mi že 
posredovale predloge za člane komisije, ki vodi 
glasovanje. To so gospod Franc Breznik, gospa 
Andreja Zabret, gospa Monika Gregorčič in 
gospod Blaž Pavlin. Član te komisije sem tudi 
jaz kot predsedujoči. Pri delu komisije bo 

sodelovala tudi namestnica generalne 
sekretarke gospa Jerneja Bergoč.  
 Ali kdo predlogu za tako sestavo 
komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na 
glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 69, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 69.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je komisija v predlagani 
sestavi izvoljena. 
 
 V skladu s tretjim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora bosta poslankam 
in poslancem dve glasovnici vročeni tako, da 
pride vsak poslanec k mizi predsedujočega ter 
pove svoje ime in priimek. Glasuje se ločeno, za 
vsakega kandidata posebej, tako da se na vsaki 
glasovnici obkroži beseda »za« ali »proti«. V 
skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika 
Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica 
neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz 
katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno 
razvidna. V skladu s prvim odstavkom 7. člena 
Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike 
Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo 
posamezni predlagani kandidat izvoljen, če bo 
zanj glasovala večina vseh poslank in 
poslancev, torej 46 ali več. Glasovali bomo v 
dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in 
poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v 
glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob 
kabinah za glasovanje. 
 Preden pridemo na izvedbo tajnega 
glasovanja, opozarjam na odločbo drugega 
odstavka 92. člena Poslovnika Državnega 
zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v 
dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso 
udeležene pri glasovanju. Zato pozivam vse 
predstavnike Vlade in strokovne sodelavce 
poslanskih skupin, da dvorano v tem času 
zapustijo. 
 Prehajamo na izvedbo tajnega 
glasovanja. Prosim poslanki in poslanca, ki mi 
boste pomagali pri glasovanju, da se takoj 
zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni 
material. Glasovanje se bo pričelo ob 14.55 in 
bo trajalo do 15.10. Po končanem glasovanju 
prosim poslance, ki mi boste pomagali pri 
glasovanju, da se zberete v sobi 217. 
 
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, prekinjam to točko 
dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo 
nadaljevali ob 15.30. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 14.44 in se 
je nadaljevala ob 15.30.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
nadaljujemo sejo.  
 Nadaljujemo s prekinjeno obravnavo 
16.č točke, to je s Predlogom za izvolitev 
dveh kandidatov za sodnika na Splošnem 
sodišču Evropske unije v Luksemburgu. 
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 Sedaj prebiram zapisnik o ugotovitvi 
izida glasovanja o volitvah gospoda Mira Preka 
za kandidata za sodnika na Splošnem sodišču 
Evropske unije v Luksemburgu. Glasovanje je 
bilo v prostorih Državnega zbora 8. marca 2019. 
Razdeljenih je bilo 78 glasovnic, oddanih je bilo 
78 glasovnic, neveljavnih je bilo 14 glasovnic, 
veljavnih je bilo 64 glasovnic. Za je glasovalo 39 
poslancev, proti je glasovalo 25 poslancev. 
Kandidat gospod Miro Prek ni prejel večine 
glasov vseh poslancev, zato ni izvoljen za 
kandidata za sodnika na Splošnem sodišču 
Evropske unije v Luksemburgu.  
 Prebiram naslednji zapisnik, in sicer o 
ugotovitvi izida glasovanja o volitvah dr. Marka 
Pavlihe za kandidata za sodnika na Splošnem 
sodišču Evropske unije v Luksemburgu. 
Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora 
8. marca 2019. Razdeljenih je bilo 78 glasovnic, 
oddanih je bilo 78 glasovnic, neveljavnih je bilo 9 
glasovnic, veljavnih je bilo 69 glasovnic. Za je 
glasovalo 55 poslancev, proti je glasovalo 14 
poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. 
Marko Pavliha z večino glasov vseh poslancev 
izvoljen za kandidata za sodnika na Splošnem 
sodišču Evropske unije v Luksemburgu. 
Čestitam dr. Marku Pavlihi k izvolitvi.  
 In ker drugi kandidat ni prejel 
zadostnega števila glasov poslank in poslancev, 
se skladno z drugim odstavkom 7. člena Zakona 
o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije 
za sodnike mednarodnih sodišč opravijo nove 
volitve na podlagi novih kandidatur.  
 
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, prehajamo na obravnavo 
Predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo na 
sodniški mesti okrožnih sodnic na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani.  

 Sodni svet je Državnemu zboru 
predložil predloga za izvolitev gospe Klavdije 
Bercieri in gospe Katarine Gabrijel Muhič v 
sodniško funkcijo na sodniški mesti okrožnih 
sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani.  
 Za dopolnilno obrazložitev predlogov 
dajem besedo predstavnici Sodnega sveta 
gospe Alenki Klemenčič. 
 Izvolite, gospa Alenka Klemenčič. 
 
ALENKA KLEMENČIČ: Spoštovani gospod 

predsednik, poslanke in poslanci! 
 Okrožno sodišče v Ljubljani je med 
najbolj obremenjenimi sodišči v državi. V letu 
2017 ni obvladovalo pripada kazenskih zadev, 
podaljšalo se je povprečno trajanje postopkov, 
povečalo se je tudi število nerešenih zadev. Že 
obstoječe število kazenskih sodnikov na tem 
sodišču ni zadoščalo za reševanje zadev v 
razumnem roku, v letu 2018 pa se je zmanjšalo 
še za dve mesti, zaradi česar je bil razpis dveh 
novih kazenskih sodnikov nujen. Na razpisano 
mesto štirih okrožnih sodnikov na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani, od tega dveh za kazensko 
področje, se je prijavilo 30 kandidatov, od tega 
šest za kazensko področje. Štirje kandidati so 

med postopkom kandidature umaknili, od tega 
eden za kazensko področje. Izbirni postopek je 
zajemal preverjanje izpolnjevanja razpisnih 
pogojev, ki so jih izpolnjevali vsi kandidati. Nato 
je opravil oceno primernosti kandidatov, pri 
čemer je upošteval doseženo povprečje ocen na 
dodiplomskem študiju in na pravniškem 
državnem izpitu, delovne izkušnje in dokončno 
mnenje predsednika sodišča; ter po opravljenih 
razgovorih z vsemi šestimi kandidati za 
kazensko področje izbral Katarino Gabrijel 
Muhič in Klavdijo Bercieri.  
 Obe izbrani kandidatki sta končali študij 
na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sta 
dosegli visoko povprečje ocen, zelo dobre 
rezultate sta dosegli tudi na pravniškem 
državnem izpitu. Obe kandidatki imata tudi 
dolgoletne izkušnje na kazenskopravnem 
področju. Katarina Gabrijel Muhič ima 
dopolnjenih 14 let delovnih izkušenj, od tega več 
kot 11 let kot strokovna sodelavka na 
kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v 
Ljubljani. Od leta 2010 je razporejena na 
delovno mesto višje strokovne sodelavke in 
opravlja dela na najbolj zahtevnih kazenskih 
zadevah. Poleg tega je od septembra 2017 
vključena tudi v delo v Uradu predsednika 
sodišča. Tudi Klavdija Bercieri je kandidatka z 
več kot desetletnimi delovnimi izkušnjami. Po 
opravljenem pravniškem državnem izpitu v letu 
2009 je bila od septembra istega leta zaposlena 
kot strokovna sodelavka na kazenskem oddelku 
Okrožnega sodišča v Ljubljani. Funkcijo okrajne 
državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu 
v Ljubljani je nastopila v letu 2015, kjer rešuje 
zadeve s področja gospodarske kriminalitete ter 
zastopa tožilstvo na obravnavah na Okrajnem 
sodišču v Ljubljani.  
 Iz mnenj predsednika Okrožnega 
sodišča v Ljubljani, vodje Okrožnega državnega 
tožilstva v Ljubljani in vseh sodnikov, s katerimi 
sta kandidatki sodelovali, izhaja, da obe pri 
svojem delu izkazujeta zelo visoko znanje s 
področja kazenskega prava, da samostojno in 
odgovorno opravljata svoje delo in pri tem 
izkazujeta visoke sposobnosti pisnega in 
ustnega izražanja, analitičnega razmišljanja in 
strukturiranega dela. Tudi na razgovoru s člani 
Sodnega sveta sta kandidatki pokazali veliko 
širino in poglobljenost strokovnega znanja s 
kazenskega področja, bogate delovne izkušnje 
ter komunikacijske spretnosti, kar je Sodni svet 
prepričalo, da sta Katarina Gabrijel Muhič in 
Klavdija Bercieri najprimernejši kandidatki za 
razpisani sodniški mesti, zato ju predlaga 
Državnemu zboru v izvolitev na mesto okrožnih 
sodnic na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana, hvala za dopolnilno obrazložitev.  
 Predlog je obravnavala tudi Mandatno-
volilna komisija kot matično delovno telo, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni.  
 Najprej prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa, s katerim se v sodniško 
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funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli gospa 
Klavdija Bercieri.  
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, proti 3.  
 (Za je glasovalo 43.) (Proti 3.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo še na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na 
sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani izvoli gospa Katarina Gabrijel 
Muhič.  
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 42, proti 3.  
 (Za je glasovalo 43.) (Proti 3.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 S tem prehajamo na obravnavo 
Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na 
sodniško mesto okrožne sodnice na 
Okrožnem sodišču v Kopru.  

 Sodni svet je Državnemu zboru 
predložil predlog za izvolitev gospe Ive Ferjančič 
Štekar v sodniško funkcijo na sodniško mesto 
okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Kopru. 
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
dajem besedo predstavnici Sodnega sveta 
gospe Alenki Klemenčič.  
 Izvolite.  
 
ALENKA KLEMENČIČ: Spoštovani gospod 

predsednik, še enkrat hvala za besedo.  
 Razlogi za razpis enega okrožnega 
sodnika na Okrožnem sodišču v Kopru so tudi v 
tem primeru kadrovske oslabitve na oddelku v 
letu 2018 zaradi odhoda dveh sodnikov. 
Predsednica sodišča je zaradi zagotavljanja 
obvladovanja pripada zadev in reševanja zadev 
v razumnem roku z letnim razporedom dela že v 
januarju 2018 prerazporedila na gospodarski 
oddelek eno okrajno sodnico, ki je bila nato tudi 
imenovana za okrožno sodnico na tem sodišču. 
Reševanje zadev v okviru časovnih standardov 
je možno zagotoviti le s petimi sodniki, kot jih je 
na oddelku delalo pred odhodom dveh sodnikov, 
zato je kadrovska okrepitev nujna še za eno 
sodniško mesto. Na razpis se je prijavilo šest 
kandidatk, pri čemer je bila ena okrajna sodnica, 
kot rečeno, med postopkom že imenovana na 
mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v 
Kopru na podlagi drugega razpisa. Tudi pri tem 
razpisu so vse kandidatke izpolnjevale formalne 
razpisne pogoje. Prav tako je Sodni svet pri 
oceni primernosti kandidatk tudi v tem primeru 
upošteval doseženo povprečje ocen na 
dodiplomskem študiju in na pravniškem 
državnem izpitu, delovne izkušnje in dokončno 
mnenje predsednice sodišča. Na ustni razgovor 
je povabil vseh pet kandidatk. Po opravljenem 
izbirnem postopku pa je izbral Ivo Ferjančič 
Štekar.  
 Kandidatka Iva Ferjančič Štekar je na 
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani diplomirala 
oktobra 2006, pravniški državni izpit pa je 

opravila junija 2009. V času študija na Pravni 
fakulteti in na pravniškem državnem izpitu je 
dosegla zelo visoko povprečje ocen. Po 
opravljenem pravniškem državnem izpitu se je 
septembra 2009 zaposlila na Okrajnem sodišču 
v Postojni, kjer dela kot strokovna sodelavka na 
izvršilnem, nepravdnem in kazenskem področju. 
Dopolnjenih ima 11 let delovnih izkušen na 
različnih pravnih področjih, od tega več kot 8 let 
po opravljenem pravniškem državnem izpitu. 
Ves čas je kot strokovna sodelavka zaposlena 
na sodišču, zato zelo dobro pozna delovanje 
sodišča. Pri dosedanjem delu je pokazala visoke 
delovne sposobnosti in strokovno znanje, saj 
ima od leta 2011 dalje odlične ocene svojega 
dela. V mnenju predsednice je posebej 
izpostavljeno, da kandidatka ustreza pogojem za 
mesto okrožne sodnice zaradi visokega 
strokovnega znanja, bogatih delovnih izkušenj, 
nadpovprečne delovne storilnosti in pozitivnega 
odnosa do dela. Zelo dobro se je izkazala tudi 
na ustnem razgovoru s predsednico sodišča in 
člani Sodnega sveta, ki jih je prepričala s svojim 
suverenim nastopom in visokim nivojem 
strokovnega znanja; zato Sodni svet kandidatko 
Ivo Ferjančič Štekar predlaga Državnemu zboru 
v izvolitev na mesto okrožne sodnice na 
Okrožnem sodišču v Kopru. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vašo dopolnilno obrazložitev.  
 Predlog je obravnavala Mandatno-
volilna komisija kot matično delovno telo, ki je 
zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na odločanje o 
predlogu sklepa, s katerim se v sodniško 
funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na 
Okrožnem sodišču v Kopru izvoli gospa Iva 
Ferjančič Štekar.  
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 48, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 48.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o imenovanju dveh članov 
Nadzornega sveta RTV Slovenija.  

 Prelog sklepa je v obravnavo zboru 
predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih 
k razpravi ni.  
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se za čas do izteka mandata 
članov, imenovanih v sklepu o imenovanju petih 
članov Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 
14. 12. 2017, za člana nadzornega sveta RTV 
Slovenija imenujeta mag. Danilo Tomšič in 
gospod Borut Žagar.  
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 42, proti 20. 
 (Za je glasovalo 42.) (Proti 20.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
  
 Prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, 
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podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB. 

 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 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 74, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je sklep sprejet.  
 
 Prehajamo na obravnavo Predloga 
sklepa o spremembah 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 spremembah Sklepa o sestavi in 
imenovanju predsednika, podpredsednika, 
članov in namestnikov članov navedene 
preiskovalne komisije.  
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 74, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. 
 
 Prehajamo na Predlog sklepa o 
imenovanju predsednika in podpredsednika 
Ustavne komisije ter podpredsednika Odbora 
za kulturo.  

 Predlog sklepa je pripravljen na podlagi 
predloga Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek za imenovanje podpredsednika 
Odbora za kulturo z dne 25. februarja 2019; 
predloga Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke za imenovanje 
predsednika Ustavne komisije z dne 26. 
februarja 2019 in predloga Poslanske skupine 
Stranke modernega centra za imenovanje 
podpredsednika Ustavne komisije z dne 27. 
februarja 2019. Prijavljenih k razpravi ni. 
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se za predsednika Ustavne 
komisije imenuje mag. Branko Grims, za 
podpredsednika Ustavne komisije gospod 
Gregor Židan, za podpredsednika Odbora za 
kulturo pa se imenuje gospod Marko Bandelli. 
Glasujemo. Prekinitev. 
 Gospod Vatovec, izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, predsednik. 

 Ne morem se ne obregniti … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: V imenu 

poslanske skupine? 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

V imenu poslanske skupine, jasno. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Ne morem se ne obregniti ob predlog za 
imenovanje predvsem predsednika Ustavne 
komisije. Ni slučaj, da je v preteklosti ali pa v 
parlamentarni praksi Ustavno komisijo vodil 
predsednik Državnega zbora. Gre za verjetno 
enega najpomembnejših delovnih teles, ki tako 
ali drugače obravnava ustavne vsebine oziroma 
njihove spremembe. To, da je ta sedež pripadel 
Slovenski demokratski stranki, je nekaj, kar je 
volilna kombinatorika in razrez sedežev v 
Državnem zboru, na kar nimamo vpliva. To, da 
Slovenska demokratska stranka predlaga 
gospoda Branka Grimsa, pa je zelo gotovo 
provokacija. Človek, ki ne izgubi trenutka ali 
priložnosti, da tako ali drugače potepta 
marsikatero pravico, ki je zapisana v tej ustavi, 
ko jasno in zelo direktno kritizira ali pa zaničuje 
ravno ranljive skupine, ki jih ustava ščiti, pač 
enostavno ne more biti predsednik ali pa voditi 
takšne komisije. Nekaj takega smo doživeli že 
danes, ko je verjetno marsikateri ženski uničil 8. 
marec z njegovo intervencijo pri stališču pri 
obravnavi deklaracije.  
 V Levici seveda tega predloga ne bomo 
podprli. Žal nam je za ostale, ki so v tem paketu, 
ampak ta sklep je, še enkrat poudarjam, zelo 
verjetno provokacija. Če ni provokacija, je pa 
vsaj zelo neprimeren, zato ga v Levici ga ne 
moremo podpreti. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 62, proti 11. 
 (Za je glasovalo 62.) (Proti 11.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 Prehajamo na Predlog sklepa o 
imenovanju predsednika Odbora za zadeve 
Evropske unije.  

 Predlog sklepa je pripravljen na podlagi 
predloga Poslanske skupine Liste Marjana 
Šarca z dne 6. marca 2019. Prijavljenih k 
razpravi ni.  
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se za predsednika Odbora za 
zadeve Evropske unije imenuje gospod Igor 
Peček.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 73, proti nihče.   
 (Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.) 
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 Ugotavljam, da je tudi ta sklep sprejet. 
S tem zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 15.A točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
kandidata za ministra za kulturo. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Za ministra za kulturo se 
imenuje mag. Zoran Poznič.  
 Glasujemo o predlaganem sklepu.  
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 47, proti 19. 
 (Za je glasovalo 47.) (Proti 19.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 Ugotavljam, da je mag. Zoran Poznič 
imenovan za ministra za kulturo. 
 
 Prosim novoimenovanega ministra 
mag. Zorana Pozniča, da se nam pridruži ter v 
skladu s 113. členom Ustave Republike 
Slovenije priseže pred Državnim zborom. 
 
MAG. ZORAN POZNIČ: Prisegam, da bom 

spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji 
vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za 
blaginjo Slovenije. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Ministru 

vlade čestitam k imenovanju in mu želim 
uspešno opravljanje dolžnosti! 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, s tem zaključujem to točko dnevnega 
reda in 5. sejo Državnega zbora. 
 
Seja se je končala 8. marca 2019 ob 15.52. 
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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 
 


