


 

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 
 
6. seja 
 25., 26., 27. in 28. 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 25. marca 2019 ob 12. uri. 

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, 
spoštovane ministrice in ministri, gospe in 
gospodje, lepo pozdravljeni!  
 Začenjam 6. sejo Državnega zbora, ki 
je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
Luka Mesec, Igor Zorčič od 15. ure dalje, Eva 
Irgl, Jožef Horvat, Anja Bah Žibert, Suzana Lep 
Šimenko, Dušan Šiško od 17. ure dalje in Mateja 
Udovč od 17. ure dalje.  
 Na sejo sem vabil predsednika Vlade, 
ministrice in minister ter generalnega sekretarja 
Vlade k 1. točki dnevnega reda, predsednika 
Vlade k predvideni širitvi dnevnega reda ter 
predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na določitev dnevnega 
reda 6. seje Državnega zbora. Predlog 

dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 18. 
marca 2019, s sklicem seje. O predlogu 
dnevnega reda bomo odločali v skladu z drugim 
odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega 
zbora. Predlogov za umik točk z dnevnega reda 
seje nisem prejel.  Prehajamo na 
obravnavo in odločanje o predlogu širitve 
dnevnega reda seje. Državnemu zboru 
predlagam, da dnevni red 6. seje razširi z 9.a 
točko, z Listo kandidatov za ministra Vlade 
Republike Slovenije. Predlog za širitev ste prejeli 
v sredo, 20. marca 2019.  
 Želite besedo predsednik Vlade gospod 
Marjan Šarec kot predlagatelj liste? (Ne.) Hvala. 
Želi besedo kdo od predstavnikov poslanskih 
skupin? (Ne.) Želi besedo kdo od poslancev? 
(Ne.) Hvala.  
 S tem prehajamo na odločanje. 
Poslanke in poslance prosim, da preverite 
glasovalnih naprav. Odločamo o predlogu za 
širitev dnevnega reda.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev in vseh 79 je glasovalo za.  
 (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 sredo, 27. marca 
2019.  
 Sedaj, spoštovane 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.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev in vseh 78 je glasovalo za.  
 (Za je glasovalo 78.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je dnevni red 6. seje 
Državnega zbora določen.  
 
 Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – VPRAŠANJA POSLANK IN 
POSLANCEV. 

 V zvezi s to točko dnevnega reda sem 
v poslovniškem roku prejel pisne prijave 39 
poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja 
poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. 
členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. 
členom Poslovnika Državnega zbora ter 
dogovorom vodij poslanskih skupin z dne 13. 
novembra 2018. Na prva tri vprašanja poslanke 
in poslancev opozicije, na vprašanja poslanca 
poslanske skupine Levica ter na vprašanje 
poslancev 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 5 minut za odgovor. 
Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, 
lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa 
postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in 
poslance prosim, da ste na to pozorni. 
Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora 
poslanec predstavi v 2 minutah, dopolnitev 
odgovora pa sme trajati največ 3 minute. 
Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko 
zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava 
o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali 
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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 danes 
upravičili: gospod Marjan Šarec, predsednik 
Vlade v funkciji ministra za zdravje, od 13. ure 
dalje oziroma od zaključka obravnave prvih petih 
ustnih poslanskih vprašanj, naslovljenih na 
predsednika Vlade, dr. Jernej Pikalo, minister za 
izobraževanje, znanost in šport, do 15. ure, 
gospod Jure Leben, minister za okolje in prostor, 
ki opravlja tekoče posle, ter gospod Peter Jožef 
Česnik, minister, odgovoren za področje 
odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono 
slovensko narodno skupnostjo v sosednjih 
državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci 
po svetu. 
 Na e-klopi je objavljen pregled 
poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem 
roku ni bilo odgovorjeno. 
 Spoštovane kolegice, spoštovani 
kolegi! Prehajamo na predstavitev poslanski 
vprašanj. 
 Na prvih pet vprašanj bo odgovarjal 
predsednik Vlade gospod Marjan Šarec.  
 Poslansko vprašanje mu bo najprej 
postavila gospa Ljudmila Novak. 
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

 Spoštovane matere in babice, najprej 
iskrene čestitke za naš praznik. Glede na to, da 
si predsednik Vlade v najboljšem primeru lahko 
samo nekaj let, matere pa smo, ko postanemo, 
celo življenje, je danes to zame prednost, tako 
da iskrene čestitke. Bodimo vesele, da imamo to 
poslanstvo, in hvaležne tudi našim možem, 
moškim, da so nas naredili za matere.  
 Sedaj pa moje poslansko vprašanje, ki 
je povsem enostavno.   
 Zakaj ste se, gospod predsednik Vlade, 
odločili in odklonili govor v Evropskem 
parlamentu?  
 Moj namen danes tukaj ni, da bi vas 
ponovno karala, ker sem vas že okarala. Okarali 
so vas tudi drugi evropski poslanci in tudi 
slovenska javnost, ampak enostavno bi želela 
vedeti zakaj. Menim, da je takšen govor v 
Evropskem parlamentu v tem času, ko smo na 
prelomnici Evropske unije, izredno pomemben. 
Vemo, da je Evropska komisija pred dvema 
letoma objavila belo knjigo s petimi variantami o 
prihodnosti Evropske unije. Sedaj je potekala 
javna razprava o tem, kakšno Evropsko unijo si 
želimo. Razni pogovori in tudi nastopi 
predsednikov v Evropskem parlamentu pomenijo 
del te evropske razprave. Zato se mi zdi 
enostavno škoda in zamujena priložnosti, da vi 

kot predsednik Vlade niste te možnosti uporabili 
in predstavili vizijo, kakšno vizijo ima Slovenija, 
kakšne želje.  
 Tukaj ni pomembno, koliko ima glasov 
Slovenija v Evropskem parlamentu, ker se o tem 
ne odloča, ampak ali imamo kakšne predloge, 
vizijo, kaj si želimo, ali smo naklonjeni skupni 
evropski prihodnosti ali ne. Dovolj tem bi lahko 
odprli. Glede na to, da bo čez dva meseca v 
Sibiu vrh Evropske unije, kar vi dobro veste, in 
se boste predsedniki pogovarjali o zaključkih te 
dvoletne javne razprave, potem me zanima, kaj 
boste tam predstavljali, ker nimam občutka, da v 
Sloveniji poteka javna razprava o tem, kaj si 
pravzaprav mi želimo.  
 Zatorej bi z veseljem prisluhnila in bom 
prisluhnila vašim razlogom in še enkrat 
poudarjam, zdi se mi škoda, da te dobre 
priložnosti niste uporabili.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala, gospa Novak, za to 

vaše vprašanje. Seveda vam verjamem, da je 
dobronamerno ravno toliko, kot verjamem, da je 
zemlja ploščata, ampak pustiva to. Res je, cel 
teden sem spremljal te razprave. Pravite, da me 
je okarala javnost. Ni me okarala javnost, karali 
so me najbolj obstoječi evropski poslanci iz 
Slovenije in pa kandidati, kamor sodite tudi vi. 
Me pa zanima najprej, kako naj resno jemljem 
evropske poslance, ki me karajo iz Slovenije, ob 
dejstvu, da imamo eno poslanko, ki je pred 
petimi leti na soočenju na FDV izjavila, da je 
zdravo imeti samo dva mandata, danes 
kandidira za tretjega. Imamo poslanca, ki je pred 
petimi leti verjel, danes ne verjame več in se je 
na hitro včlanil v drugo stranko samo zato, da bo 
izvoljen. Imamo nekaj evropskih poslancev, ki 
niso zamudili priložnosti biti tiho, ampak so 
Slovenijo tožili pred svetovno in evropsko 
javnostjo, kadar je bila le priložnost za to. Imamo 
evropskega poslanca, ki se tudi v želji po tretjem 
mandatu s pismi obrača na javnost in pere perilo 
lastne stranke. Skratka, imamo kar nekaj 
evropskih poslancev, ki jim jaz ta hip ne morem 
ravno zaupati v njihovi dobronamernosti, zato 
težko sprejmem takšno kritiko.  
 Kar se tiče nastopa, je bilo to ponujeno 
še gospodu Cerarju pred menoj. Potem smo 
oktobra izrazili pripravljenost, da nastopim, 
nakar … / oglašanje iz dvorane/ Ja, gospod 
Mahnič, počakajte, no, malce. Bilo je ponujeno 
gospodu Cerarju in ko gospod Cerar ni bil več 
predsednik Vlade, smo mi rekli, da se bomo tega 
udeležili, nakar do zdaj ni bilo odgovora iz 
kabineta gospoda Tajanija. Me pa veseli, da ste 
se vsi slovenski evropski poslanci in kandidati za 
evropske poslance lepo povezali v branjenju 
gospoda Tajanija, češ, če je pa on poslal vabilo, 
bi pa gospod Šarec moral iti. Mislim, da sem 
gospodu Tajaniju v četrtek na Evropskem svetu 
zelo dobro povedal, da je bila ta njegova izjava 
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nož v srce. In kaj je še izjavil? Da je bil Mussolini 
dober državnik, dokler pač ni šel v vojno. Ampak 
že davno pred vojno je zatiral primorske 
Slovence, že davno pred vojno je šel v Etiopijo 
in tam izvajal pokole. Če izjavi to gospod Tajani, 
potem me ni nič sram, če sem tako vabilo 
zavrnil, oprostite. In to, da je zdaj zamujena 
priložnost, se samo vprašam, kaj ste potem 
delali pet let tam, če se Slovenije doslej ni slišalo 
in ste čakali samo mene. Za vas sem bil še 
nekaj mesecev nazaj klovn. Veste, tega nikakor 
ne jemljem dobronamerno, ampak zgolj kot 
začetek neke predvolilne kampanje, ki je že v 
polnem teku. Verjemite pa mi, da se na 
Evropskih svetih zelo dobro pogovarjamo o 
prihodnosti, da vemo, kaj so težave, predvsem 
pa jih ne bomo rešili, če se bomo že dve leti in 
še več pogovarjali samo o brexitu. Evropska 
unija ima mnogo težav, začeti jih bo treba 
reševati, ampak dvomim, da jih bomo rešili z 
nagovorom evropskim poslancem dva meseca 
pred evropskimi volitvami. »The last but not the 
least«, gospa Ljudmila, je pa to, da je 12. marca 
govoril moj slovaški kolega – parlament je bil 
prazen! In tudi, ko je govoril malteški kolega, je 
bilo notri, ne vem, 30 poslancev ali koliko. Če bi 
v tem cenjenem zboru sedelo samo 30 
poslancev, bi se to precej poznalo. Koliko je pa 
poslancev v Evropskem parlamentu, pa je bil 
prazen. Toliko o tem, koliko evropske poslance 
zanima nagovor katerega izmed mojih kolegov 
ali pa mene navsezadnje. Zato to ni drugega kot 
navadno sprenevedanje, nabiranje političnih 
točk na moj račun.  
 Lepo, da ste se vsi združili proti meni, 
ste se vsaj enkrat združili. Upam, da boste tisti, 
ki boste izvoljeni v naslednjem mandatu v 
Evropski parlament, znali biti tako združeni, tudi 
ko bo šlo za Slovenijo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade, za vaš odgovor. 
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Glejte, gospod 

predsednik, to, kar ste zdaj vi povedali, je 
enostavno sramotno. Moram pa zdaj biti pa malo 
ostra. Ker tam ne govorite samo evropskim 
poslancem, ki ste jih tukaj vse povprek dali v nič, 
ampak govorite evropski javnosti. Tudi v našem 
parlamentu večkrat sedi nekaj poslancev, 
ampak je televizijski prenos, mediji poročajo, o 
tem se govori. Zakaj je to zamujena priložnost? 
Vi bi te stvari, kar ste zdaj tukaj povedali, tam 
lahko javno povedali. Znate lepo ošvrkniti, znate 
se pošaliti, znate kaj dodati, to bi lahko tam 
naredili, tudi gospodu Tajaniju bi lahko med 
vrstnicami kaj povedali ali pa še marsikomu, ki 
ne pozna evropske zgodovine. Tam je bila za to 
priložnost. Ne gre za to, kaj mislijo evropski 
poslanci, tudi ne gre za to, da se končuje 
mandat, gre za dveletno razpravo, kakšna je 
vizija Evropske unije in kako si mi to 
predstavljamo. In tam bi vi lahko marsikaj dodali, 
pa ste to priložnost zamudili.  

 Zato se mi zdi neprimerno, da se zdaj 
tukaj tako izražate o slovenskih evropskih 
poslancih. Jaz, preden sem dala izjave, nisem z 
nikomur komunicirala, ampak sem se enostavno 
vprašala, zakaj je naš predsednik Vlade to 
naredil in da to ni dobro. Mi si želimo pridobiti v 
Evropi prijatelje, pa se tako nonšalantno ali pa 
ne vem kako bi rekla obnašamo do evropskih 
inštitucij. Evropske inštitucije so nek skupni 
imenovalec vseh držav članic. Tam sedijo naši 
poslanci, tam sedi naša komisarka, tam sedijo 
naši uradniki in zdaj mi po tem pljuvamo, 
namesto da bi povedali, kaj želimo mi izboljšati. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovana poslanka! 

Kamen bi zajokal ob tem, kar ste pravkar 
povedali, kako je to nacionalna sramota, kako 
sem zamudil ne vem kakšno priložnost. Vi ste 
zamudili priložnost biti v vladi – pa kaj potem. Če 
je to taka zamujena priložnost, bo pokazal čas.  
 Kar se pa tiče govorjenja v 
predvolilnem času in zdajle vse, kar je izrečeno, 
me pa ne bo nobeden prepričal, kako ste 
dobronamerni in kako si želite samo dobro. Ne 
nazadnje je bilo izraženo tudi nespoštovanje 
evropskih institucij do Slovenije. Ali je Evropska 
komisija v sedanjem mandatu rekla pri arbitraži 
za Hrvaško, da je to nespoštovanje vladavine 
prava? Ni rekla. Pa še kaj je bilo v tem mandatu. 
Zato bom z veseljem v prihodnje izkoristil vsako 
priložnost, vendar v novem sklicu Evropskega 
parlamenta. Nikakor pa ne bom hodil v prazen 
parlament razlagat tridesetim, pa po možnosti še 
kakšnega iz Slovenije ne bo notri, zato da se 
boste potem kolegi tukaj z desne norčevali, kako 
da me nobeden ne posluša in kako Slovenije 
nobeden ne upošteva v svetu in tako naprej. 
Skratka, obe stvari se da gledati obojestransko. 
 Kar se pa tiče mojega ostrega nastopa 
do slovenskih evroposlancev – ja, pokazal sem, 
da tudi jaz znam opažati in da imam tudi sam 
svoje mnenje o slovenski politiki in da tudi sam 
znam kakšno pikro povedati, če to hočem. Se 
bom v bodoče tega čim bolj izogibal, ker to ni 
moj način, ampak sem pa pokazal, tako kot sem 
jaz začutil ob vsem, kar ste povedali, da je to 
nacionalna sramota, da je to konec sveta, da je 
to ne vem kaj vse, da naj bi bilo, ker nisem 
govoril o Evropskem parlamentu, sem vam 
samo povedal, kakšno je pa moje opažanje te 
slovenske politike in slovenskih evropskih 
poslancev. Seveda vsem želim najboljše na teh 
evropskih volitvah in želim, da bi se v 
naslednjem sklicu Evropskega parlamenta 
resnično začelo kaj premikati in da bi te razprave 
ne ostale samo na nivoju razprav, kaj Evropska 
unija potrebuje, ampak, da bi se tudi resnično 
kaj premaknilo, sicer bo sledil še kakšen exit, kar 
pa zagotovo ni dobro, a ne, ker že odhod Velike 
Britanije bo povzročil veliko težav. 
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 Tako da vem, da je vaša zadnja 
beseda in jo boste sedaj imeli, ampak karkoli 
boste povedali, jaz sem miren, vem, da je to 
predvolilna kampanja in tako tudi sprejemam. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, za 

vaše stališče, gospod predsednik Vlade.  
 Gospa poslanka, imate postopkovni 
predlog, izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Seveda bom 

predlagala razpravo v parlamentu o tej temi. 
Zakaj? Ker se mi zdi pomembno, da se tudi 
poslanci pogovarjamo o tem, kakšna je naša 
vizija o prihodnosti Evropske unije, ne glede na 
to, ali so volitve čez dva meseca ali čez pol leta 
ali ne vem kdaj. Leta 2021 bo Slovenija 
predsedovala Evropski uniji. Ali mi sploh vemo, 
kaj hočemo, ali vemo, kakšne so naše prioritete 
in zakaj ne bi odprli javne razprave o tem? Tukaj 
v parlamentu je prostor za to, da se o tem 
pogovarjamo. Poglejte, tudi vi boste imeli 
evropske volitve, tudi vaša stranka bo 
kandidirala in prav v času evropskih volitev, ko 
se zamenja parlament, ko se zamenja Evropska 
komisija, so oči javnosti najbolj uprte v evropske 
institucije. Mi smo na prelomnici. Da ne bo več 
brexitov, bi lahko tudi vi pripomogli, ko bi 
povedali, kakšne rešitve pa imamo mi za 
prihodnost. Da ne bomo samo pljuvali po tem, 
ker smo člani Evropske unije, ker smo se sami 
tako odločili, po evropskih institucijah, namesto 
da bi pogledali, kje so prednosti, kaj smo 
dosegli, kaj je glavni cilj in namen tega 
sodelovanja. To nam manjka. Seveda vi govorite 
o volitvah. Seveda, jaz sem kandidatka, ampak 
iz vseh strank so kandidati, in to še nič ne 
pomeni. Sem pa bila evropska poslanka in točno 
vem, kakšni so tam pogovori, kaj si bodo mislili o 
nas. In govorite, da Evropska komisija ni 
podprla. Večkrat je dala izjave, da želi, da se 
spoštuje pravo. Ampak sem pa že povedala, da 
si pa mi sami pridobivamo na takšen način in s 
takšnim odnosom sovražnike ali pa neprijatelje, 
če se obnašamo ignorantsko. In to ni prav.  
 Zato predlagam, ne glede na to, da vi 
niste tam govorili, ker prej ste povedali, da vas je 
bilo malo strah, da ste se bali, kaj bodo drugi 
rekli. Verjamem, ker Slovenci smo zelo kritični 
najprej do svojih, ampak vi bi se tam lahko 
izkazali, pa ste tudi to priložnost zamudili. Kritike 
so pa vedno. Če se odločimo tako, bodo 
nekateri kritični, če se odločimo tako, bodo 
kritični. Vi bi pa lahko zablesteli, saj znate, cela 
Evropa bi se vam lahko nasmehnila. Zato 
predlagam, ko bomo glasovali o poslanskih 
vprašanjih, da odpremo razpravo v Državnem 
zboru o tej tematiki, kakšna je torej naša vizija o 
prihodnosti Evropske unije in katere so naše 
prioritete v času predsedovanja. To bo samo 
Vladi v pomoč. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. O vašem predlogu bomo 
glasovali jutri v okviru glasovanj.  
 Besedo ima gospod Dušan Šiško.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala za besedo.  

 Krško polje – območje intenzivnega 
kmetovanja, hkrati pa se pod njegovim površjem 
nahaja največji vodonosnik v občini Krško. 
Vodna vira na Krškem polju, Drnovo in Brege, 
sta zavarovana z odlokom iz leta 1985, vendar 
bi morala Vlada Republike Slovenije sprejeti 
nove uredbe o varovanju vodnih virov, ki bi 
inšpekcijskim službam dovoljevale več 
pooblastil. Odloki namreč ne ščitijo vodnih virov 
dovolj učinkovito, upravljavcev vodovodnega 
sistema pa ima večkrat zvezane roke in ne more 
ukrepati zopet kršitelje.  
 Kljub temu da je za pripravo državne 
uredbe o zaščiti vodnih virov prisotna država, je 
občina Krško pripravila strokovne podlage za 
pripravo uredbe in jih posredovala na pristojne 
institucije. Ker je bil v letih 2013–2015 tudi s 
pomočjo evropskih sredstev izveden projekt 
hidravlične izboljšave, ki je omogočil povezavo 
vodovodnega sistema z občino Kostanjevica na 
Krki, je rešitev tega problema toliko bolj nujna. 
Skladno z določili Zakona o vodah je država 
pristojna za pripravo in izdajo uredb o 
vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnika. Občina Krško je že v letu 2015 na 
Vlado Republike Slovenije posredovala 
strokovne podlage za vse aktivne vodne vire kot 
osnovo za pripravo državne uredbe.  
 Do sprejetja uredbe pa še do zdaj ni 
prišlo, zato me zanima:   
 Kdo je odgovoren za to zamudo?  
 V kakšni fazi so priprave oziroma kdaj 
bo uredba končno sprejeta? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Kot ste že sami ugotovili, so strokovne 
podlage eden izmed pogojev za sprejetje te 
uredbe. Na območju Občine Krško so se že 
pripravljale strokovne podlage za zavarovanje 
vodnih virov – pripravili sta jih podjetji Geosi 
inštitut za zemljeslovje, d.o.o., in Georaz – ki so 
bile naročene s strani Občine Krško. Leta 2015 
jih je občina posredovala na Ministrstvo za 
okolje in prostor z namenom, da se pripravi 
predlog uredbe o zavarovanju vodnih virov. 
 Po pregledu strokovnih služb na 
ministrstvu je bilo ugotovljeno, da le-te niso 
popolne in da jih je treba dopolniti. Slovenska 
klasika. S pripombami so bili izdelovalci 
strokovnih podlag in občina seznanjeni v letu 
2016, izdelovalci pa so se na le-te odzvali v 
februarju 2017. Po ponovni preveritvi izdelanih 
strokovnih podlag v letih 2017 in 2018 je 
Ministrstvo za okolje in prostor ugotovilo, da 
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strokovne podlage niso bile pripravljene v skladu 
z veljavno zakonodajo in niso omogočale 
podlage za pripravo osnutka predpisa o 
zavarovanju vodnih virov. 
 Za zajetji Brege in Drnovo je bilo tako 
potrebno pripraviti nove strokovne podlage, na 
kar je MOP občino pozval tudi z dopisom julija 
2018 in ob tem tudi k opredelitvi do seznama 
vodnih dovoljenj, do katerega pa se občina še 
vedno ni opredelila. V mesecu decembru 2018 
so predstavniki ministrstva in občine izvedli 
sestanek, katerega namen je bil doseči skupen 
dogovor o najustreznejši rešitvi za dopolnitev 
oziroma pripravo strokovnih podlag, zaradi 
vpliva Hidroelektrarne Brežice na ta dva vodna 
vira. Dogovorjeno je bilo, da mora občina 
preveriti tudi stanje na dodatnih vrtinah na 
območju zajetja Brege, in sicer z vidika 
pridobitve vodnega dovoljenja. 
 Na Ministrstvu za okolje in prostor je 
bila v tem mandatu sprejeta odločitev, da se 
poveča poraba sredstev za izdelavo strokovnih 
podlag, saj je bilo ugotovljeno, da je na tem 
segmentu v preteklosti prihajalo do zastojev. Za 
omenjena vodna vira bo ministrstvo zato sámo 
naročilo nove strokovne podlage. Trenutno ima 
ministrstvo naročeno večje število strokovnih 
podlag pri izdelovalcu, kar pomeni, da se je 
posledično podaljšal čas izdelave le teh. O vseh 
aktivnostih je in bo tudi v bodoče ministrstvo 
ustrezno obveščalo tudi samo občino. 
Pričakujem, da bo seveda ministrstvo to uredilo 
v najkrajšem možnem času, skratka, zadeve 
tečejo in verjamem, da bomo na ta način tudi 
prišli do rešitve problema. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, želite dopolnitev?  
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala za odgovor. 

 Nisem najbolj navdušen nad tem, kar 
ste povedali, ampak vseeno upam, da se bo 
nekaj uredilo. Najbolj pereč problem je namreč 
gnojenje z naravnimi dušičnimi gnojili, to je 
gnojevko, ki jo kmetje polivajo po kmetijskih 
površinah na vodovarstvenih območjih okoli 
vodnih virov. Ta gnojevka se pretvarja v nitrat, ki 
ga posledično najdemo v podzemni vodi in lahko 
ogroža določeno populacijo ljudi. Leta 2016 smo 
v Ustavo Republike Slovenije vpisali pravico 
državljanov do pitne vode. Kot v mnogih drugih 
primerih pa tudi na tem področju prihaja do 
razhajanja med teorijo in prakso. Eno govorimo 
in zapišemo, drugo pa delamo oziroma, bolje 
rečeno, ne delamo. Mislim, da je velika škoda, 
ker takih naravnih virov ne izkoristimo zaradi 
počasne birokracije. Pri tem bi pa še dodal, 
ministre in državne sekretarje menjamo zaradi 
malomarnosti ostalih zaposlenih, ki pa sedijo za 
mizami že več kot 20 let, pa se jim nič ne zgodi.  
 Po mnenju Slovenske nacionalne 
stranke bi morali to čim prej spremeniti, tako da 
bi odgovarjali tudi tisti zaposleni na nižjih nivojih. 

Verjamem, da niso vedno krivi samo ministri in 
državni sekretarji, da jih je potem treba menjati.  
 Kaj pravite o tem?  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

najgloblje strinjam. Res niso vedno krivi, kot ste 
povedali, samo ministri, državni sekretarji ali še 
kdo, ampak je veliko ljudi tudi, ki so tam od leta 
1990, kot je bilo v primeru enega ministrstva. 
 Je pa v tem zboru priložnost sprememb 
zakonodaje. Če bi delovna zakonodaja oziroma 
tudi zakonodaja o javni upravi in še kakšna bila 
sprejeta drugačna, potem bi se lahko tudi 
dogajalo, da ne bi imeli vsi oceno 5 in da bi se 
resnično presojalo po tem, koliko je kdo naredil 
ali česa ni naredil. Imeli smo takšne in drugačne 
primere tako na prejšnjem delovnem mestu kot 
tudi danes. Zagotovo bo v bodoče potrebno 
razmisliti o spremembi tovrstne zakonodaje, kajti 
ni stimulativna do tistih, ki trdi delajo. Če si 
plačan enako, ne pa po učinku, potem ne more 
biti posebnih rezultatov.  
 Kar se tiče pretiranega gnojenja, kar 
ste omenili v smislu zaščite voda, se tudi z vami 
strinjam. Danes se to absolutno dogaja pretirano 
in mislim, da tudi Ministrstvo za okolje oziroma 
že minister, ki odhaja, in novi minister, če bo 
seveda potrjen, gospod Zajc, se tega zelo dobro 
zavedata. Mislim, da toliko, kot se je v tem 
mandatu naredilo na okoljevarstvu v tem 
kratkem času, in koliko se bo še v prihodnosti, 
če seveda vlada ne bo padla zaradi mojega 
nenastopa v Strasbourgu, potem verjamem, da 
je pred nami drugačen odnos do okolja.  
 Vaše vprašanje je bilo zelo tehtno, ga 
pozdravljam in verjamem, da s skupno 
komunikacijo boste imeli na voljo vpogled v 
dotično zadevo, da boste lahko spremljali, kaj se 
dogaja in resnično verjamem, da bodo tudi 
uradniki opravili svoje delo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Besedo imate gospod Danijel Krivec, 
izvolite. 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem 
prisotnim! 
 Predsednika Vlade bom povprašal 
glede reforme pokojninskega sistema. Ministrica 
mag. Ksenija Klampfer je predstavila naslednje 
bistvene spremembe pokojninske zakonodaje: 
dvig odmernega odstotka samo za 40 let 
delovne dobe za moške z zdajšnjih 57,25 % na 
63 %, za ženske pa s 60,25 % na 63 %. 
Uveljavitev ukrepa je predvidena januarja 2020. 
Druga sprememba, ministrstvo predlaga 
postopni dvig meje za starostno upokojitev z 
zdajšnjih 65 na 67 let, pri čemer bo pogoj za 
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upokojitev še vedno 40 let delovne dobe, ne 
glede na starost. In tretja sprememba, 
upokojenci s pogoji za starostno upokojitev bodo 
lahko po predlogu ministrstva delali in hkrati 
prejemali tudi celotno pokojnino, vendar pod 
določenimi pogoji in postopno. V času od leta 
1999 do 2013, ko je veljal ZPIZ-1, je bil določen 
odmerni odstotek, ki se je pomnožil z 
valorizacijskim količnikom. Čeprav je bil odmerni 
odstotek takrat določen višje, kot je predviden 
sedanji neto odmerni odstotek, so se odmere 
pokojnin zaradi pomnožitve z valorizacijskim 
količnikom vsako leto zmanjševale za približno 
0,5 % oziroma bi se zmanjševale še naprej 
zaradi tako zastavljene enačbe. Valorizacijski 
količnik je bilo nemogoče vnaprej napovedati, 
saj ga je vsako leto na podlagi izračuna določil 
minister, pristojen za delo. Tako je bila 
predvidljivost odmere pokojnin za nove 
upokojence bistveno zmanjšana oziroma jo je 
bilo nemogoče napovedati za več kot leto v 
naprej. Z neto odmernim odstotkom, ki ga je 
določil ZPIZ-2 in je bil odvisen od let delovne 
dobe za moške in ženske po posebni tabeli, se 
je ohranila realna vrednost odmere pokojnine, 
saj ni bila več odvisna od valorizacijskega 
količnika. Neto odmerni odstotek, ki je bil 
uveden v ZPIZ-2, je tako ustavil padanje pri 
odmeri pokojnin. V koalicijski pogodbi ste se 
zavezali, da bo povečanje odmernega odstotka, 
ki je bilo obljubljeno za januar 2020, dejansko 
veljalo že za januar 2019, tako piše v koalicijski 
pogodbi. Dejansko ste s tem upravičencem do 
tega povišanja za eno leto zamaknili povišanje 
pokojnin. Ne glede na to, da se bo odmerni 
odstotek zviševal postopoma, bodo tisti, ki so se 
že upokojili, v slabšem položaju kot tisti, ki se 
bodo upokojili po novem odmernem odstotku. 
Zato vas sprašujem:  
 Ali se bo odmerni odstotek zvišal tudi 
tistim, ki so se že upokojili z isto delovno dobo?  
 Zakaj se odmerni odstotek ne bo zvišal 
sorazmerno vsem upravičencem, ne glede na 
delovno dobo?  
 Hvala za odgovor.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Moram naprej povedati, da to ni takšna 
pokojninska reforma, ki bo dolgoročno vzdržna. 
To so popravki zakona ta hip. Reformo bo 
potrebno v bodoče šele pripraviti. Kar se tiče 
vašega vprašanja na pokojninsko temo. 
Zagotovo je bila razprava, ki je potekala na 
ekonomsko-socialnem svetu prejšnji teden, 
korak v pravo smer. Verjamem, da bomo vse te 
ukrepe dosegli lahko samo s strinjanjem na 
ekonomsko-socialnem svetu in si ne bomo mogli 
privoščiti nobenih sprememb brez širšega 
dialoga, sicer bomo slabo končali.  
 Gre predvsem za predloge, ki bodo na 
eni strani zasledovali podaljševanje delovne 

aktivnosti, po drugi strani pa izboljšali socialni 
položaj vseh upravičencev do pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Posebna pozornost bo pa posvečena zvišanju 
socialne varnosti najranljivejših skupin v okviru 
pokojninskega sistema. Naš skupni imenovalec 
mora biti, da se je treba sistema lotiti celostno in 
ne zgolj s parcialnimi ukrepi, zato tudi ministrica 
ni predstavila zgolj ene rešitve, ampak jih je 
ponudila kar nekaj. In tudi vi ste jih našteli. 
 Dvig odmernega odstotka in urejanje 
dvojnega statusa upokojencev ter kopica ostalih 
ukrepov na trgu dela, vsi ti ukrepi gredo 
predvsem v podaljševanje delovne aktivnosti, 
kajti naš glavni problem je, kot sem povedal že 
zadnjič, da prepozno vstopamo na trg dela in ga 
tudi prekmalu zapuščamo. Zato imamo tudi 
določene probleme. Poleg tega sem že pred 
enim mesecem na zadnji seji govoril, da se nam 
demografska slika naglo poslabšuje. Narejene 
so študije, celo tam do leta 2070, ali bo takrat 
tako ali ne bo, težko sodimo danes, ampak 
dejstvo je, da bo upokojencev vedno več in več. 
Mi nismo dvignili odmernega odstotka že z 
letošnjim letom zato, ker je bilo to nemogoče 
izvesti. To tako hitro ne gre, zato smo to 
zamaknili v leto 2020. Vedno pa so namenjene 
spremembe, ko se gleda na to v prihodnost. 
Vsekakor ta hip ni potrebno, da bi se ljudje na 
hitro upokojevali, da bi zdaj prišla kakšna panika 
zaradi tega povečanja starosti na 67 let. To se 
bo povečalo zgolj tistim, ki nimajo 40 let delovne 
dobe. Kar se tiče pokojninskih sprememb, kot 
sem rekel, to ni obsežna reforma, to so popravki 
zakona. Obsežno reformo bo potrebno v bodoče 
šele načrtovati. Tako da se tudi napačno 
uporablja ta izraz. Mi se zavedamo, da to ni 
nobena reforma. Reforma je čisto nekaj 
drugega, ampak v tem času, v tem trenutku so ti 
popravki zakonodaje ustrezni. V bodoče pa se 
bodo pripravile večje spremembe glede na 
demografsko sliko, glede na vse bolj pereč 
problem, z mislijo na to, kaj če se gospodarska 
slika spremeni in bo potrebno najti tudi način, da 
tisti upokojenci, ki bodo zraven pokojnine še 
delali, ko situacija tega ne bo dovoljevala, bodo 
prekinili delovno razmerje, zato da mladih s tem 
ne bomo obremenili, ko bo do tega prišlo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Gospod poslanec, beseda je vaša, 
izvolite. 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala 

predsedniku Vlade za odgovor. 
 Precej spretno se je izognil odgovoru 
na moje konkretno vprašanje. Govoril je o vseh 
ukrepih znotraj pokojninskega sistema. Glede 
reforma je to dikcija, ki se v medijih uporablja in 
ki je bila plasirana s strani Vlade in ministrstva. 
Govora je bilo o pokojninski reformi, ne samo 
ukrepih. Moje konkretno vprašanje pa se je 
dotikalo predvsem odmernega odstotka, to je 
zelo pomemben detajl znotraj pokojninskih 
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ukrepov predvsem zato, ker na nek način vsaj 
do zdaj nismo dobili jasnega odgovora, ali se bo 
ta odmerni odstotek z uveljavitvijo začel 
uporabljati tudi za tiste, ki so v tem 
pokojninskem sistemu že do sedaj. Dejstvo je, 
da pokojnina ni nek privilegij, ampak je to nek 
zaslužen prihodek, ki so ga ljudje v preteklosti 
pridobili. Zato je to še toliko bolj pomembno, da 
ko se o tem govori, se tudi jasno opredeli do 
tega odmernega odstotka. V nasprotnem 
primeru se bo tistim, ki so že zdaj v sistemu, 
dodatno povzročila še večja škoda. Bilo pa je 
tudi vprašanje, zakaj se odmerni odstotek tudi v 
primeru tistih, ki se jim odmerja z neko znižano 
odmero, ne upošteva tudi ta nov odmerni 
količnik, seveda s tistimi malusi, ki jih število 
manjkajočih let doprinese. Ampak ključno je to, 
kako se bo odmerni odstotek upošteval.  
 To je bilo moje konkretno vprašanje in 
bi prosil za dopolnitev odgovora.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Kot sem rekel, vse spremembe, ki se 
bodo zgodile, ki bodo na koncu implementirane, 
morajo iti najprej čez socialni dialog. Prvi 
sestanek je bil prejšnji teden. Lahko rečemo, da 
ekonomsko-socialni svet je tudi kar neke vrste 
pogajalsko telo, kjer različni segmenti 
predstavijo svoja stališča. Šele ko bo tam 
določeno oziroma izkristalizirano, kakšne ukrepe 
bomo sploh spodobni izvesti, takrat bomo lahko 
govorili konkretneje. Dokler pa na ekonomsko-
socialnem svetu ni potrjena nobena izmed 
variant, pa težko govorimo kar tako na pamet, 
ker socialni dialog je v tem primeru ključnega 
pomena.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog. Izvolite.  
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): V skladu s 

poslovnikom predlagam, da se o odgovoru 
predsednika Vlade opravi razprava.  
 Mislim, da gre za pomembno temo, ki 
nas bo v prihodnje še velikokrat zavezovala, 
predvsem tudi zato, ker v podpisani koalicijski 
pogodbi je bil ta ukrep odmernega odstotka 
predviden že za januar 2019, po teh novih 
podpisih in novih zavezah po vrhu koalicije se je 
dala zaveza da bo to z januarjem 2020. Ta čas 
bo zelo hitro prišel in mislim, da se je potrebno 
tudi v Državnem zboru seznaniti oziroma dobiti 
res konkretne odgovore glede tako 
pomembnega dejstva znotraj pokojninskih 
sprememb, ki vplivajo na vse državljane. Mislim, 
da bi bila razprava na to temo lahko koristna tudi 
za predsednika Vlade, ki bi v nadaljevanju lahko 
na osnovi širše razprave tudi povlekel poteze, ki 

bodo ustrezale oziroma ki bodo zadovoljevale 
večino državljanov. Saj ne nazadnje je 
parlament tisti, ki predstavlja vse volivce v tej 
državi.  
 Tako predlagam, da se o tem odgovoru 
– kajti konkretnega odgovora s strani 
predsednika Vlade ni bilo – opravi razprava.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za postopkovni predlog. O 
njem bomo glasovali jutri v okviru glasovanj.  
 Besedo imate, gospod Miha Kordiš. 
Izvolite.  
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Na predsednika Vlade se obračam, ker 
so pokojnine za velik del upokojencev prenizke, 
stroški domske oskrbe pa so predragi. Če 
začnem pri pokojninah. Letos so bili narejeni 
koraki v pravilno smer dviga pokojnin, žal pa ne 
dovolj pogumni, da bi odpravili krivično 
varčevanje na pokojninah v času krize. Tako je 
slika revščine upokojencev pri nas precej 
grozna. Reven je vsak šesti upokojenec nad 60 
let, reven je vsak peti upokojenec nad 75 let, ob 
tem pa ti ljudje pogosto bivajo v popolnoma 
neprimernih stanovanjih, kjer jim zamaka streha, 
vdirajo se jim tla, zimski veter jim prebija okna, 
njihove okvire in tako naprej. Na udaru revščine 
upokojencev so še zlasti starejše samske 
ženske. Najnižja pokojnina v tej državi je 218 
evrov. V Levici vztrajamo, da morajo vse 
pokojnine priti vsaj na raven kratkoročnih 
življenjskih stroškov, 442 evrov. V sporazum o 
sodelovanju med Levico in koalicijo smo pa 
uspeli spraviti vsaj določbo, da se najnižja 
pokojnina za polno delovno dobo dvigne s 500 
na 613 evrov.  
 Pri vladnem izhodišču pokojninske 
reforme tega ni bilo zaslediti, zato vas, gospod 
Šarec, sprašujem:  
 Kdaj bo najnižja pokojnina za polno 
dobo vsaj 613 evrov, kot smo se dogovorili?  
 In dalje, ker predvidevam, da boste v 
svojem odgovoru najbrž šli v smeri finančne 
vzdržnosti, vas sprašujem tudi:  
 Kdaj se bo dvignila prispevna stopnja 
za delodajalce?  
 Dogovorili smo se, da se to zgodi še 
letos.  
 Pokojnina pa ni edina mera 
materialnega položaja upokojencev. Še tako 
visoka pokojnina ti čisto nič ne pomaga, če jo 
odgriznejo v celoti stroški domske oskrbe. V 
zadnjih 20 letih se je mreža domov starejših pri 
nas sprivatizirala in lahko pogledamo posledice. 
Če začnemo pri najosnovnejši statistiki, 
povprečna cena oskrbe pri koncesionarju, pri 
zasebniku, v primerjavi s povprečno ceno v 
javnem domu, je višja za 130 evrov. Če 
vzamemo najcenejši javni dom in najdražji 
koncesijski dom, je osnovna oskrba oziroma 
strošek v razliki osnovne oskrbe že kar 478 
evrov. To je skoraj toliko, kolikor znaša 



                                                                                                                          

  19  

minimalna zagotovljena pokojnina za polno 
delovno dobo v tej državi. Za vse skupine 
starostnikov, še posebej za tiste s pokojninami, 
nižjimi od 600 evrov, in teh je v tej državi kar 240 
tisoč, je razkorak med javnim domom in 
koncesionarjem zato življenjskega pomena. 
 Zato vas sprašujem:  
 Ali in kdaj boste poenotili cene domske 
oskrbe?  
 Ali in kdaj boste zagnali program 
investiranja v nove javne domove?  
 Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, beseda je 
vaša. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala, gospod Kordiš.  

 Glede na vaš način vedenja, 
siceršnjega, kjer nekoliko odstopate od kalupa 
svoje stranke pa tudi parlamentarne demokracije 
nasploh, pa bom še jaz malce pobalinski, pa vas 
bom vprašal, kdaj boste vi drugače komunicirali 
po družbenih omrežjih. Ali mi lahko zagotovite, 
kdaj boste pisali drugačna pisanja, kot ste jih 
pisali pred enim mesecem ali koliko, tisto o 
zabeljenem računu, pa še kaj? Tisto je bilo 
nekoliko neprimerno in smo se v koaliciji počutili 
nekoliko, lahko rečem, ne bom uporabil izraza 
užaljene, ampak malce nam je pa bilo hudo ob 
tem, da naši partnerji tako komunicirajo po 
družbenih omrežjih.  
 Zato mi dovolite, da tokrat ne 
odgovorim na to vprašanje, ampak vam ga bom 
poslal pisno, če se strinjate, ker tudi vi pisno, kaj 
napišete, sicer bolj javno, pa naj mi bo to 
dovoljeno. Pa brez zamere. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, sedaj imate možnost 
dopolniti svoje vprašanje. Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo. 

 Predsedujoči, vsak, ki je odprl 
sporazum o sodelovanju med Levico in koalicijo, 
bo zelo težko zanikal, da smo se dobro 
izpogajali. Malo s korenčkom, malo s palico. In 
to je nekaj, kar lahko razumemo pod zabeljen 
račun, seveda pa to ni nekaj, kar bi bilo tako 
zelo stvar političnega prestiža in naših lastnih 
koristi, ampak gre za ukrepe v prid delavskega 
razreda.  
 Danes na vas naslavljam vprašanje o 
ukrepih, ki gredo v korist upokojencev. 
Upokojenci so bili z raznimi interventnimi zakoni 
prikrajšani usklajevanja v času krize, kot bi ga 
morali biti deležni. Posledica je taka, da sem pa 
tja lahko beremo v časopisih naslove, kako neka 
starejša samska ženska biva v hiši s podrtim 
dimnikom, kako neka druga pozimi išče 
zatočišče v knjižnicah in v trgovinah, zato da 
ostane na toplem. Revščina v tej družbi. kljub 
temu da smo nominalno izplezali iz krize, še 

vedno vztraja. Še zlasti pereča je na področju 
upokojencev. Zato, gospod Šarec, sem na vas 
naslovil vprašanje in pri tem vprašanju vztrajam 
in mislim, da lahko tudi sami ustno vsaj osnovne 
odgovore na tej seji podate.  
 Kdaj lahko pričakujemo, da bo najnižja 
pokojnina v tej državi za polno delovno dobo 
znašala 613 evrov? 
  Kdaj lahko pričakujemo, da se bo 
dvignila prispevna stopnja za delodajalce za 
pokojninsko blagajno?  
 Seveda višje pokojnine je treba 
financirati in moramo jih financirati na družbeno 
pravičen način.  
 In na drugi strani sama domska oskrba:  
 Kdaj lahko pričakujemo, da se bodo 
poenotile cene domov na ravni celotne države, 
ker v tem trenutku zasebniki, koncesionarji 
izkoriščajo dejstvo, da je najmanj 8 tisoč postelj 
v domovih premalo in temu primerno navijajo 
cene?  
 In naprej, malo globlje na področju 
domov:  
 Kdaj lahko pričakujemo investicijske 
programe, ki bodo ponovno obudili gradnjo 
javnih domov in prekinili to 20 let trajajočo … / 
izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Preberite sporazum, tam vse 

piše. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Dobili ste 

odgovor. Dvignili ste roko, predvidevam, da gre 
za postopkovni predlog.  
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Dajem postopkovni 

predlog, da Državni zbor opravi razpravo o 
odgovoru predsednika Vlade, morda natančneje 
o neodgovoru predsednika vlade. Revščina v 
naši družbi, bogati družbi je sramota. Medtem ko 
si lastniki kapitala izplačujejo bajne dobičke, 
veliki del naših državljank in državljanov živi pod 
ravnjo dostojnega življenja. In ko pravim, da je 
revščina sramota, to ni sramota za tistega, ki živi 
v revščini, to je sramota za oblast, ki tovrstno 
neenakost v družbi dopušča. Še posebej, če se 
pogovarjamo o revščini starejših, o revščini 
upokojencev, ki so prispevali svojih 40 in več let 
delovne aktivnosti v to družbo, nazaj pa ne 
dobijo niti 500, niti 600 evrov. Še več, s 
privatizacijsko strategijo oskrbe v domovih 
starejših občanov se je postavil mehanizem 
domske oskrbe, ki ne temelji na solidarnosti, 
ampak temelji na zaslužkarstvu zasebnikov. In 
če kaj, je ravno to temeljna stvar, v kateri bi se 
moral Državni zbor pogovarjati, da odpravi 
krivice, ki so zadele upokojence v kriznem 
varčevanju in da začne s to množico 
upokojencev. 240 tisoč je takih, ki živi z manj kot 
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600 evrov, dvigati iz revščine, ker si zaslužijo 
več in si zaslužijo boljše. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 O vašem predlogu bomo glasovali jutri 
v okviru glasovanja. 
 Gospod Franc Jurša, vaša beseda v 
tem krogu je skoraj da zadnja. Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala, gospod 

predsednik.  
 Spoštovani predsednik Vlade, 
ministrski zbor, kolegice in kolegi!  
 Demografski trendi in vprašanji 
javnofinančne vzdržnosti pokojninskega sistema 
na eni strani ter nizke pokojnine na drugi strani 
so kazalniki, ki nam narekujejo, da se moramo 
kot odgovorna družba odzvati na ustrezen in 
temu primeren način. Sistem potrebuje 
konkretne ukrepe. V kolikor se to ne bo zgodilo, 
bo slovenska družba imela velike težave. Že 
sedaj imamo polovico vseh upokojencev, ki 
prejemajo pokojnino pod pragom revščine. 
Gospod predsednik, po pol leta delovanja naše 
vlade vem samo to, da bi naj bila oblikovana 
neka delovna skupina, ki je pristopila k 
oblikovanju strokovnih podlag. Strokovne 
podlage so že narejene, obstaja več različnih 
predlogov zakonov. Na tem področju pa imamo 
tudi dva zakona, ki nam narekujeta ustanovitev 
demografskega sklada. To je Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
Zakon o Slovenskem državnem holdingu. 
Dejstvo je, da moramo zagotoviti alternativni vir 
za izplačevanje pokojnin v prihodnosti. Takšne 
sklade imajo ustanovljene že skoraj vse države. 
Pridno polnijo skladu s sredstvi za dostojno 
prihodnost svojih bodočih upokojencev. Mi se pa 
že leta obnašamo kot nebodigatreba. Na širšem 
koalicijskem vrhu pred slabima dvema tednoma 
na Brdu pri Kranju je bilo predstavljenih kar 
nekaj ukrepov za uresničitev zavez iz 
koalicijskega sporazuma, ki naj bi izboljšali 
položaj upokojencev. Pohvalno ali pa zelo 
pohvalno. Nekatere predloge bomo morali skozi 
razpravo še dopolniti, ampak to je pred nami. Žal 
med vsemi temi ukrepi ni bil omenjen 
demografski rezervni sklad. O njem nismo slišali 
nič, kljub temu da je zapisan v sporazumu 
koalicije kakor tudi v preambuli, ki ste jo 
predsedniki koalicijskih strank podpisali s 
pogodbeno opozicijo.  
 Gospod predsednik, zanima me vaš 
pogled na demografski sklad oziroma vaše 
stališče:  
 Kako naj bi poskrbeli za zadostne 
prilive v pokojninsko blagajno, da naši 
upokojenci v prihodnosti ne bodo še bolj revni 
kot so, da si bodo lahko privoščili vsaj dvakrat 
več tuširanja na mesec, več kot tri plenice na 
dan in tudi da si bodo na stara leta lahko 
privoščili kakšno kavico v domu starejših 
upokojencev v Sloveniji, ne pa na drugi strani 

južne meje, kjer je dom bistveno cenejši kot pri 
nas v Sloveniji?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

to vprašanje.  
 Veliko se govori o staranju prebivalstva, 
o dolgotrajni oskrbi in o teh socialnih vprašanjih 
in tako vidim tudi vaše vprašanje, o katerem smo 
govorili. Tudi ko smo sestavljali vlado, se 
spominjam, smo kar precej govorili o 
demografske skladu. Mislim, da se o njem govori 
že kakšnih 15 let, morda že več. Že na prejšnji 
seji sem na poslansko vprašanje predstavil 
projekcijo o posledicah staranja naše družbe. Se 
pravi, do leta 1970 naj bi se število upokojenih 
ljudi povečalo za 20 %, izdatki za staranje pa 
povečali z 22 % na 28 % BDP. Seveda ne bi 
ponavljal enega in istega, kar smo že velikokrat 
povedali, moram pa povedati, da demografski 
rezervni sklad ne pomeni izplačevanja višjih 
pokojnin, ampak zagotavlja trajnostno in stabilno 
izplačevanje pokojnin iz javnih sredstev, kar 
znižuje pritisk na višanje odhodkov državnega 
proračuna, zaradi spreminjanja demografske 
slike prebivalstva. Ravno zaradi navedenih 
dejstev je minister za finance že oblikoval 
interno projektno skupino na Ministrstvu za 
finance, katere naloga je priprava potrebnih 
strokovnih podlag za pripravo zakona o 
demografskem rezervnem skladu. Je pa 
osnovno vodilo pri tem oblikovanje mednarodno 
primerljivega demografskega rezervnega sklada, 
ki bo temeljil na načelih neodvisnosti, 
samostojnosti, varnosti, razpršenosti, donosnosti 
in likvidnosti upravljanja portfeljskih naložb. To je 
namreč ključno za izpolnjevanje njegovega 
poslanstva, ki je, kot sem rekel, zagotavljanje 
dodatnega stabilnega vira financiranja. Ta 
stabilen vir se bo zagotovil z ustreznimi 
dodatnimi stalnimi viri financiranja in primerno 
dobo akumulacije sredstev sklada. 
 Ustanovitev tega sklada torej ne vpliva 
na obstoječi ali prihodnji pokojninski sistem, zato 
se z demografskim skladom ne more reševati 
problematika prilagajanja delovne dobe s 
podaljševanjem življenjske dobe. To tematiko bo 
urejal sistemski pokojninski zakon, kjer smo že 
začeli z razpravo o izhodiščih za spremembe 
zakonodaje. Cilj je, da se naredi tak demografski 
sklad, ki bi zagotavljal res to vzdržnost in 
dolgoročno stabilnost, ker to je najbolj ključno. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Izvolite besedo, gospod poslanec. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Vse to, kar sem 

na nek način vedel, ste tudi povedali. Jaz bi 
želel mogoče bolj podrobno, da v nadaljevanju 
poveste, kdaj bomo dejansko k tej zadevi res 
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konkretno pristopili. Sam sem v preteklosti, bom 
priznal, že sodeloval v eni skupini, kjer smo se z 
ministrom Mramorjem o tej zadevi pogovarjali. 
Če takrat ne bi prišlo do kadrovskih zamenjav na 
Ministrstvu za finance, bi mogoče imeli to 
zgodbo pripeljano bistveno bližje. Veste, to ne 
gre za mojo generacijo in mene, gospod 
predsednik, gre bolj za vašo generacijo in za 
vas, zato bi bilo zelo dobro, da konkretiziramo 
zadeve in zadeve izpeljemo. To ne posega v 
proračun Republike Slovenije za letošnje in pa 
naslednje leto. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala. Saj o tem sem 

govoril, da gre za prihodnost, gre za dolgoročno 
stabilnost sistema. Govoril sem tudi o tem, da 
gledamo že tja v leto 2070, čeprav se nam to 
zdaj zdi daleč, ampak tudi ta dan bo prišel. 
Konkretno se zadeva že izvaja, ker je, kot sem 
povedal, na Ministrstvu za finance ustanovljena 
delovna skupina. Verjamem, da bomo, če bo 
resna volja, tudi prišli do zaključkov in do 
predlogov, ki bodo potem vloženi kot zakonski 
predlog. Se pa dobro zavedam, da tukaj ne gre 
za vašo generacijo, treba bo misliti naprej, in to 
je zagotovo res. Se pa zase včasih vprašam, 
koliko let bom sploh pokojnino užival in če jo 
sploh bom, glede na stresno naravo današnjega 
življenja. Ampak verjamem, da če bomo resno 
zagrizli v to delo, če bo volja, kot sem rekel, ne 
da bo vsak vlekel na svojo stran – ker isti primer 
imamo pri volilnem sistemu, tudi tam bomo 
morali stopiti skupaj in najti takšno rešitev, da bo 
sprejeta, potem dialog na ekonomsko-socialnem 
svetu – vse to bo treba opraviti, da pridemo 
potem do demografskega sklada. Se pa 
razlikujeta dve varianti, načina, kako ta 
demografski sklad deluje. O tem bomo morali še 
reči kakšno besedo. Verjamem pa oziroma 
upam, da ne bo ostalo samo pri besedah in da 
bomo končno rekli, da bo petnajstih ali koliko 
letih smo naredili korak k temu skladu in da 
bomo imeli v bodoče od kod črpati. Prebivalstvo 
se stara in ta problem ne bo nikoli manjši, bo 
kvečjemu večji. In resnično volja in namen je. Za 
podrobno seznanitev z vsem, kar se dogaja, 
vam svetujem, da se redno obračate tudi na 
ministrstvo, kjer vam bodo z veseljem vedno dali 
vse podatke, zato da ne bo kakšnih dvomov. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik Vlade, za današnje 
odgovore.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, ministrice in ministri, v 
skladu z 247. členom Poslovnika Državnega 
zbora prehajamo na poslanska vprašanja, 
postavljena na 5. seji Državnega zbora.  
 Gospod Marjan Šarec, predsednik 
Vlade v funkciji ministra za zdravje, je od tega 

trenutka naprej odsoten, zato na vprašanja 
gospe Eve Irgl, gospoda Vojka Starovića, gospe 
Janje Sluga, gospoda Željka Ciglerja danes ne 
bo odgovorov. 
 Sledi odgovor ministra za okolje in 
prostor, ki opravlja tekoče posle, gospoda Jureta 
Lebna ter ministrice za infrastrukturo mag. 
Alenke Bratušek na vprašanje gospoda Boštjan 
Koražije v zvezi z nevzdržnimi življenjskimi 
razmerami prebivalcev na območju Ormoške 
ceste v Mestni občini Ptuj in izgradnje ptujske 
obvoznice. Ob tem poudarjam, da je minister za 
okolje in prostor odsoten.  
 Gospa ministrica, ves čas imate na 
razpolago. Izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala. 

Seveda se bom jaz dotaknila samo tistega dela, 
ki sodi pod moj delokrog.  
 Takoj na začetku naj povem, da se na 
Ministrstvu za infrastrukturo zavedamo težav, s 
katerimi se sooča lokalno prebivalstvo v primeru 
tranzitnega prometa, zato lahko povem, da že 
iščemo rešitve, ki bodo sprejemljive, na eni 
strani za lokalno prebivalstvo kot tudi za 
slovenski avtoprevozniški sektor. Ni to edini 
odsek v naši državi, ki ima težave s tranzitom. 
Zato še enkrat, iščemo rešitve in verjamem, da 
vam bom prav kmalu lahko povedala konkretne 
rešitve, ne samo za ta odsek, ampak še za 
kakšnega drugega.  
 Glede ostalih vprašanj, ki so bila 
navedena, pa mogoče je vseeno prav, da 
povem, da na območju Mestne občine Ptuj 
poteka Ormoška cesta po treh odsekih državnih 
cest, ki so v pristojnosti Direkcije za 
infrastrukturo. Podatki izmerjenih prometnih 
obremenitev na števnem mestu na glavni cesti 
G1-2 na območju Ptuja izkazujejo za leto 2017 
povprečni letni dnevni promet 14 tisoč 20 vozil, 
od tega je bilo 982 lahkih tovornih vozil in tisoč 
27 ostalih tovornih vozil. Direkcija za 
infrastrukturo skladno s predpisi spremlja 
obremenitve okolja na območjih ob državnih 
cestah. V tem okviru redno spremlja 
obremenitev s hrupom in izvaja obratovalni 
monitoring hrupa. Rezultati zadnjega, 
izvedenega leta 2013, na podlagi prometnih 
obremenitev kažejo, da je s hrupom 
preobremenjenih več stavb z varovanimi prostori 
na celotnem območju vseh treh odsekov 
državnih cest, in to skupne dolžine približno 6 
kilometrov. Se pravi, preobremenjenih je 230 
stavb, v katerih živi približno 830 prebivalcev. Za 
dva odseka regionalnih cest je predvidena 
izdelava študije hrupa s predlogom protihrupnih 
ukrepov. Kar pa se tiče meritev onesnaženja s 
trdimi delci ob Ormoški cesti, naša direkcija ne 
izvaja teh meritev, saj v skladu z veljavnimi 
predpisi ni zavezanka za njihovo izvedbo. 
Mogoče še podatek, ki bo na koncu, ko bo 
ptujska obvoznica zgrajena, te ljudi razbremenil, 
da je odsek novo načrtovane cestne povezave 
Ptuj–Markovci v fazi umeščanja cestne trase v 
prostor. Na naši strani, pa verjamem, da tudi na 
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občinski strani delamo vse maksimalno hitro, 
ampak bi pa zelo prejudicirala, če bi danes 
povedala, kdaj konkretno se bo gradnja lahko 
začela. Bom pa še tudi danes ponovila, da 
absolutno so obvoznice ena od ključnih prioritet 
našega ministrstva v času mojega mandata, ker 
se zavedamo problemov, ki so tako rekoč 
vsakodnevno izpostavljeni in se jaz ne samo na 
poslanskih vprašanjih srečujem s tem, ampak 
tudi s civilnimi iniciativami, ljudmi in tudi z 
županjami in župani.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod poslanec, želite dopolnitev?  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala za 

odgovor.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Brez 

dopolnitve.  
 Sedaj je, gospa ministrica, pred vami 
blok štirih vprašanj.  
 Prvo je vprašanje gospoda Dušana 
Šiška je povezano z Nuklearno elektrarno Krško.  
 Izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Tukaj naj takoj na 

začetku povem, da obtožbe poslanca, da sem 
zavajala slovensko javnost, nikakor ne držijo. 
22. januarja letošnjega leta je bila izpeljana 
meddržavna komisija. Na tej meddržavni komisiji 
ni bilo dogovorjenega nič takega, kar ne bi bilo v 
skladu z meddržavno pogodbo. Dogovorjeno je 
bilo, da bosta tehnični ali pa koordinacijski 
skupini pravnikov na eni strani in tehničnih 
ekspertov na drugi strani svoje delo opravili do 
konca, da ugotovimo, kako lahko ali pa ne 
moremo izpolniti naše skupne obveze, to je, da 
za odpadke iz NEK oziroma jedrske elektrarne 
Krške zgradimo oziroma najdemo možnost 
skupnega odlagališča. Seveda sem na tej 
meddržavni komisiji ministru posebej in tudi 
javnosti povedala, kje so naše omejitve. V tem 
trenutku imamo mi pridobljeno tudi že 
dokumentacijo, ki omogoča začetek gradnje, je 
pa pogoj, da so to samo odpadki, ki nastanejo v 
Republiki Sloveniji. Zelo jasno sem to povedala.  
 Kako se bo hrvaška stran v 
nadaljevanju odzivala, težko rečem, ampak meni 
se zdi pomembno, da nismo mi tisti, ki kršimo 
meddržavno pogodbo. Tako da, še enkrat, 
spoštovani poslanec, z ničemer, z eno samo 
besedo, nisem povedala nič takega, s čimer bi 
zavajala slovensko javnost.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, imate zahtevo za dopolnitev 
odgovora? Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): V četrtek, 28. 

februarja 2019, smo imeli v Krškem sejo 
občinskega sveta. Na sejo je bilo vabljeno tudi 
vaše ministrstvo, vendar se nihče ni udeležil. 
Poglejte, to je sramota. Na seji je javnost 

izvedela za nedopustno samovoljnost slovenskih 
predstavnikov v koordinacijskem odboru o 
Nuklearni elektrarni Krško. Ti so namreč v 
nasprotju s svojimi pooblastili sprejeli stališče, 
da se na lokaciji v Vrbini poleg hrvaškega dela 
odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško lahko 
odlagajo tudi vsi ostali radioaktivni odpadki iz 
Hrvaške. To pa je v nasprotju s 5. členom 
Uredbe o prostorskem načrtu za lokacijo 
odlagališča, ki pravi, da se v njem odlagajo 
samo odpadki, ki so nastali na ozemlji Slovenije. 
Krški občinski svet je sprejel sklep, v katerem 
ostro nasprotuje stališču koordinacijskega 
odbora, prav tako pa zahteva čim prejšnjo 
izgradnjo odlagališča in izpolnjevanje že pred 
desetimi leti sprejetih protokolov med državo in 
občino v zvezi s pridobljeno lokacijo. 
Predstavniki vladnih služb nas mirite, da nikjer v 
svetu taki postopki ne potekajo v kratkem času. 
Res je, da so to zahtevni procesi, vendar se 
zatika predvsem pri iskanju lokacije, kar pa pri 
nas, ki imamo lokacijo skoraj že deset let, pa še 
nismo začeli graditi. Skladišče radioaktivnih 
odpadkov pa bo vsak čas polno. Tisto, kar se 
nenehno odlaga, so končne rešitve problemov, 
ne pa odpadki. Ministrica, sprašujem vas:  
 Kaj boste storili, da bo problem 
odlaganja radioaktivnih odpadkov v Sloveniji čim 
prej rešen?  
 Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa ministrica, beseda je vaša.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Poslanec, zdaj ste 

pa vi tisti, ki zavajate slovensko javnost. Dobro 
bi morali vedeti, da koordinacijski odbor ni tisti, ki 
bi lahko sprejemal odločitve. Lahko predlaga, 
lahko išče rešitve, nikakor pa ni to odbor, ki bi 
sprejemal dokončne odločitve. To je 
meddržavna komisija in na naši strani Vlada 
Republike Slovenije. Zakaj so določene 
odločitve sprejeli, zakaj jih niso, se jaz v 
preteklosti ne bom vtikala.  
 Jaz sem vam povedala, da se 
zavedam, kje so naše pravne omejitve, kje so 
lahko naše tehnične omejitve, če so lahko, zato 
smo se na meddržavni komisiji dogovorili, da 
bodo strokovnjaki, na eni strani pravni, na drugi 
strani tehnični, prišli do dna tej stvari.  
 Še enkrat vam pa povem, da dokler ni 
soglasja z drugo partnerko, se pravi s 
podpisnico te meddržavne pogodbe, če bi mi šli 
samovoljno v gradnjo skladišča za jedrske 
odpadke samo zase, bi mi bili tisti, ki bi kršili 
meddržavno pogodbo. Verjamem, da me ne 
napeljujete k temu. Odkar sem ministrica, sem 
naredila vse, da stvari tečejo tako, kot ta 
pogodba veleva. Jaz verjamem, da bomo 
skladno s pogodbo, tako kot nas zavezujejo tudi 
roki, ene in druge, obe strani, zagotovili, da bodo 
odpadki varno spravljeni.  
 Jaz sem jasno povedala, da mi smo 
pripravljeni, in jaz sem jasno povedala, da 
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tistega, sicer majhnega delčka, ki ne nastane v 
Republiki Sloveniji, ob dokumentih, ki jih imamo 
sprejete, ne moremo in ne bomo sprejeli. To 
povem vam, to lahko pridem povedat tudi na 
občinski svet, samo treba je s pravimi podatki in 
s pravimi dokumenti komunicirati tudi z lokalno 
skupnostjo.  
 Z županom sem se večkrat dobila in 
mu vse to, kar danes razlagam, tudi zelo jasno 
povedala. Tako da je tudi z njegove strani 
nekorektno, če tega na občinskem svetu ni 
povedal.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec, imate možnost za 
postopkovni predlog. Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala. 

 14. februarja smo imeli 4. sejo Komisije 
za nadzor javnih financ, na kateri smo 
obravnavali poročilo o poslovanju Sklada za 
financiranje razgradnje NEK. Poslanci opozicije 
in tudi koalicije smo ugotavljali, da se problemi 
kopičijo in da ima Slovenija nerešene zadeve s 
Hrvaško tudi na tem področju. 
  Ker je ta problematika očitno zelo 
širokega pomena, predlagam, da se po 246. 
členu opravi razprava tukaj na eni izmed 
naslednjih sej. 
 Rad bi povedal, spoštovana ministrica, 
še nekaj. Tukaj ne mislim na vas, ki ste 7, 8 
mesecev ministrica. To je kot tisti primer, kot 
sem ga povedal predsedniku Vlade, da mogoče 
določeni zaposleni vam dajo kakšne stvari na 
mizo, ker sigurno niste z vsem seznanjeni. 
Verjemite, krški občinski svet je sedel 2009 in 
pozno v noč, tudi po prekinjeni seji smo potrdili 
odlagališče v Krškem, tudi sedaj smo imeli štiri 
točke, mislim, da ste seznanjeni z vsemi štirimi 
točkami. Ampak gospod Stritar je ne nazadnje 
prišel pred nas in rekel, kar sem ga tudi vprašal 
na občinskem svetu: Prvič sem slišal letnico 
2025, kar je skregano, ker ni nikjer zapisano. Je 
pa res, da Hrvati govorijo ves čas in v medijih, 
da imajo oni čas za izgradnjo odlagališča dve 
leti po zaprtju nuklearne, to pa pomeni leta 
2044. Leta 2023 bi se nuklearka v Krškem 
morala zapreti, ampak se je že podaljšalo 
delovanje za 20 let.  
 Zato predlagam, da se resno sprimemo 
s to težavo in razpravljamo ter dokončno 
dorečemo, ker krški občinski svet, verjemite, 
Posavci so proti temu, da bi se s Hrvaške nizko 
in srednje radioaktivni odpadki vozili v skladišče 
v Krško. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 O vašem postopkovnem predlogu 
bomo glasovali jutri v okviru glasovanj.  
 Gospa Nataša Sukič, postavili ste 
vprašanje v zvezi z mobingom na Inšpektoratu 
za infrastrukturo. 
 Gospa ministrica, mikrofon je vaš. 

MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala. 

 Kar za nekaj konkretnih podatkov in 
datumov gre, zato bom to tudi prebrala. Že 
spomladi 2018 sta bili podani dve prijavi 
trpinčenje na delovnem mestu zoper glavno 
inšpektorico. Takoj na začetku naj povem, da je 
zame kakršenkoli mobing popolnoma 
nedopusten. Minister Gašperšič je v skladu z 
uredbo o ukrepih zavarovanja dostojanstva 
zaposlenih v organih državne uprave imenoval 
komisijo za ugotovitev okoliščin v zvezi z 
domnevnim trpinčenjem na delovnem mestu. 
Treba je povedati, da iz poročila izhaja, da 
komisija ne more potrditi, da je šlo za mobing. 
Ugotovila pa je, da so na inšpektoratu odnosi 
slabi. Navedeno poročilo z dne 2. julija 2018 je 
bilo v enem izvodu izročeno takratnemu ministru 
in ta naj bi z glavno inšpektorico opravil tudi 
razgovor ter jo seznanil z zaključnimi ugotovili 
poročila 28. avgusta 2018.  
 Po prevzemu funkcije ministrice smo se 
tudi mi srečali s sto zadevo in v novembru 2018 
na željo reprezentativnega sindikata našega 
ministrstva povabili na ministrstvo tudi 
predsednika sindikata gospoda Frančiška Verka. 
Skupaj s to zaposleno se je dobil z generalno 
sekretarko, pogovarjali so se o zadevi, kaj se da 
narediti, s čim bi se stvari dalo izboljšati. Ampak 
kljub temu je prijaviteljica podala pisno prijavo 
12. januarja letošnjega leta. Mi smo jo prijeli 15. 
januarja 2019. 25. januarja smo poslali poziv na 
dopolnitev, pri tem smo ponudili možnost, da 
lahko pride dodatne okoliščine razjasnit tudi 
osebno, če bi ji tako bolj ustrezalo. Še enkrat 
smo naredili sestanek na Ministrstvu za 
infrastrukturo, potem smo pa tudi mi, oziroma 
sem sama 13. februarja imenovala komisijo, ki 
ugotavlja okoliščine te prijave. Seveda je treba 
do takrat počakati. Prvotni rok je bil že 8. marec 
2019, vendar zato, da so se vse priče lahko 
zaslišale, bile so tudi šolske počitnice, pa še ena 
bolniška, se je stvar malo podaljšala. Tako jaz 
pričakujem, da bo to poročilo v kratkem 
pripravljeno. Še eno stvar smo se dogovorili 
oziroma jo bomo izvedli. V tem tednu bo med 
vsemi zaposlenimi na Inšpektoratu izvedena 
anketa zadovoljstva med zaposlenimi, da tudi pri 
drugih ugotovimo, kako stvari tečejo in 
predvsem kaj bi si oni želeli, da se odnosi, ki, 
roko na srce, niso najboljši, bom rekla izboljšajo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospa poslanka, želite dopolnitev 
odgovora? 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Hvala, 

predsedujoči. 
 Hvala, ministrica, za to uvodno 
pojasnilo. Zdaj jaz verjamem, to je zelo mučna 
zadeva in vi ste naleteli na ta primer. Ampak 
vendarle glede na to, da imate na ministrstvu 
ničelno toleranco do trpinčenja na delovnem 
mestu, sem dobila informacije, da teh dveh, ki 
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sta trpinčenje prijavila, komisija sploh ali pa 
nihče ni obvestil niti o zaključku postopka, niti o 
ugotovitvah komisije. Poleg tega pa lahko v 
medijih beremo o novih pritiskih na zaposlene, ki 
tudi pričajo. Saj nista onadva edina, ki pričata o 
tem, da se tam res dogajajo nezaslišane 
zadeve. Baje se dviga tudi delež bolniških 
odsotnosti, ki so po vsej verjetnosti, vsaj 
domnevam, lahko tudi posledica tovrstnega 
mobinga.  
 Zanima me vaš komentar:  
 Ali menite, da bi to lahko bila posledica 
mobinga?  
 Zanima me tudi, saj verjetno tega 
podatka ta trenutek nimate:  
 Za koliko se je zvišal ta procent 
bolniških? 
 Sam predsednik sindikata Verk je nekje 
izjavil, da vam je večkrat pisal in da se niste 
najprej odzivali na njegova pisma. Zdaj pravite, 
da je bil tam. Če mi to malo bolj pojasnite. 
 Zanima me tudi primer Tiborja Kuštrina, 
ki je prvi prijavil to šikaniranje, ta mobing. Bil je 
pred tem odlično ocenjen in po vsej tej 
prijavi je enostavno izgubil delovno mesto.  
 Zdaj je primer na sodišču, pa me 
zanima:  
 Ali ste seznanjeni s tem primerom?  
 Ali boste ukrepali še pred epilogom na 
sodišču, kajti verjamem da gre za zelo sumljive 
okoliščine izgube delovnega mesta?  
 Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo dopolnitev. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Takoj na začetku 

naj povemo, da se nikakor na ministrstvu nismo 
izogibali sestankov. Seveda pa mora gospod 
Verk vedeti, da je za določene stvari določen 
človek na ministrstvu bistveno bolj pristojen kot 
minister. Generalna sekretarka, ki skrbi za 
organizacijo ministrstva, se je z njim dobila takoj. 
Tako da tudi meni, bom rekla, je bilo v medijih in 
mi ni bilo najbolj prav, ampak kakorkoli, tako pač 
je. 
 Jaz se tudi ne bom spuščala v tisto 
delo prve komisije. Nisem preverjala, so 
obveščali, niso obveščali. Jaz lahko zatrdim, da 
v tem drugem postopku prijaviteljice bomo stvari 
naredili tako, kot je treba. Jaz o imenih ne bom 
govorila, ampak kot je meni znano, jaz mislim, 
da je tudi na sodišču, vsaj na eni stopnji, 
zadeva, o kateri ste vi govorili, že bila končana, 
in to v prid ministrstva oziroma inšpektorata. Več 
kot to, da se res maksimalno trudimo, da bi 
delovne razmere na ministrstvu in inšpektoratu 
izboljšali, v tem trenutku težko rečem, verjamem 
pa, da se strinjate z mano, da dokler stvari niso 
končane, tudi obtoževati na nek način ne 
moremo. Podatka, koliko je bolniških, v tem 
trenutku nimam pri sebi. Lahko vam ga 
posredujem. Vam pa povem, da sem dobila tudi 
pismo od zaposlenih, ki pa so stopili v bran tej 

isti vodji inšpektorata. Jaz predlagam, da tudi ta 
komisija, ki sem jo sama imenovala, konča z 
delom in potem ugotovimo, kako se v tem 
konkretnem primeru lahko stvari izpeljejo. Še 
bolj pomembno zame pa je, da se delovno 
okolje za vse spremeni. Zato anketa, o kateri 
sem govorila in o kateri vas bom, ko bo narejena 
analiza stanja, lahko tudi seznanila. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica, za vaš odgovor. 
 Gospod Gregor Perič, vprašali ste v 
zvezi z uvedbo kombinirane vozovnice za vse 
uporabnike javnega potniškega prometa. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Hvala tudi za to 

vprašanje. Jaz sem vesela, da vam lahko 
povem, da sem ravno danes, preden sem prišla 
sem, podpisala gradivo za ponovno 
medresorsko usklajevanje za uvedbo enotne 
vozovnice, enotne vozovnice, s katero bi se 
lahko ljudje kombinirano vozili z vlakom, 
avtobusom, in to ne glede na prevoznika. Jaz 
mislim, da bo to velik korak naprej, seveda pa je 
treba ob uvedbi te enotne vozovnice zagotoviti 
tudi primerna vozna sredstva, skrajšati čas 
vožnje, da bo javni prevoz sploh zanimiv. Zato je 
mogoče uvedba te enotne vozovnice trajala 
nekoliko dlje, kot bi si tudi sama želela, ker smo 
šli hkrati z uvedbo te vozovnice tudi v uvedbo 
hitrih linij iz bolj oddaljenih krajev, na primer 
Maribor, Koper, Gorica in še nekaj je takšnih, 
zato da bi ta enotna vozovnica na koncu res, 
bom rekla, dosegla cilj, to je, da bi se čim več 
ljudi peljalo na delo z uporabo javnega prevoza.  
 Kot sem rekla, vesela sem, da vam 
lahko to povem, da je v medresorskem 
usklajevanju. Jaz upam, da ne bo kakšnih večjih 
zadržkov tudi znotraj koalicije. Na enem od 
naslednjih srečanj bom to predstavila tudi 
koaliciji. Kot že rečeno, predvideno je, da bi se 
ta enotna vozovnica uveljavila s 1. junijem 2019. 
Hkrati z uvedbo bodo uvedene tudi hitre linije, o 
katerih sem govorila. In tudi strošek oziroma 
cena te enotne vozovnice se bo znižala. Jaz 
sem te napovedi vesela, še bolj bom pa 
 vesela 1. junija, ko se bova mogoče 
oba lahko s to enotno vozovnico tudi peljala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod poslanec, želite dopolnilno 
vprašanje? Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem! Gospa ministrica, ostali prisotni!  
 Jaz se zahvaljujem za ta odgovor in me 
veseli, da se je potem postopek na Vladi z vidika 
medresorskega usklajevanja ponovil. Kolikor mi 
je znano, je že v prejšnjem mandatu bilo to 
medresorsko usklajevanje narejeno, ampak je 
povsem logično in razumljivo, da potem vsak 
minister želi stati za aktom, ki ga bo dal v 
obravnavo. Na drugi strani je to področje, ki je 
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pomembno tako z vidika ekološkosti kot tudi 
mobilnosti, kot smo danes že omenili. 
Pomembno je tudi z vidika javnih sredstev, kajti 
za tem je kar nekaj davkoplačevalskih milijonov. 
Govorimo o neki vreči denarja, ki je težka 
približno 120 milijonov evrov, zato je pomembno, 
da so ta sredstva porabljena na način, da 
dosežemo čim večji učinek. Kot rečeno, 
pozdravljam, da je bil ta postopek v zvezi z 
uredbo danes sprožen oziroma podpisan.  
 Bi pa prosil oziroma imel eno 
vprašanje: 
  Koliko uredba oziroma koliko sam 
postopek kot tak vpliva na zakon o prevozih v 
cestnem prometu, predvsem z vidika samega 
upravljavca na tem področju?  
 Ali imate morda kakšne informacije s 
tem v zvezi?  
 Najlepša hvala za odgovor.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Seveda uredba 

ne more in ne sme in ne vpliva na zakon 
upravljavca, v kolikor bo spremenjen, sedaj je to 
ministrstvo. Vem, da je prejšnje vodstvo imelo 
drugačne ideje in je želelo za to pooblastiti neko 
podjetje. Mislim, da bomo tudi s to rešitvijo, ker 
smo primorani, ker tudi s to rešitvijo že zaradi 
evropskih pravil zamujamo, da bomo v roku 14 
dni do enega meseca tudi s to rešitvijo lahko 
prišli pred koalicijo.  
 Uredba ne more in ne bo posegala v 
zakon. Pripravljamo pa tudi spremembo zakona 
o prevozih ravno zaradi tega – eno je 
upravljavec, drugo so študentje invalidi in tretji 
so športniki, kjer sem jaz ravno tako prepričana, 
seveda govorimo o vrhunskih športnikih, da jim 
je treba iti naproti in jim tam, kjer jim država 
lahko, tudi pomagati. Takoj pa naj jasno in 
glasno povem, da ta uredba o enotni vozovnici 
nikakor ni pripravljena zaradi varčevanja javnih 
sredstev. Bistveno bolj pomembno se mi zdi čim 
več ljudi spraviti na javni prevoz zaradi okoljskih 
ciljev, kot je bilo povedano. Prosim, da ne 
govorimo o tem, da v takšne spremembe gremo 
zaradi varčevanja. Na ministrstvu ni in ne bo 
osnovni cilj varčevanje. Res pa je, da se bodo te 
karte, tako kot sem že povedala, ob dejstvu, da 
se lahko z eno karto voziš ne glede na to, ali je 
vlak ali je avtobus, in še nekaj, pogovarjamo se 
tudi z mestnim prometom, da bi za minimalno 
doplačilo lahko človek to isto vozovnico z 
minimalnim doplačilom uporabljal tudi v 
mestnem prometu. Jaz mislim, da ko bo 
uvedena, bo to res en velik korak naprej z 
okoljskimi cilji in nikakor ne javnofinančno 
krčenje sredstev za prevoze na delo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.   
 Imate še vprašanje gospoda Francija 
Kepe v zvezi s sanacijo državnih cest.  

 Izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala še 

za to zadnje vprašanje iz prejšnjega meseca. 
 V letu 2019 bo Direkcija Republike 
Slovenije za infrastrukturo, DRSI, pridobila vso 
potrebno recenzirano projektno dokumentacijo 
na nivoju PZI. Odkupi potrebnih zemljišč v tem 
trenutku pospešeno potekajo, končali pa se 
bodo najkasneje do 30. 9. 2020. Takšen je naš 
načrt oziroma plan. Glede na dogovor z Občino 
Trebnje je v prvi fazi prioritetna izgradnja 
centralnega križišča Trebnje pod gradom in 
priključka Treles. Ko bodo pridobljena vsa 
potrebna zemljišča, bo DRSI lahko pristopila k 
pripravi razpisne dokumentacije za gradnjo. 
Gradnja na ostalih odsekih bo potekala fazno, 
vse pa v dogovoru z lokalnimi skupnostmi. 
Celotna trasa je uvrščena tudi v dogovor za 
razvoj regije in je posledično podrejena črpanju 
evropskih kohezijskih sredstev, kar pomeni, da 
mora biti izgradnja zaključena do konca leta 
2023. Ta mejnik pa določa tudi dinamiko, v 
kateri bo naša direkcija načrtovala finančna 
sredstva v proračunu posameznega leta.  
 Glede mirnske obvoznice je direkcija po 
14 mesecih prejela projektne pogoje za 
prestavitev R1–215, ki jih je 7. 3. 2019 izdala 
Direkcija Republike Slovenije za vode iz Novega 
mesta. Prvi korak naprej je novelacija izdelane 
hidrološko-hidravlične študije iz časa nastajanja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
OPPN za obvoznico ter upoštevanje hidroloških 
izhodišč iz študije, ki jo je februarja 2019 izdelalo 
podjetje DHD, d. o. o. Novelacijo je treba razširiti 
tudi na območje s pritoki. V ta namen bo 
direkcija v nadaljevanju skupaj z Direkcijo za 
vode iz Novega mesta dorekla celoten obseg 
novelacije hidrološko-hidravlične študije, ki bi 
lahko bila končana v mesecu ali dveh. Ta študija 
pa je eden od pomembnih pogojev, da 
projektant sploh lahko začne izdelavo 
dokumentov PGD oziroma PZI.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec, želite postaviti 
dopolnilno vprašanje? Izvolite. 
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za odgovor, 

ministrica.  
 Tu se točno vidi, kako dolgo poteka v 
Sloveniji – po 14 mesecih je odgovor za neko 
zadevo. Za Trebnje me zanima:  
 Ali se bo končno, ko bodo narejeni 
priključki, lahko odstranilo teh pet nadvozov, ki 
čakajo že deset let in so zelo nevarni, vidi se 
mreža?  
 Predlagam vam, da si kdaj, ko greste 
na Dolenjsko ali v Posavje, vzamete tri, štiri 
minute časa in greste z nove avtoceste na staro 
avtocesto, pa boste videli te nadvoze, spodaj se 
vidi mreža, ograja je problem, zato je to zelo 
nevarna zadeva. Naša stranka je dala predlog, 
da se pospeši zadeva in se nekaj denarja za leto 
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2022, ko naj bi se zaključilo, prestavilo na leto 
2019 ali leto 2020, ker je zadeva zelo nevarna. 
Sami boste videli, da je zadeva zelo kričeča. Se 
pa s tem odlaša, obljubljeno je bilo leta 2010, ko 
se je odprla avtocesta, da se bo to naredilo v 
kratkem, zdaj smo pa leta 2019, pa še zmeraj ni 
narejeno. Bojim se, da bodo nadvozi sami od 
sebe popadali.  
 Prosil bi točno časovno dimenzijo, kot 
ste okvirno že nekaj navedli, za odstranitev teh 
nadvozov.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Če se strinjate, bi 

vam glede nadvozov dala točno pisno 
informacijo. Jaz verjamem, da so načrtovali tako, 
da se bo to tudi zgodilo. Druga stvar so 
postopki. Ja, tečejo, kot tečejo. Cel kup je 
projektov. Ravno danes smo se na kolegiju 
ministrstva pogovarjali o celem kupu projektov, 
da bomo napisali dopis in ga poslali na 
Ministrstvo za okolje in prostor, ker preprosto 
smo tu tudi mi nemočni. Tako kot tu smo tudi na 
ostalih projektih vezani na črpanje evropskih 
sredstev, kar pomeni, da bo denar, ki ga imamo, 
ostal na mizi. Ampak mi kot Ministrstvo za 
infrastrukturo oziroma direkcija kot izvajalka 
preko teh stvari, na žalost, ne moremo. 
 Tukaj smo zdaj odgovor vsaj dobili. Se 
pravi, lahko gremo stvari delat naprej. Jaz vam 
lahko dam zagotovilo, da če bo možno, če bo 
možno stvari premakniti naprej, se bomo 
maksimalno potrudili in tudi poiskali finančna 
sredstva, če bodo postopki z odkupom in z vsem 
ostalim šli tako, kot je treba, z vso to 
dokumentacijo, ki še mora biti narejena.  
 Kar se pa tiče teh petih nadvozov. Vam 
verjamem, da so res v zelo slabem stanju, si 
bom ob priliki tudi z veseljem to pogledala. Tukaj 
vas pa prosim, če vam lahko res pisno dam 
odgovor oziroma zagotovilo, kdaj se predvideva 
rušitev teh nadvozov. Zelo konkretno.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Če sem dobro videl, gospod poslanec 
želi postopkovno. 
 Izvolite.  
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Na podlagi drugega 

odstavka 246. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagam, da Državni zbor sklene, da bo 
na naslednji seji opravil razpravo o tej temi. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. O vašem postopkovnem 
predlogu glasujemo jutri v sklopu glasovanj.  
 S tem prehajamo na naslednji sklop. 
Ugotavljam, da je minister za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jernej Pikalo odsoten do 15. 
ure. Imamo pa zanj tri poslanska vprašanja. To 

so vprašanje gospoda Željka Ciglerja, gospoda 
Primoža Siterja in gospoda Marka Bandellija.  
 Če želite, lahko prenesemo ta 
vprašanja na naslednjo, to je 7. redno sejo, 
lahko pa tudi zahtevate pisni odgovor. Potem v 
kompletu vsa vprašanja prenesemo na 7. redno 
sejo Državnega zbora. Hvala za vaš odgovor.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na vprašanja 
poslank in poslancev, na tako imenovani prvi 
krog.  
 Gospa Alenka Jeraj, tudi tokrat je prva 
beseda vaša. Izvolite.  
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 Pričakovala sem, da bo gospod premier 
počakal in odgovarjal tudi na vprašanja s 
področja zdravstva, ker se je za ta vmesni čas, 
ko nimamo ministra, postavil tudi za ministra za 
zdravje in dejal, da bo pokrival tudi ta del. 
Ampak očitno so problemi v zdravstvu prehudi 
za premierja, da bi tukaj odgovarjal in bo to 
prepustil bodočemu ministru.  
 Moje vprašanje se je nanašalo na 
družinske zdravnike. V zadnjih dneh spremljamo 
praktično odstope družinskih zdravnikov na vseh 
koncih in krajih, kar lahko pomeni, da bi celo 325 
tisoč ljudi ostali brez svojega zdravnika. Tako 
smo brali o odhajanju zdravnikov iz 
Zdravstvenega doma Nazarje, Zdravstvenega 
doma Celje, Zdravstvenega doma Kranj. 
Verjetno pri tem minister vseeno ni čisto 
nedolžen. Vem, da so stvari starejšega datuma 
in se niso zgodile včeraj, ampak nekaj pa se je 
zgodilo včeraj, torej v času te vlade in pod 
ministrovanjem oziroma pod predsednikom 
Vlade gospodom Šarcem in tudi njim v funkciji 
ministra za zdravje.  
 Na seji Vlade 21. februarja je bil sprejet 
splošni dogovor, ki ga je Vlada potrdila. Ta 
splošni dogovor je prenesel dodatne 
obremenitve. Praktično ste dodali zdravnikom, ki 
že nekaj let opozarjajo, da so preobremenjeni in 
da ne zmorejo več svojega dela, še dodatnih 
200 pacientov. Seveda je bilo jasno, da bo prišlo 
do upora oziroma ponovno so družinski 
zdravniki izpostavili, da so izčrpani in izgoreli, 
odhajajo na bolniške, ne morejo več opravljati 
svojega dela korektno, tako kot bi ga morali 
glede na medicinsko doktrino.  
 Gospoda Šarca sem želela tudi 
vprašati, glede na to da v koaliciji zagovarjate 
predvsem javno zdravstvo: kaj se dogaja s tem 
javnim zdravstvom, če praktično odstopajo 
zdravniki v javnih zavodih? Mi smo se danes na 
hearingu pogovarjali o marsičem, nismo prišli do 
konca, bomo se še jutri. Koncesije se ne 
podeljujejo, ker za enkrat javni zavodi 
zagotavljajo oskrbo. Zdaj vidimo, da temu ni 
tako. Jaz ne vidim, da bi kakšni koncesionarji 
odstopili, čeprav so tudi oni zeljo obremenjeni, je 
pa res, da si sami lahko drugače razporejajo čas 
in način dela, za razliko od tistih v javnih 
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zavodih. Tako da se mi zdi to zelo problematična 
zadeva.  
 Jaz bom seveda vprašala bodočega 
ministra oziroma jutri zjutraj na hearingu 
kandidata … / izklop mikrofona/ 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše vprašanje.  
 Besedo imate dr. Matej Tašner 
Vatovec.  
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, predsednik. 
 Spoštovani minister! Evropejce 
izogibanje plačila davkov korporacij letno stane 
nekaj milijard evrov. Davčni sistem je očitno 
potreben temeljite reforme na evropski ravni, ki 
bo na koncu omogočila ustavitev dirke do dna, 
kateri smo trenutno priča, in preprečila 
odtekanje dobičkov v davčne oaze, postopoma 
prišla na enoten davek na digitalne storitve in 
uvedla poročanje med davčnimi organi držav 
članic. V zadnjih letih so se namreč zvrstili 
številni škandali, ki so pokazali, kako pokvarjen 
je obstoječi sistem in kako krvavo pravzaprav 
potrebujemo neke rešitve. Govorim seveda o 
aferah Luxleaks, Panamskih dokumentih in o 
velikih digitalnih gigantih: Googlu, Amazonu, 
Facebooku in Applu.  
 15. januarja letos je Evropska komisija 
namreč predstavila predlog o bolj efektivnem in 
demokratičnem odločevalskem procesu na 
področju EU davčne politike. Znotraj tega 
predloga Evropska komisija predlaga tako 
imenovane štiri korake, štiri poteze, ki naj bi 
posodobile evropsko davčno politiko in jo 
prilagodile razmeram 21. stoletja. Glavni cilje 
tega ukrepa je predvsem to, da bi se prenehalo 
odločati s soglasjem, ampak s kvalificirano 
večino. 
 Vemo, da so nekatere države vztrajno v 
preteklosti blokirale kakršnokoli davčno 
zakonodajo, predvsem tiste, ki so tako ali 
drugače davčne oaze, ali pa zelo davčno 
ugodne države, kot sta recimo Luxembourg in 
Irska. Samo nekaj dni nazaj je recimo padel 
davek ravno na digitalne storitve, ker so kljub 
večinski podpori večine članic štiri od teh vložile 
veto. To je primer, kako se davčna politika v 
obstoječem sistemu ne more premakniti iz 
statusa quo in je talka teh držav.  
 V torek, 12. februarja, je po poročanju 
medijev velika večina vlad članic EU oporekala 
temu omenjenemu predlogu, ki bi uvedel 
odločanje s pomočjo kvalificirane večine, med 
drugim na področju davkov. Glavni argument je 
tako imenovano varovanje suverenosti držav. 
Tako so na Svetu ECOFIN le največje države 
oziroma njihovi ministri podprli ta predlog. 
Govorim o Franciji, Nemčiji in Španiji.  
 Za zaprtimi vrati je baje pozneje 
predlog prejel še manj podpore in sodeč po 
poročanju ste tudi vi, spoštovani minister, s 

svojo nepodporo se pravzaprav pridružili tem 
državam.  
 Zato vas v prvi vrsti sprašujem:  
 Zakaj se Slovenija ni pridružila podpori 
temu predlogu Evropske komisije, se pravi, da bi 
glasovali s kvalificirano večino?  
 Ali se vam zdi smiselno, da bi na ravni 
evropske zakonodaje zagotovili ustrezno 
obdavčitev spletnih velikanov, ostrejše določili 
določbe glede izogibanja davkov in otežili 
delovanje podjetij v davčnih oazah?  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, imate možnost 
odgovoriti. Izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Spoštovani 

gospod poslanec! 
 Davčna zakonodaja, ki je 
harmonizirana na ravni Evropske unije se 
sprejema s soglasje vseh držav članic na Svetu 
Evropske unije, pri čemer ima Evropski 
parlament posvetovalno telo. Tako je sedaj to 
urejeno. Evropska komisija je v svoji 
komunikaciji z dne 15. 1. 2019 predlagala 
spremembo postopka sprejema zakonodajnih 
aktov s področja obdavčitve, ki se sprejemajo na 
Svetu EU. Evropska komisija predlaga postopen 
prehod iz postopka odločanja s soglasjem vseh 
članic na odločanje, to je sprejemanje 
zakonodajnih aktov, na podlagi kvalificirane 
večine.  
 12. februarja je bil sestanek ECOFIN, ki 
sem se ga tudi jaz kot finančni minister udeležil. 
Bila je dokaj dolga, raznolika razprava na tem 
področju, predvsem vidik bodisi kvalificirane 
večine, torej odločanja kvalificirane večine, ki jo 
razumljivo zagovarjajo predvsem velike države, 
ali pa soglasje, to kar imamo sedaj, kjer je 
potrebno doseči konsenzualno odločitev, ki jo 
razumljivo podpira večina držav, tudi nekatere 
velike in seveda malodane brez izjeme vse 
manjše države, med njimi tudi Slovenija. To 
kaže pravzaprav na velik pomen, ki ga države 
članice pripisujejo davčnemu področju. Saj veste 
fiskalna politika je ta, ki nam je ostala na nivoju 
držav, da jo vodimo samostojno, monetarne 
politike ne vodimo več samostojno. In seveda na 
uspeh in na napredek razvoja obstoječe ureditve 
EU, kjer se predpisi na davčnem področju 
sprejemajo s soglasjem, menimo, da se 
zagotavlja možnost enake obravnave vseh 
držav članic v okviru zakonodajnega postopka 
na ravni EU. Namreč, čim je bila izražena skrb 
kar večine finančnih ministrov, je sprejetje 
odločitev s kvalificirano večino in vpliv, če se 
tako izrazim, na nacionalne budžete z vidika 
sprejemanja teh odločitev, če bi posamezne 
države članice izgubile to samostojnost 
odločanja oziroma soodločanja. Ni nujno, da bi 
bili vsi ti ukrepi v dobrobit posameznih članic, 
lahko, da so nekateri in pri teh se praviloma 
poišče neka rešitev, resda traja dalj časa, ampak 
se praviloma na koncu poišče. Omenili ste ta 
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davek na digitalne storitve. Tudi v tem delu se 
pravzaprav vse članice niso mogle odločiti in se 
pravzaprav išče še širši globalni koncept OECD 
ureditve. Mislim, da se bo ta sprejel. Res je, da 
je proces velikokrat dolgotrajen, usklajevanje 
mukotrpno, kljub temu pa velika večina držav, 
manjših držav članic ocenjuje, da je ta obstoječa 
ureditev boljša kot kvalificirana večina. Kljub 
temu je večina držav članic, med njimi sem tudi 
bil jaz, podprla tako imenovani pristop korak za 
korakom, da poiščemo neke rešitve na tem 
področju. Pa bom izjemoma prebral, če dovolite, 
stavek, ki sem ga potegnil ven, sicer v 
angleščini, ampak ga bom potem prevedel: 
»Therefore we would invision a step-by-step 
approach in the near future and we support the 
unanimity of voting«. Torej Slovenija kot večina 
manjših držav, saj o tem smo se pravzaprav 
ministri tudi usklajevali, podpira postopen 
prehod in postopen dogovor in prihod, mogoče 
ne na vse, ampak na določene segmente, kjer bi 
si izbrali področja za kvalificirano večino, ampak 
dokler se okrog tega ne odločimo in uskladimo, 
pa Slovenija zagovarja soglasnost odločanja. 
Tudi jaz mislim, da je to v interesu Slovenije, 
izrazil sem podporo temu predlogu. Tako kot pa 
poteka ta zadeva na ECOFIN, Evropski komisiji, 
kot veste, se ti krogi, te interakcije kar vrtijo, bo 
ta postopek potekal še nekaj časa, ampak jaz 
verjamem, da bomo na koncu lahko poiskali eno 
kompromisno rešitev, tako kot jo vedno v okviru 
Evropske unije poiščemo, da bodo neka 
področja šla v smeri odločanja s kvalificirano 
večino, nekatere pa naj – jaz mislim, da to je tudi 
v interesu naše države – ostanejo z odločanjem 
s soglasjem. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Minister, 

trošili ste čas, ki ga nimate. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Pravzaprav sem pričakoval ta argument, saj je 
bil ne nazadnje tudi večkrat izpostavljen, ampak 
jaz mislim, da je to priročen izgovor predvsem za 
nekatere manjše države, ki pa so kljub vsemu 
tako ali drugače de facto davčne oaze, sem že 
omenil Luksemburg ali pa Irsko in tako naprej. 
Skratka, imamo ne glede na ta strah ali pa skrbi, 
ki ste jih izpostavili, gospod minister, vseeno 
resno težavo z davčno politiko na ravni 
Evropske unije. Še enkrat poudarjam, imeli smo 
resne probleme, Luxembourg Leaks, Panama 
Papers in tako naprej, skratka davčne oaze so 
nekaj, kar je resna težava Evropske unije, in 
težava, s katero se ne more Evropska unija 
soočiti predvsem zaradi tako imenovanega veta 
teh malih držav, ki imajo koristi od takšne 
ureditve. 
 Bom pa kljub vsemu še enkrat postavil 
drugo vprašanje, na katerega mislim, da nisem 
dobil odgovora: 
 Kako lahko potemtakem Evropska unija 
zagotovi, da se vzpostavijo vsaj nekateri 
mehanizmi, upoštevajoč, da se ohranja to 

soglasje na področju tako imenovanega 
digitalnega davka?  
 Kako bomo obdavčili velike 
informacijske gigante, že omenjeni GAFA davek, 
se pravi Google, Amazon in tako naprej?  
 Kako pravzaprav lahko, če ostanemo 
na takšnem načinu odločanja, preprečimo 
odtekanje denarja v davčne oaze? 
 Kako lahko pravično v državah članicah 
poberejo države davke, ki bi jih velike 
korporacije tam morale plačati, pa jim zaradi 
pomanjkljivih zakonodaj ti davki enostavno pač 
niso pobrani?  
 Najbolj eklatanten primer je recimo 
Amazon. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za dopolnilno vprašanje. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Hvala. 

 Sigurno obstajajo določene anomalije v 
posameznih državah, ampak mislim, da način 
odločanja, bodisi s kvalificirano večino ali pa z 
soglasjem ali pa odrekanje soglasja, ni pravi 
način za reševanje te problematike. To je eno 
redkih področij, kjer ima Slovenija ne 
neenakopravno, ampak res enakopravno 
možnost odločanja. Določene ureditve se brez 
slovenskega soglasja, torej brez našega glasu, 
ne morejo sprejet. Jaz te zadeve ne bi tako 
enostavno prepustil in jo v tej fazi kaže obdržati. 
 Kar se pa tiče raznih ureditev, bodisi na 
področju digitalnega davka. Res je, da Evropska 
unija ni v tem kratkem roku dosegla soglasja, 
ampak saj ga na marsikaterem drugem področju 
še ni dosegla. Se bo pač potrebno še 
usklajevati. Govori se vedno bolj v smeri ene 
globalne ureditve. So pa posamezne države to 
parcialno uredile, recimo Francija in Nemčija. 
Lahko povem, da tudi na Ministrstvu za finance 
razmišljamo o tej ureditvi. Moram reči, da mi je 
mogoče še najbližja po razmišljanju avstrijska 
ureditev. Mi lahko v vmesnem obdobju 
razmišljamo tudi o ureditvi na podoben način. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Naslednji na vrsti je 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! 
 3 leta že poslušam pravljico iz vseh 
strani, kako je z migranti, z ilegalnimi migranti, ki 
vdirajo preko meje Republike Slovenije, vse 
rešeno, tega problema ni več in podobno. Žal 
podatki govorijo popolnoma drugače. Na letni 
ravni, 2 leti nazaj je bilo skupaj zabeleženo 
nekaj manj kot 2 tisoč vdorov preko meje 
Republike Slovenije. Leto dni nazaj se je to 
povečalo za petkrat, to se pravi, skupno število 
prestreženih ilegalnih migrantov na letni ravni je 
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zneslo blizu 10 tisoč. Prve številke, ki nekako 
vendarle prihajajo v javnost, človek ima občutek, 
da zelo sramežljivo, morda tako že učinkuje 
marakeški sporazum, kažejo, da je situacija 
letos še slabša. 
 Zaradi tega bo zelo zanimivo slišat, in 
to vprašanje postavljam ministru za notranje 
zadeve: 
 Primerjalno, koliko je bilo januarja, 
koliko februarja, koliko marca prestreženih 
ilegalnih migrantov pri vdoru preko meje 
Republike Slovenije oziroma znotraj meja 
Republike Slovenije pred dvema letoma, koliko 
lani in koliko do sedaj, letos?  
 Prosim. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik, za besedo. Spoštovani gospod 
poslanec, hvala lepa za vaše vprašanje. 
 Najprej naj povem, da slovenska 
policija obvladuje razmere na meji z Republiko 
Hrvaško v zvezi z ilegalnimi migracijami in tudi 
varuje šengensko mejo v skladu z šengenskim 
zakonikom. Res je, v letošnjem letu, v letu 2019, 
je v času od 1. do 21. Marca mejo z Republiko 
Hrvaško prestopilo ilegalno tisoč 340 migrantov, 
v tem času v lanskem letu samo 501 ilegalni 
migrant in pa v letu 2017 178 migrantov.  
 Res je, povečuje se ilegalni prehod 
meje, in sicer tudi zaradi tega, ker je bila zelena 
in pa bolj topla zima in je bilo pravzaprav mejo 
lažje prestopiti.  
 Kar se tiče ilegalnih migracij. Ilegalne 
migracije obvladujejo kriminalne združbe in pa 
posamezni kriminalci. To je postal poslovni 
model, ki ga pravzaprav policija tudi uspešno 
preprečuje in pa pravzaprav storilce teh kaznivih 
dejanj prepovedanega prehoda oziroma prijetih 
sprovajalcev teh ljudi čez mejo kar uspešno 
obvladuje. Letos jih je že 43 prejetih 
sprovajalcev z 180 migranti, ki jih pravzaprav 
policija najde tako na sami meji z Republiko 
Hrvaško kot tudi v notranjosti. Policija tudi vse 
te, bom rekel, ilegalne prestope spremlja, in 
sicer je največ teh ilegalnih prestopov v zvezi 
tudi s samo policijsko taktiko. V kolikor nekoliko 
učinkoviteje zapiramo območje na področju 
Policijske uprave Koper, se nam to preseli na 
Policijsko upravo Novo mesto. Sedaj se nam 
povečuje nekoliko na Policijski upravi Ljubljana, 
na tem območju, kočevskem območju. Se nam 
pa tudi odpira na območju Policijske uprave 
Maribor ta nezakonit prehod meje. Vsekakor jih 
mi, pravzaprav policija učinkovito preprečuje, 
nenazadnje tudi vračanje ilegalnih migrantov v 
Republiko Hrvaško poteka s hrvaškimi 
varnostnimi organi konkretno. 
 Če gremo na številke, za katere ste me 
prosili. V januarju 2019 so bili 303 ilegalni 
prestopi meje, v januarju 2018 217 in v januarju 
2017 79. V februarju letos je teh prestopov 291, 

v lanskem letu v februarju 202 in pa seveda v 
letu 2017 samo 46. V marcu letošnjega leta je 
bilo 746 ilegalnih prestopov meje, leta 2018 82 
in leta 2017 53.  
 Kar se tiče same taktike delovanja 
policije, se je pravzaprav policija prilagodila 
ravno temu poslovnemu modelu, če tako rečem, 
kriminalnih združb in pa kriminalcev, pravzaprav 
samo taktiko. Policijske sile delujejo tako na meji 
kot v notranjosti države, posebej na železniških 
postajah in avtobusnih postajah, tam, kjer 
pravzaprav lahko tudi obstajajo možnosti, da se 
ti ilegalni migranti tudi nahajajo in pa pravzaprav 
potujejo proti Republiki Italiji in pa ciljnim 
državam naprej. 
 Moramo tudi povedati, da smo se v letu 
2019 odzvali na te grožnje in tveganja ilegalnih 
migracij z nabavo termovizijskih kamer. 
Postavljamo video nadzor na meji. Nakupili smo 
tudi nekaj vozil, tudi specialnih vozil, ki se 
uporabljajo na meji, ki jim je pravzaprav 
amortizacija nekako potekla. Dokupujemo pa 
tudi različno specialno opremo. Pravzaprav 
lahko tudi rečemo, da še vedno poteka zloraba 
azilnega sistema, kajti vsi tisti, ki zaprosijo za 
azil in jih potem policija procesira v skladu z 
zahtevo po azilu, izrabljajo azilni sistem in 
pravzaprav na določen način tudi potem odidejo 
iz države. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, izvolite, imate 
besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za te 

številke. Vsekakor so take, da morajo biti res 
vsakomur v veliko skrb. Če primerjate raven za 
zadnji dve leti, je bilo od predlani do lani 5-
kratno povečanje, letos je pa še 2,5-kratno 
povečanje, če preračunate številke, ki jih je 
zdajle povedal gospod minister. Posebej bode v 
oči marec, kjer je povečanje glede na minulo 
leto skoraj 10-kratno po številu ilegalnih 
migrantov, ki so bili zaloteni pri vdoru preko meje 
republike Slovenije. To seveda postavlja pod 
vprašaj, koliko v resnici obvladujemo situacijo na 
meji. Vsekakor pa pojasnjuje, zakaj v zadnjih 
tednih praktično v vseh zamejskih časopisih na 
italijanski strani poročajo, da je balkanska pot za 
ilegalne migrante praktično ponovno odprta in 
izražajo veliko skrb, kaj prihaja oziroma kaj nas 
pričakuje v prihodnih mesecih. Da je to zelo 
upravičeno potrjuje tudi dogajanje v Bosni in 
Hercegovini, kjer že sicer ob tlečih konfliktih zdaj 
dodatno dviguje prah in pa povzroča številne 
probleme prekomerno število ilegalnih 
migrantov, ki se vedno znova obnavlja. 
Vsekakor predstavlja to tudi za Slovenijo 
izjemno potencialno nevarnost. Vsekakor se 
tukaj vidi, kako velika napaka je bil podpis 
marakeškega sporazuma, ki je dal napačen 
signal ilegalnim migrantom, in kako velika škoda 
je nastala, ker se v preteklosti ni ravnalo na 
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enak način, kot ga je ubrala sosednja 
Madžarska.  
 Vse to odpira vprašanje, kaj storiti, da 
se to ne bo ponavljalo oziroma obnavljalo v 
sedanji količini.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister boste odgovoril? 
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Kar se tiče delovanja 

policije, policija spremlja situacijo v zvezi z 
ilegalnimi migracijami. Na meji sodelujejo tudi s 
pripadniki Slovenske vojske, katerim se moramo 
tudi zahvaliti, Slovenski vojski, za učinkovito 
delovanje, skupno delovanje na meji. 
Postavljamo tudi tehnične rešitve, kajti vemo, da 
sama kadrovska slika policije ni idealna in da so 
pravzaprav ilegalne migracije eden od primarnih 
nalog slovenske policije. Je pa res, da smo 
nekoliko prilagodili taktiko Policije temu, da gre 
pravzaprav za tihotapljenje ilegalnih migrantov in 
da pravzaprav del teh ljudi ali pa, bom rekel, teh 
ilegalnih prehodov ujamemo ali ustavimo v 
notranjosti države. Vsak dan se pravzaprav 
poroča tudi o tem, da slovenska policija uspešno 
preprečuje s svojimi nalogami ilegalne migracije 
v Republiki Sloveniji. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite.  
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Vsekakor 

gre izreči veliko zahvalo tako policistom na 
terenu kot seveda pripadnikom Slovenske 
vojske, ki so še kako pomembni pri svojem 
opravljanju nalog na meji. Kajti za tiste, ki 
prihajajo zlasti s področja radikalnega islama, 
samo vojska predstavlja neko realno silo in neko 
realno avtoriteto. Zato je seveda še toliko bolj 
skrb vzbujajoče, da se ponovno ravna s 
Slovensko vojsko mačehovsko in se ji ne 
nameni tistih sredstev, ki bi bila za njen nadaljnji 
razvoj, za popolnitev, za ustrezno plačo in pa za 
ustrezno tehnično opremo nujno potrebna.  
 Obenem pa to odpira vprašanje, ki 
zadeva vse nas. Policija tukaj vlaga izjemno 
velike napore, da blokira vse mafijske združbe, 
ki pri tem sodelujejo, ampak če uporabim malo 
parafrazo pri tem, je dokaj uspešna očitno v 
zadnjem obdobju, ko gre za preprečevanje 
ilegalne mafije. Medtem ko legalna mafija, 
govorim seveda o tistih nevladnih organizacijah, 
ki očitno pomagajo ilegalnim migrantom pri 
vdoru preko meje Republike Slovenije in potem 
tukaj pri zavlačevanju postopkov in vsem 
ostalim, to mafijo pa bi bilo treba seveda še kako 
vzeti pod drobnogled, tako kot je to storila 
sosednja Italija, in ji tudi ustrezno pogledati pod 
prste. Jaz vidim, da je policija tudi tukaj že storila 
nekaj korakov. Delno ji je dalo prav tudi tožilstvo, 

ki je reklo, da ko gre za očitno pridobitno 
dejavnost, se ne morejo skrivati za humanitarno 
ali neko drugo visokodoneče poslanstvo. No, 
dejstvo je, da so kasneje bili objavljeni tudi 
podatki, kako si nekateri pri tem tudi po 116 
evrov na uro plačujejo ure, in to vse na račun 
davkoplačevalcev Republike Slovenije, kar je 
seveda očitno pridobitna dejavnost, tudi če je 
sama organizacija formalno nepridobitna, pa 
tisti, ki imajo z njo sklenjene pogodbe, še kako 
pridobitno pri tem delajo. Vse to, to je treba 
vedeti, Slovenke, Slovence, državljanke, 
državljane strahovito veliko stane. Koliko je zdaj 
prikrito na mnogih postavkah v proračunu, 
ampak za to zmanjkuje denarja, in ko se bodo 
gospodarske razmere kmalu zaostrile, ga bo 
primanjkovalo še bolj za vse drugo, za tisto, kar 
bi dejansko imeli pravico Slovenke, državljanke 
in državljani prejeti, od res kvalitetnega šolstva, 
res kvalitetnega zdravstva, ustreznih penzij, 
vsega drugega, do česar imajo ljudje vso 
pravico.  
 Zaradi tega, sem trdno prepričan, so 
dani vsi pogoji in je nujno, da o tem spregovori 
Državni zbor Republike Slovenije in poišče 
ustrezne rešitve, da se stvari čim bolj omejijo in 
da se povsod v Sloveniji tudi na meji dosledno 
vzpostavi pravni red. Kajti za to gre, za 
spoštovanje pravne države, za varnost, za 
spoštovanje človekovih pravic. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: O 

vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, 
26. marca 2019, v okviru glasovanj.  
 Besedo ima Jani Ivanuša, ki bo postavil 
vprašanje ministru za gospodarski razvoj in 
tehnologijo Zdravku Počivalšku.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospod 

podpredsednik, gospe ministrice in ministri, vsi 
ostali prisotni!  
 V zadnjih letih se stanje tujih 
neposrednih investicij v Sloveniji izboljšujejo. Po 
podatkih Banke Slovenije so najpomembnejše 
države investitorice Avstrija, Luksemburg, Švica, 
Nemčija in Nizozemska. Vendar družbe s tujimi 
neposrednimi naložbami še vedno predstavljajo 
nizek odstotek celotne populacije slovenskih 
družb. Za te družbe je značilno, da izplačujejo 
tudi 10,1 % višjo plačo na zaposlenega v 
primerjavi s povprečno plačo na zaposlenega v 
Sloveniji. Prav tako so družbe s tujo neposredno 
investicijo dosegale višji čisti dobiček in dodano 
vrednost na zaposlenega. Verjamem, da bi se 
Slovenke in Slovenci želeli še več takih 
delodajalcev.  
 Gospod minister, predvidevam, da 
imate tudi vi kar veliko zaslug za nekatere 
odmevne tuje investicije, Magna, Yaskawa, 
Sumitomo. Zanima me:  
 Ali nam lahko poveste kaj več o 
privabljanju tujih investicij? 
 Kdo konkretno, kateri organi, katero 
ministrstvo – verjamem, da jih je mogoče več –, 
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katere službe privabljajo tuje neposredne 
investicije v Slovenijo?  
 Ne vem, koliko nam lahko razkrijete, 
ampak vseeno:  
 Na kakšen način se jih privablja? 
 Ali se tuji investitorji tudi sami ponujajo, 
da bi investirali v Slovenijo? 
 In še ena zadeva. Banka Slovenije. V 
svojem letnem poročilu o neposrednih naložbah 
ugotavlja tudi, da se podatki o državah 
investitorja znatno spremenijo, če jih razdelimo 
po izvorni državi lastnika. Tako se pri pregledu 
neposrednih investicij glede na izvorno državo 
lastnika: Nemčija, Združene države Amerike in 
Japonske, Ruska federacija, Amerika izkaže za 
pomembnejšo državo investitorico v Sloveniji kot 
v prikazu podržavljanja investitorja.  Gospod 
minister, zakaj po vašem mnenju družbe, ki 
želijo investirati v Slovenijo, to izvedejo preko 
drugih držav in ne preko matične države?  
 Ali je problem v Sloveniji ali pa kje 
drugje?  
 Hvala lepa za vaš odgovor.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, izvolite.  
  
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani 

predsedujoči, cenjeni zbor!  Spoštovani 
poslanec gospod Jani Ivanuša, najlepša hvala 
za vprašanje.  
 Za privabljanje tujih neposrednih 
investicij v Sloveniji sta zadolžena predvsem 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
kot osrednji organ za kreiranje politike na 
področju spodbujanja investicij, in Javna 
agencija Republike Slovenije za spodbujanje 
podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in 
tehnologije, krajše tudi SPIRIT, ki deluje kot 
javna izvajalska agencija, in sicer s ključno 
Slovensko poslovno točko za investitorje in 
izvoznike, tako imenovani SPOT. Ministrstvo in 
agencija delujeta v tesnem sodelovanju s 
sektorskimi oblikovalci politike, torej tudi z 
drugimi resorji in ministrstvi. Pomembno vlogo 
ima Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z 
diplomatsko konzularnimi predstavništvi po 
svetu, ključna povezovalna organa z vidika 
promocije pa sta tudi Kabinet predsednika Vlade 
in Urad predsednika republike. Ostale institucije, 
ki delujejo na tem področju, so domače in tuje 
gospodarske zbornice, regionalne razvojne 
agencije, občine in druge.  
 Ukrepi, s katerimi Slovenija privablja 
tuje neposredne investicije, so predvsem: 
davčna olajšava za investicije za raziskave in 
razvoj, ena je 100 %, druga je 40 %, smo jih 
ohranili, te davčne olajšave spodbujajo domače 
in privabljajo tuje investitorje; investicijske 
spodbude za subvencije, ki so bile po prejšnjem 
zakonu in zdaj po tem novem, s tem da so v 
pristojnosti ministrstva, da se glede na razmere 
odloči o višini subvencij, od 0 pa do 20 %, če je 
investicija strateškega pomena; in pa 
zagotavljanje kakovostnih informacijskih, 

svetovalnih in drugih storitev za investitorje; 
izvajanje tržno-komunikacijskih aktivnosti; 
organiziranje dogodkov, ki prispevajo h krepitvi 
prepoznavnosti Republike Slovenije kot lokacije 
za investicije; in projektni pristop k vodenju 
investicijskih projektov. Multinacionalne družbe 
pogosto svoje investicije izvedejo posredno, 
preko svojih evropskih hčerinskih družb. To je 
tudi razlog za to, da je razlika med izvornostjo 
investicij. Gre za običajno prakso, kjer globalna 
podjetja iščejo kompleksne lastniške strukture za 
opravljanje svojih globalnih operacij, svojih 
finančnih tokov, intelektualne lastnine ter 
zmanjšanje davčnih in regulatornih bremen. Na 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 
smo mnenja, da gre v tovrstnih primerih 
enostavno za poslovno-tržne odločitve 
gospodarskih družb, ki investirajo.  
 Poudariti želim, da je vsak investitor, ki 
ima jasno vizijo poslovanja v Sloveniji, trajnostno 
naravnanost in odgovornost, in sicer ne glede na 
to, iz katere države prihaja, pri nas dobrodošel. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Kar ste izjavili, sem sprejel.  
 Me pa zanima, ker ste omenili urad 
predsednika države: 
 Ali predsednik Republike Slovenije tudi 
bolj ali manj vpliva ali je to zgolj protokolarnega 
značaja?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod minister, izvolite.  
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Naštel sem najprej 

dva glavna, ki opravita glavnino posla, se pravi, 
ministrstvo in agencija SPIRIT. Seveda pa pri 
osnovnih informacijah, pri tem, da se nekdo 
zanima za neko investicijo, pomagajo vsi deli 
našega državnega aparata, ki imajo stik s tujino. 
Tako tudi Urad predsednika republike v 
posameznih primerih lahko prinese – in je tudi 
prinesel – kakšno posamezno osnovno 
informacijo, seveda pa smo potem zadeve 
dodelali tudi na naši strani. Če gre za večje 
investicije, je še posebej pomembno, da vsi deli 
države, vlade, na nek način usklajeno delujemo, 
da predstavimo zanimivost investicijskega okolja 
v Sloveniji. V tej luči je treba povedati, da v 
zadnjem obdobju postaja vse več aktivnosti ali 
pa se prenaša samoiniciativno na lokalni, 
občinski nivo, kjer tudi župani iščejo ali pa dajejo 
informacije potencialnim investitorjem. Seveda 
se pa potem realizacija v glavnem osredotoči na 
agencijo SPIRIT in na Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. Hvala lepa. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog, izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Glede na vsa 

pretekla vprašanja, ki sem jih postavil v 
Državnem zboru, pa nisem nikoli prišel do 
razprave, bom vseeno rekel tako, da se ne bom 
poslužil tega, ne bom zahteval razprave. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Mag. Meira Hot bo postavil vprašanje 
ministru za notranje zadeve, Boštjanu 
Poklukarju. 
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, spoštovani gospod podpredsednik. 
 Spoštovani gospod minister, meseca 
januarja letos sem z vaše strani dobila precej 
obširen odgovor na mojo pobudo za prepoved 
prodaje, preprodaje in uporabe pirotehničnih 
izdelkov. Svojo pobudo za omenjeno prepoved 
sem vsebinsko utemeljila z argumenti, ki so 
vedno bolj tudi splošno sprejeti in dokazljivo 
utemeljujejo škodljive posledice uporabe 
pirotehničnih izdelkov tudi v primerih, da se 
uporabljajo na dovoljen in pravilen način. 
 Razumem, da velja Slovenija za eno 
izmed držav v Evropi, ki ima področje prodaje in 
uporabe pirotehničnih izdelkov urejeno relativno 
strogo oziroma med državami v soseščini celo 
najstrožje. V odgovoru na poslansko pobudo ste 
mi odgovorili, da po vašem mnenju veljavna 
zakonodaja že v zadostni meri omejuje uporabo 
pirotehničnih izdelkov in zato njena sprememba 
ni potrebna. Sama žal temu ne morem pritrditi. 
Naj omenim, da smo še vedno priča izjemnim 
negativnim posledicam uporabe pirotehničnih 
izdelkov, v nekaterih primerih se te zadeve 
končajo z res najhujšimi in najbolj trajnimi 
poškodbami pri mladih ljudeh. Vsako leto 
decembra smo priča podobam otrok, ki ostanejo 
brez rok in tako dalje. Po drugi strani se tudi na 
poslanke in poslance obračajo različne civilne 
iniciative in posamezniki, ki si želijo prepovedi 
uporabe, prodajo in preprodaje pirotehničnih 
izdelkov. Naj ob tem spomnim tudi na peticijo, ki 
je pridobila kar 30 tisoč podpisov v mesecu 
decembru. Sama jih ocenjujem kot zelo 
legitimne, razumne in jih podpiram. 
 Zato vas, spoštovani gospod minister, 
sprašujem:  
 Ali tudi vi podpirate prizadevanja 
različnih civilnih iniciativ za splošno prepoved 
prodaje uporabe in preprodaje pirotehničnih 
izdelkov?  
 Ali z njimi morda vodite kakršenkoli 
dialog?  
 Kakšne so po vaši oceni možnosti, da 
se znotraj veljavne zakonodaje vseeno dodatno 

omeji škodljive posledice uporabe pirotehničnih 
izdelkov?  
 Kakšni bi bili v tem primeru ukrepi in 
aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve?  
 Ali razmišljate o pobudi oziroma 
aktivnostih Republike Slovenije, da bi znotraj 
držav članic Evropske unije predlagala postopno 
strožje omejevanje, če ne že prepoved uporabe 
in prodaje pirotehničnih izdelkov? 
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

spoštovana poslanka. 
 Sam nisem pristaš pirotehničnih 
izdelkov, čeprav sem v svoji karieri z njimi kar 
veliko ravnal, kajti bil sem pripadnik Slovenske 
vojske pa tudi v Civilni zaščiti, ko sem deloval, 
nam to ni bilo tuje. Pa vendar se kot minister za 
notranje zadeve s prepovedjo prodaje, 
preprodaje in uporabe pirotehničnih izdelkov 
soočam na Ministrstvu za notranje zadeve tako s 
pobudami po popolni liberalizaciji tega področja 
in, kot vi navajate, po popolni zaostritvi oziroma 
prepovedi tega področja. Slovenska zakonodaja, 
kar jo pravzaprav spremljamo na Ministrstvu za 
notranje zadeve, je dobro urejena, je stroga in 
pravzaprav tudi nadzori nad pirotehničnimi 
izdelki, tako nad prodajo kot preprodajo teh 
pirotehničnih izdelkov, je v Sloveniji ustrezna.  
 Res je, da smo pravzaprav prišli tudi do 
nekih pobud, da se prav sam prekršek, vemo, 
kdaj so pravzaprav zakonske omejitve in pa 
popolne prepovedi, kar se tiče pirotehnike, da bi 
prešle iz področja prekrškovnega prava v 
kaznivo dejanje. Tudi to pobudo smo poslali na 
Ministrstvu za pravosodje in verjamem, da ko se 
bomo o tem pogovarjali, bomo tudi skrbno 
preučili in se o njej pogovorili. Vendar moram 
povedati, da ugotavljamo, da se trend 
preprodaje, uporabe pirotehničnih sredstev in pa 
prodaje v zadnjih letih nekoliko znižuje, 
predvsem to metanje petard v tistem času, ko je 
to v Sloveniji dovoljeno, pa še vendar o tem, ko 
vi govorite o teh nesrečah, se srečujemo z 
uporabo tistih prepovedanih izdelkov iz 
kategorije F2 in F3, ki jih pravzaprav sami 
naredijo, tako kot ste že sami rekli, otroci so 
pogosto žrtve tega, da to delajo sami doma, da 
to uporabljajo v večjih količinah, da delajo ta 
pirotehnična sredstva na način, ki je pravzaprav 
nedovoljen, celo zelo nevaren, da se te 
informacije dobijo na svetovnem spletu in da je 
to včasih težko preprečiti tudi z represivnimi 
sredstvi, ki jih pravzaprav policija tudi ima. Zato 
smo v času, ko pravzaprav je potrebno temeljito 
pristopiti k temu vprašanju, Policija tudi s 
preventivnimi akcijami, s tistimi nalogami, ki jih 
pravzaprav preprečujejo ali pa na nek način 
osveščajo tudi mlade ljudi, nenazadnje pa 
seveda starše, da na nek način zagotovimo, da 
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je to početje nevarno in da ga tudi kot družba, 
kot starši otrok ne toleriramo, pa vendar vemo, 
da je tisto, kar je prepovedano včasih najslajše, 
da so te nesreče, žal, dogajale tudi v preteklosti. 
Verjamem, da se bodo tudi v prihodnosti. 
Vseeno moram povedati, da skrbno bdimo nad 
tem področjem na Ministrstvu za notranje 
zadeve.  
 Tudi v zvezi z direktivo vodimo sistem, 
kjer spremljamo te delovne nesreče, povezane s 
pirotehničnimi sredstvi, in tudi komisijo o tem 
obveščamo.  
 Kar se tiče ozaveščanja o teh 
pirotehničnih sredstvih, posebej o teh zakonsko 
prepovedanih iz kategorije F2 in F3, pravzaprav 
vemo, da so ta sredstva prepovedana. 
Inšpektorat za notranje zadeve, tudi pri trgovcih 
s pirotehničnimi sredstvi že v fazi, ko se sklepajo 
pogodbe, pravzaprav ozavešča in tudi informira 
trgovce o tem, katere pirotehnične stvari so 
nevarne, kateri so tisti elementi, kateri 
pravzaprav lahko znatno pripeljejo do poškodb. 
Ta sistem v Sloveniji ocenjujemo kot zelo urejen. 
Kajti, če bi bilo tukaj liberalno in pa, bom rekel, 
trg odprt, bi prišla sredstva, ki ne bi bila 
preverjena, in tudi če bi bilo prepovedana, bi pač 
zaradi nezakonite trgovine prišlo do teh 
pirotehničnih sredstev in posledično tudi nesreč.  
 Moj odgovor je, mislim, da Slovenija 
ima dobro zakonodajo, bomo pa s preventivnimi 
sredstvi povečali nadzor nad tem delom. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Želite besedo? 
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa.  

 Hvala lepa za odgovor, spoštovani 
gospod minister.  Jaz se žal ne morem v celoti 
strinjati in pritrditi in v bistvu apeliram, da se 
vseeno v tej smeri izvede ena razprava in morda 
še enkrat premisli. Ker moram reči, da seveda 
pozdravljam vse preventivne akcije, ki jih 
Ministrstvo za notranje zadeve izvaja, ampak 
moram vam povedati, da so celo iz istega 
inšpektorata zelo pozdravili mojo pobudo za 
prepoved. Tako da je tu najbrž malo miks 
reakcij. In morda je treba še malo širše 
pogledati. Namreč, ne gre samo in zgolj za 
prodajo petard. Dandanes so bile petarde 
nadomeščene z razno raznimi raketami. In če 
pogledamo, ko ena občina organizira ognjemet, 
mora slediti raznim varnostnim in drugim 
predpisom, tehničnim, medtem ko navadna 
javnost, splošna javnost pa lahko te rakete kupi 
in jih splošno, sredi množice spušča v zrak. 
Morda tudi tukaj premisliti, ali ne bi bilo smotrno 
določiti, kdaj se lahko te rakete sploh spušča. 
Določiti, da, ne vem, potrebna je prijava pri 
gasilcih, pri upravni enoti in tako dalje. Mislim, 
da je tu področje še zelo zelo odprto in da res 
velja razmisliti. Še enkrat apeliram na vas, tudi iti 
morda v smeri popolne prepovedi in preprodaje, 

ker, bom še enkrat ponovila, vse razloge, ki sem 
jih že naštela: gre za fizične in psihične 
poškodbe, gre za splošno in zvočno 
onesnaževanje okolja; navsezadnje po uporabi 
teh sredstev na tleh in v zraku ostanejo kemični 
in plastični drobci, ki jih mi nato vdihavamo; 
ogrožanje posameznikove svobode, negativni 
vplivi na živali in tako dalje.  
 Prosim, resnično dajmo še enkrat 
razmisliti, mislim, da smo res kot družba dovolj 
zreli za dotično prepoved. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister, imate besedo.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Spoštovana poslanka, 

strinjam se z vami, da je treba še enkrat 
premisliti, da se je nenazadnje treba še enkrat 
usesti. Nenazadnje sem tudi pripravljen sprejeti 
pobudnike te peticije, da se pogovorimo o teh 
stvareh, da jih še enkrat pretehtamo. Se pa 
strinjam, da je streljanje raket in metanje petard 
v nekih množicah, v nekih naseljenih območjih, 
to se nam dogaja, ampak, bom rekel res, v 
zadnjih letih res nekoliko manj, a je stvar nas 
vseh, stvar nenazadnje družbene sprejemljivosti 
in nenazadnje od teh pokov in tega pokanja 
trpimo ne samo ljudje, trpijo tudi živali. Zdi se mi, 
da res, je to nedopustno, da to poteka, vendar v 
zakonskih rokih je to dovoljeno in verjamem, da 
bomo tudi kot družba na te stvari bolje 
pripravljeni in drugače bomo odreagirali in 
določena ravnanja bodo še toliko bolj 
nesprejemljiva za vse nas, v kolikor se bomo 
pogovarjali, dogovarjali in na koncu tudi v 
Državnem zboru dosegli soglasje, kako naprej. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Boris Doblekar, ki bo 
postavil vprašanje ministru za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jerneju Pikalu, ki pa je 
odsoten do 15. ure.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. 
 Jaz bom kljub temu, da je minister 
trenutno še odstoten, postavil ustno poslansko 
vprašanje. Že zdaj povem, da v skladu s 
Poslovnikom prosim, da na naslednji redni seji 
dobim tudi ustni odgovor. 
 Ministra za izobraževanje, znanost in 
šport in mislil sem vprašati tudi ministrico za 
kmetijstvo oziroma novega ministra, ki ga še ni, 
za okolje in prostor, glede divjadi in pa zveri, ki 
je nekako vse skupaj povezano. Vendar, ker se 
ločijo divjadi in zveri po ministrstvih – zveri 
spadajo pod okolje in prostor, divjad pod 
Ministrstvo za kmetijstvo, tokrat ne bom mogel v 
celoti zastaviti tistega ustnega vprašanja, ki sem 
ga tudi želel. Zato bom tokrat zastavil samo 



                                                                                                                          

  34  

ustno vprašanje ministru za izobraževanje 
znanost in šport. 
 Sprašujem ga:  
 Kako je s problematiko divjadi in zveri 
ter z zagotavljanjem prevozov na nevarnih 
šolskih poteh, kjer je varnost učencev ogrožena 
predvsem zaradi prisotnosti velikih zveri? 
 Velikih zveri je pri nas v Sloveniji vedno 
več, zaradi tega ker enostavno država ne 
poskrbi v zadostni meri za odstrel in zmanjšanje 
teh zveri pri nas, ampak o tem kasneje, pri 
naslednji seji. Jaz bom na nekem primeru na 
hitro poskušal orisati problem, ki je po celo 
državi, in sicer pri nas v Občini Litija, kjer se 
učenci oziroma občina srečuje s težavo zaradi 
zveri na področju Dola, Gabrovke in pa 
Polšnika.  
 Zato sprašujem ministra za 
izobraževanje: 
 Zakaj ministrstvo ne povrne stroškov 
večjih servisov in nabave kombijev v primerih, ko 
šole same opravljajo prevoze za svoje učence 
zaradi nevarnih šolskih poti? 
 Argument, da gre za investicijske 
stroške ne vzdrži, saj si tudi pogodbeni 
prevozniki s svojo ceno vkalkulirajo te stroške, ki 
pa jih ministrstvo v tem primeru povrne, čeprav 
je njihov prevoz več kot 2,5-krat dražji od 
prevozov, ki jih opravlja šola sama. 
 Zakaj Ministrstvo za šolstvo v primeru 
prevozov, ki jih opravi šola za julij in avgust, ne 
povrne stroškov za plače šoferjev?  
 Vsi navedeni stroški bremenijo občine, 
čeprav jih je na podlagi 81. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja dolžno kriti ministrstvo.  
 Potem pa bom dal seveda še pobudo, 
da se te strošek za kritje prevozov zaradi 
nevarnih šolskih poti krije tudi za primer divjadi, 
predvsem divjih prašičev … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. Ustni odgovor boste dobili na 
naslednji seji. 
 Zvonko Černač bo postavil vprašanje 
ministrici za pravosodje Andreji Katič.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): En lep pozdrav 

vsem, še posebej ministrici za pravosodje, na 
katero naslavljam vprašanje, v zvezi z 
preprečevanjem zlorab osebnih stečajev. 
 Osebni stečaj je bil v preteklosti, v teh 
zadnjih 11 letih, uveden kot mehanizem za 
preprečitev ne samo materialnega, pač pa tudi 
osebnega zloma posameznikov, ki so 
prezadolženi in obveznosti v celoti ne morejo 
odplačati. Ta inštitut naj bi bil v pomoč predvsem 
ljudem, ki v dolgove niso zabredli zaradi 
zapravljivosti, pač pa zaradi zmanjšanja 
prihodkov, ki so posledica izgube službe, 
bolezni, drugih družinskih okoliščin, drugih 
razlogov, na katere niso mogli vplivati. Osebni 
stečaj naj bi torej na eni strani upnikom omogočil 
čim večje poplačilo, tistim, ki so jih dolgovi 

pahnili na rob preživetja, pa človeka dostojno 
življenje. V večini primerov je bil kot tak tudi 
uporabljen. Kljub temu, da so ti posamezniki 
zaradi osebnih stečajev izgubili veliko in bili za 
marsikaj prikrajšani, so po določenem obdobju 
lahko spet normalno zaživeli brez bremen 
preteklosti. V zadnjih letih pa smo ne samo 
tedensko, tudi dnevno priča primerom, ki 
govorijo o zlorabi tega instituta. Primerov je 
toliko, da lahko govorimo o sistemski zlorabi 
inštituta osebnega stečaja. Posamezniki sprožijo 
osebni stečaj, po zaključku pa dosežejo celo 
odpise milijonskih obveznosti v evrih. Sprožijo 
ga seveda po tistem, ko so predhodno izčistili 
svoja nakopičena premoženja, ki izhajajo iz takih 
ali drugačnih rabot. V večini primerov tudi med 
trajanjem tega postopka živijo ne le normalno, 
pač pa na veliki nogi. Nekateri poslujejo preko 
drugih podjetij, celo z državnimi ali 
paradržavnimi podjetji. Uradno so njihovi bančni 
računi prazni. Uradno nimajo premoženja, kljub 
temu pa se vozijo v luksuznih avtomobilih, 
prebivajo v razkošnih vilah, ker so svoje 
premoženje, svoje vile, jahte, podjetja 
pravočasno izginila iz portfelja njihovega 
premoženja. In vse to se dogaja pred očmi vseh 
nas. Vse to se dogaja tudi pred očmi Vlade, 
ministrstva, ki je za to pristojno in odgovorno.  
 Zaradi tega sprašujem: 
 Kakšno sporočilo po mnenju ministrice 
pošiljata Vlada in ministrstvo, ki ga vodi, s tem, 
ko te zlorabe dopuščata in ne ukreneta ničesar 
za spremembe zakonodaje oziroma ravnanj? 
 Sprašujem tudi: 
 Kaj ste do sedaj kot ministrica storili, da 
do teh zlorab ne bi prihajalo? 
 Kaj boste storili v prihodnje, da se te in 
podobne sistemske zlorabe preprečijo? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik. 
 Hvala tudi vam, spoštovani poslanec, 
za to vprašanje. 
 Res je, kot ste sami povedali, v zadnjih 
letih so bili zelo, zelo odmevni primeri, ki smo jih 
spremljali. In prav v letu 2015 je bilo tudi to 
predmet širše javne in strokovne razprave. 
Identificirane so bile možnosti za dodatno 
nadgradnjo in zamejitev možnosti za zlorabe 
tega instituta. Tako se je v predlog rešitev 
aktivno vključila Zbornica upraviteljev Slovenije, 
prav tako je bila za to ustanovljena tudi posebna 
implementacijska skupina. 31. marca 2016 je 
Državni zbor sprejel Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju, s katero je celovito prenovil osebni 
stečaj instituta odpusta obveznosti, ki pa od 
vsega začetka, od leta 2008 pa do takrat nista 
bila prenovljena. In cilj te novele je bil prav 
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zamejitev možnih zlorab, ki jih je do tedaj 
zaznala praksa. Ta zakon je začel veljati v aprilu 
2016 in tudi danes spremljamo, kako se 
uveljavlja v praksi in tudi spremljamo učinke te 
novele in morebiti bomo potem glede na to, kaj 
bo ugotovljeno kot nepravilnost, vstopili tudi s 
potrebnimi spremembami.  
 Naj pa vseeno povem, da je ta novela 
pomembno nadgradila osebni stečaj s številnimi 
spremembami. Kot prvo, na novo je bil definirani 
namen odpusta obveznosti, ki je v tem, da se le 
poštenemu in vestnemu stečajnemu dolžniku 
omogoči odpust tistih obveznosti, ki jih ni 
sposoben povrniti – tako, kot ste sami v uvodu 
povedali. Hkrati so bile, kot drugo, prenovljene 
tudi ovire za odpust obveznosti. Ker vseh 
mogočih pojavnih oblik zlorabe te pravice ni 
mogoče predvideti in taksativno našteti, je bil ta 
sistem ovir nadgrajen z generalno klavzulo, ki je 
opredelila zlorabo pravice do odpusta 
obveznosti. Tako odpust obveznosti ni več 
mogoč, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v 
zadnjih petih letih pred uvedbo postopka 
osebnega stečaja ali glede na njegov 
premoženjski položaj izhaja, da bi bil odpust 
obveznosti temu stečajnemu dolžniku v 
nasprotju z namenom odpusta obveznosti. Zato, 
da bi bilo lažje dokazovanje, je zakon obdržal pa 
tudi prenovil pravne domneve, ki predstavljajo 
ovire za odpust obveznosti, recimo, ni dopuščen 
stečajnemu dolžniku, ki je v zadnjih petih pred 
uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal 
obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim 
premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s 
svojim premoženjem neodplačno ali z neznatno 
plačilo, prav tako tudi ne v primeru, če je pred 
uvedbo osebnega stečaja izvedel izpodbojno 
pravno dejanje v korist tretje osebe, zaradi 
katerega vsi upniki ali le nekateri od njih potem 
ne prejmejo tudi plačila terjatev. Govorimo o 
neodplačnem razpolaganju s premoženjem, 
plačevanje terjatev le enemu ali nekaterih izmed 
upnikov. Ker je v praksi težko odkriti 
premoženje, se je slovenska ureditev osebnega 
stečaja tudi v tem delu pomembno nadgradila, 
tako se je za stečajnega dolžnika uvedla 
dolžnost sodelovanja s sodiščem in upraviteljem, 
z namenom preprečitve dolžniku skrivanja 
premoženja. Pred uvedbo osebnega stečaja se 
je podaljšalo obdobje izpodbojnosti pravnih 
dejanj stečajnega dolžnika iz prejšnjih treh na 
pet let, hkrati pa se je razširil tudi nabor pravnih 
poslov in dejanj, ki jih je mogoče izpodbijati v 
tem daljšem obdobju. V primeru, kadar pride do 
odpusta obveznosti, pa se pozneje ugotovi, da 
je bil ta dosežen na goljufiv način, recimo, ker je 
dolžnik prikril premoženje, ki ga je imel pred 
odpustom obveznosti, je ta odpust obveznosti 
možno tudi izpodbijati in s to novelo se je ta rok 
za vložitev tožbe na razveljavitev odpusta 
obveznosti iz dveh podaljšal na tri leta. Obenem 
pa tudi daje možnost upnikom, ki po 
pravnomočnosti sklepa odpust obveznosti 
najdejo dolžnikovo premoženje, ki ga je le-ta 
pridobil pred odpustom in ga prikril, da dosežejo 

razveljavitev odpusta obveznosti že, če 
predlagajo začetek stečajnega postopka, in tukaj 
niso vezani na ta triletni rok.  
 Seveda pa bomo spremljali v praksi, kaj 
to pomeni. 
 Verjetno sprašujete glede konkretnih 
primerov, je potrebno vsak konkretni primer tudi 
v praksi spremljati, zakaj je do njega prišlo, in 
potem lahko tudi na podlagi tega povemo, kako 
bi bilo potrebno ravnati. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: Ja, 

gospod poslanec imate besedo za zahtevo za 
dopolnitev odgovora. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Glejte 

spoštovana ministrica, prebrali ste mi odgovor 
na poslansko vprašanje kolegice Suzane Lep 
Šimenko, odgovor Vlade z dne 15. 6. 2017. 
Ostali so sicer še trije odstavki, ampak upam, da 
ne boste v dopolnitvi nadaljevala z njimi. Jaz bi 
rad vaš odgovor. Vi ste v tej vladi sedela kot 
ministrica za obrambo in ne kot ministrica za 
pravosodje, sedaj pa sedite kot ministrica za 
pravosodje in jaz sem vas kot ministrico za 
pravosodje te vlade, tokrat Šarčeve, ne 
Cerarjeve vlade, spraševal, kaj ste oziroma kaj 
boste storili, da se te zlorabe preprečijo. Takrat 
je bilo ugotovljeno, da se dogajajo, bila je 
novela, aprila 2016 je ta novela začela veljati, 
ampak učinkov te novele, kot vidimo, ni. Iste 
zadeve, o katerih je bilo govora pred dvema 
letoma, v odgovoru Vlade na poslansko 
vprašanje moje kolegice, se dogajajo danes, ne 
samo, da se dogajajo danes, dogajajo se v 
bistveno bolj eksponirani obliki, kot so se 
dogajale takrat. In vi mi v odgovor preberete 
odgovor Vlade z dne 15. junija 2017, skoraj 
dobeseden odgovor na poslansko vprašanje 
moje takratne kolegice. Zdaj jaz ne vem, kako 
naj ljudje zaupajo, da boste kaj naredili, kako naj 
verjamejo, da boste kaj pri teh največjih lumpih, 
ki te stvari zlorabljajo, naredili, na primer tisti, ki 
jim, recimo, za 124 evrov zarubijo hišo in jo 
prodajo in jih iz te hiše celo izselijo. 
 Se pravi, zanima me: 
 V koliko primerih postopkov osebnega 
stečaja je bila uporabljena možnost izpodbijanja 
pravnih dejanj?  
 Za to obdobje, od kar ste vi ministrica.  
 V koliko primerih je bila vložena tožba 
na razveljavitev odpusta obveznosti?  
 Ali se bodo ti mehanizmi sprožili v 
primerih, ki so v zadnjem obdobju javno najbolj 
odmevali? Da ali ne?  
 Gotovo eden izmed najodmevnejših 
stečajev, osebni stečaj Ivana Zidarja, ki ne 
samo, da ni poplačal upnikov, tudi v 
pravnomočno dosojen zapor ni šel, niti en dan ni 
bil v njem.  
 Kaj boste storili glede tega? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo. 
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ANDREJA KATIČ: Spoštovani gospod 

poslanec, zakonodaja velja in ne morem je 
drugače predočiti. Ta zakonodaja velja tri leta in 
treba je tudi spremljati, verjetno Državni zbor ne 
sprejema vsak mesec spremembe zakonodaje, 
nekaj časa je potrebno tudi počakati, da se 
uveljavi. Če bi mi v pisni napovedi postavili ta 
vprašanja, bi vam lahko statistične podatke tudi 
dala. Vam jih bomo posredovali naknadno, 
zdajle na pamet ne vem vseh podatkov. Moramo 
zaprositi sodišča, ki vodijo aktivnosti, za to, da 
jih lahko tudi bodimo in vam jih bomo 
posredovali.  
 Kar se pa tiče tega, kaj bomo konkretno 
naredili, pa sem povedala. V treh letih, kar velja 
zakon, spremljamo. Do sedaj s strani prakse ni 
bilo rečeno, da je potrebno še kaj nadgrajevati. 
Če pa imate v mislih tudi zadnje odmevne 
primere, pa je potrebno tudi s tega mesta 
opozoriti na aktivno vlogo upnikov, da pravi čas 
začnejo postopke, pa tudi stečajnih upraviteljev, 
ker če ni nobenega ugovora, potem tudi sodišče 
lahko zaključi postopek, kot ga je napovedalo in 
tudi izda odpust obveznosti.  
 Zagotovo bomo spremljali to, videli 
bomo, kakšna je statistika. Do sedaj v tem času 
ni prišlo do dodatnih novih predlogov, sem pa 
naštela devet, deset ukrepov, ki jih je Državni 
zbor v letu 2016 predvidel, nekateri izmed teh so 
gotovo uveljavljeni in tudi dajejo rezultate, 
ampak zagotovo tudi upnik sam, če čaka, čaka, 
čaka, preden sproži ustrezen postopek, ima 
majhne možnosti za poplačilo, zato pa je ena 
izmed prioritet ministrstva tudi izobraževanje, 
tudi osveščanje, predvsem vseh tistih, ki so tako 
ali drugače povezani s postopkom. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Na podlagi 

Poslovnika predlagam, da Državni zbor opravi 
na naslednji seji razpravo o tem odgovoru.  
 To ni bil odgovor. Ne samo zaradi tega, 
ker ni bilo nobenih številčnih podatkov, ti niso 
najbolj pomembni. Meni se zdi zelo 
problematično, da ministrica sedanje vlade na 
vprašanje poslanca posreduje z odgovorom 
prejšnje vlade, in to dve leti starim odgovorom. 
To se mi zdi zelo problematično. Moram reči, da 
to ne vzbuja zaupanja ne mene osebno, 
predvsem pa ne državljanov v to, da se bo na 
tem področju kaj uredilo. Razprava bi bila nujno 
potrebna zaradi tega, da ugotovimo, ali 
Ministrstvo za pravosodje sploh namerava kaj 
urediti ali namerava to stihijo, ki smo jo priča 
sedaj, dopuščati, se pravi, da bodo bogati še 
vedno lahko z zlorabami tega instituta postajali 
in bili še bogatejši, kot so bili do sedaj. Na drugi 
strani pa, da bodo vsi tistih, ki teh znanj in teh 
možnosti nimajo, zelo drago plačali osebne 
stečaje. Kajti jaz sem prepričan, da so v večini 
primerov ljudje, ki so se tega postopka poslužili, 

na koncu potegnili zelo zelo kratko in so 
ogromno v življenju izgubili, tudi ogromno 
priložnosti. Na drugi strani pa s temi sistemskimi 
zlorabami nekateri, recimo, zadnji primeri, o 
katerih smo lahko brali v dnevnih medijih, tako 
imenovanega kralja betona Roka Furlana, 
Mateja Laščana, Ivana Zidarja sem že omenil, v 
preteklosti Zdenko Pavček, Igor Jurij Pogačar, 
stavba NPU, Uroš Ogrin, ki je gradil Stožice 
preko Gradisa in tako naprej, skratka vsa ta 
imena govorijo o tem, da ta zakonodaja ni 
ustrezna, ampak očitno na nek sistemski način 
omogoča te zlorabe in tudi novela, ki je bila 
sprejeta spomladi 2016, teh zadev ni uredila. In 
namesto, da bi danes ministrica, pristojna za 
pravosodje, zelo jasno in decidirano povedala 
na mojo napoved vprašanja, kaj bo storila za 
preprečevanje zlorab osebnega stečaja, 
vprašanje je bilo zelo jasno in nedvoumno, mi 
postreže z dve leti starim odgovorom vlade, 
prejšnje vlade. To mislim, da je nedostojno do 
tega Državnega zbora, tudi nedostojno do ljudi, 
ki jih te stvari zadevajo, in govori o tem, da 
očitno je pod to vlado v Republiki Sloveniji 
uveljavljena regula, da bodo vsi kurji tatovi tako 
ali drugače polovljeni, vse lisice, ki se nahajajo v 
kurniku, pa oproščene oziroma spuščene. Kajti 
vse velike kriminalitete, vse velike rabote ne 
doživijo nekega ustreznega epiloga ali se dogaja 
odpust obveznosti ali se zaključijo postopki z 
odpisom večmilijonskih obveznosti, kot smo to 
brali v primeru družine Janković in tako naprej. 
Ministrica, ki je za to področje pristojna, pa se 
izgovarja na boljšo, bolj aktivno vlogo upnikov. 
Mislim, da to ni prav, da ta Državni zbor mora 
izvedeti, v koliko primerih je sploh bila 
uporabljena ta zakonodaja, ki je bila novelirana, 
in kdaj so bile sprožene tožbe zato, da se skrito 
premoženje, ki so ga nekateri namerno skrili, 
predno so šli v stečaj, ponovno najde. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri, 28. 3. 2019, v okviru glasovanj.  
 Mag. Branislav Rajić bo postavil 
vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki 
Bratušek.  
 Izvolite.  
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala 

lepa.  
 Spoštovana gospa ministrica, januarja 
letos je dosedanji najemnik letališča Edvarda 
Rusjana v Mariboru družba Aerodrom Maribor, 
d. o. o., odstopilo od najemne pogodbe. Do 
izteka šestmesečnega odpovednega roka, v 
katerem je najemnik dolžan skrbeti za nemoteno 
obratovanje letališča, je okvirno še 120 dni. Na 
Štajerskem se sprašujemo, kakšna usoda čaka 
letališče potem. Postopki oddaje javnega 
naročila zahtevajo dolg čas in to lahko traja še 
nekaj mesecev. Če torej želimo ohraniti letališče 
odprto tudi junija in naprej ob prekinitvi sedanje 
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najemne pogodbe, smo sedaj že zelo blizu 
zamujanja rokov. Mariborsko letališče je edino 
letališče v Republiki Sloveniji, ki je v lasti 
Republike Slovenije. Ljubljansko letališče je 
prodano, tudi portoroško je v 53-procentni lasti 
zasebnika, letališče v Cerkljah pa je vojaško 
letališče Nata. Naše letališče Štajerci dojamemo 
kot pomemben razvojni potencial, o čemer 
pričajo prizadevanja, kakor gospodarstvenikov 
tako politikov, med drugim tudi štajerske 
gospodarske zbornice. Pomembno pri usodi 
letališča je tudi, kako ohraniti njegov status 
mednarodnega letališča. Za to je namreč 
potrebno pridobiti številne mednarodne 
certifikate za upravljavca, podjetje in zaposlene, 
ki te naloge opravljajo. Gre v obeh primerih za 
dolgotrajne postopke, ki zahtevajo specifična 
znanja, ki jih pri nas seveda ni veliko.  
 Zaradi razjasnitve dvomov glede 
prihodnosti letališča, ki se pojavljajo zaradi 
pomanjkanja javnih informacij po načrtih države, 
vas kot pristojno ministrico za infrastrukturo 
sprašujem: 
 Ali ministrstvo, ki mu poveljujete, 
načrtuje delovanje ali zaprtje letališča po 
zaključku pogodbe s sedanjim upravljavcem?  
 Če načrtuje nadaljevanje poslovanja 
letališča, kako nameravate to zagotoviti? Z 
razpisom za oddajo letališča, z razpisom 
koncesijskega akta ali pa bo država sama 
prevzela upravljanje?  
 Ali se načrtuje ohranitev statusa 
mednarodnega letališča, ki je certificirano za 
mednarodni potniški in tovorni promet, in kako 
nameravate to doseči?  
 Če letališče izgubi status 
mednarodnega letališča, kakšne so alternative 
za njegovo prihodnost?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Pravzaprav sem tudi sama bila izjemno 
začudena, ko je trenutni najemnik v mesecu 
januarju odpovedal najemno pogodbo, sklenjeno 
leta 2017 za 15 let z možnostjo podaljšanja. Kdo 
je takšnega najemnika našel, bi verjetno jaz 
lahko vprašala vas, ampak okej, je treba iti 
naprej. Mi se zelo dobro zadevamo situacije, 
kakršna v tem trenutku je. Na ministrstvu smo 
naročili, to je pač pogoj, da lahko gremo v nov 
razpis, cenitve objektov, nepremičnin, da bomo 
znali oceniti tudi, kakšna naj bo najemnina. 
Želim pa tukaj zelo jasno povedati, da tisti, ki ne 
izpolnjujejo obveznosti do Republike Slovenije, 
ne bodo mogli biti novi najemniki.  
 Jaz ne bom ponavljala zgodbe in 
potem zato, ker si nekdo premisli vsake dve leti, 
tudi če gre na nek način za izsiljevanje, 
ponavljala teh razpisov. Dejstvo pa je, to pa 
bodimo iskreni vsi skupaj, da letališče Maribor 
pravzaprav od same ustanovitve do danes ni 
zaživelo tako, kot bi moralo. Jaz sem že na eni 

od prejšnjih sej povedala, da je več možnosti, 
tudi ta, da država prevzame upravljanje letališča 
tako, kot je bilo. Vendar tukaj samo kratkoročno, 
približno milijon evrov je stroškov letno, ki bi jih 
nosil državni proračun. In upam, da se oba 
strinjava, da zato, da je letališče prazno in ne 
funkcionira, je tudi milijon evrov absolutno 
preveč iz državnega proračuna.  
 V postopku je tudi sprememba 
prostorske zakonodaje, tako imenovan DPN. 
Verjamem, da dobro veste, da je, mislim, da več 
kot 100, 140 pripomb prišlo na ta DPN, tako da 
predvsem s strani okoliških prebivalcev, civilnih 
iniciativ. Tudi ljudje iz tistega konca se bodo, da 
ne rečem, se pa boste morali odloči, ali to 
letališče sploh želite. Takšno, kot danes je, brez 
kakršne koli spremembe, prostorske, očitno 
nima prihodnosti. Se strinjam, da lahko 
pogledamo DPN, ki je v tem trenutku razgrnjen, 
je po moji oceni daleč preveč ambiciozen, 600-
milijonska investicija je bila pod prejšnjo vlado 
predvidena, sama ne verjamem v to, ampak 
brez podaljšanja steze pa jaz mislim, da to 
letališče ne bo imelo možnosti obstanka. In še 
kako se zavedam, da ga, če se ga enkrat zapre, 
nikoli več, zaradi vseh certifikatov, ki so bili prej 
omenjeni, ne bomo odprli. 
 V kratkem bo objavljen razpis za 
najemnika. Jaz želim dobit resnega, pravega 
najemnika, ne nekoga, ki nam bo prodajal 
mačka v žaklju, in bo na koncu ostal samo 
prazen žakelj od tega in še od tega bo odstopil,. 
Res gre očitno za zelo neresnega partnerja, 
ampak smo, kjer smo. Verjamem, da lahko 
najdemo novega najemnika. Seveda bo treba h 
koncu pripeljat tudi prostorske dokumente in 
jasno povedat, kje smo pripravljeni in kje so tudi 
lokalni prebivalci pripravljeni potegnit črto. Če na 
drugi strani ne bo razumevanja niti za 
podaljšanje steze, potem bodo pa tudi ljudje iz 
tistega konca morali razumeti, da takšno 
letališče verjetno nima možnosti obstanka, kaj 
šele razvoja. Ampak za enkrat se na našem 
ministrstvu ne pogovarjamo o zaprtju Letališča 
Maribor. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala, 

gospa ministrica. 
 Strinjava se res tudi, da je treba iti 
naprej in da enkrat zaprto letališče se nikoli več 
ne odpre. Dejstvo pa je, da ima sedanji najemnik 
letališke infrastrukture v zasebni lasti tudi 
zemljišča izven letališkega območja, med drugim 
parkirišča in dovozne poti.  
 Kako bo omogočeno nemoteno 
delovanje letališča, ko pa so zemljišča okoli 
njega v zasebni lasti sedanjega najemnika?  
 Kakšen dogovor namerava ministrstvo 
skleniti z bivšim najemnikom, v izogib tveganju 
zaprtja letališča zaradi tega razloga, torej zaradi 
neustrezne prometne podpore?  



                                                                                                                          

  38  

 Zato podajam tudi pobudo, da 
Ministrstvo za infrastrukturo takoj pristopi k 
izdelavi strategije za prihodnost Letališča 
Edvarda Rusjana v Mariboru. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Pravzaprav smo k 

pripravi te strategije že pristopili, še več, en 
teden preden je minister Gašperšič zapustil to 
ministrstvo, je podpisal pogodbo z nekim 
podjetjem, kjer je naročil študijo o tem, kakšne 
možnosti Letališče Maribor za razvoj ima. 
 Kar se tiče zemljišč, ja, je bilo s 
pogodbo o ustanovitvi odplačne stvarne 
služnosti na zemljiščih v lasti Aerodroma Maribor 
sklenjena ta služnost za obdobje 30 let. 
Pogodba nosi datum 16. december 2016, smo 
pa na žalost prav pred kratkim na Ministrstvo za 
infrastrukturo ugotovili, da ta služnost vpisana, 
tako kot mora biti, ni. Tako da zdaj urejamo te 
stvari. Kaj naj rečem, stvari za nazaj se ne da 
popravljati. Mi skušamo čim prej, čim bolj 
temeljito stvari postavit tako, kot morajo biti 
postavljene, težko vam pa zdaj odgovorim, ali bo 
obstajal interes za novega najemnika, zaradi 
odpovedi pogodbe in kratkega roka je pa iskati 
koncesionarja v tem trenutku časovno 
nemogoče, zato gremo še enkrat v iskanje 
najemnika. Če tega ne bo, bomo pač potem 
morali iskati rešitve naprej, ampak še enkrat, v 
tem trenutku še vedno ne razmišljamo o tem, da 
bi s 1. julijem Letališče Maribor zaprli. To pa 
želim jasno povedat. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Mag. Andrej Šircelj bo postavil 
vprašanje ministru za finance, Dr. Andreju 
Bertonclju.  
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani podpredsednik Državnega 
zbor! Spoštovani minister!  
 Rebalans proračuna je bil pred nekaj 
dnevi potrjen, vendar tudi pred nekaj dnevi je bil 
podpisan sporazum o sodelovanju med 
strankami koalicije in Levice. Tukaj je približno 
30 ukrepov navedenih, ki naj bi se sprejeli in 
seveda uresničili tudi v letu 2019, nekateri izmed 
njih že v sredini leta, nekateri kasneje ob koncu 
leta. Kakorkoli že, teh 30 ukrepov bo imelo 
finančne posledice, finančne posledice tako na 
strani prihodkov proračuna, teh je morda nekaj 
manj, če govorimo seveda o povečevanju 
davkov, predvsem davkov o dohodku pravnik 
oseb, veliko več pa na strani odhodkov. 
 Zanima me, kot prvo vprašanje, 
spoštovani minister:  
 Ali ste sodelovali pri tem sporazumu? 
 Drugo. V tem sporazumu ni napisano 
glede financ, koliko bo dejansko to stalo. Tega 

podatka tukaj ni. Edina določba glede financ 
pravi v preambuli, v petem odstavku, da je vsak 
ukrep predhodno potrebno ovrednotiti v luči 
javnih financ. Pika in nič več. To ne pomeni, da 
se ga ne sprejme, to ne pomeni, da se ga 
kakorkoli onemogoči. V tem sporazumu tudi ne 
piše ničesar, recimo, neke določbe glede financ, 
skratka, da mora biti vsak ukrep v skladu s 
fiskalnim pravilom ali da morajo biti vsi ukrepi, ki 
so zapisani v tem sporazumu, v skladu s 
fiskalnim pravilom, ki je ustavna kategorija.  
 Zanima me, kot sem že rekel:  
 Ali ste sodelovali pri tem?  
 Kakšen je finančni učinek teh ukrepov?  
 Koliko je na eni strani dodatnih 
odhodkov na podlagi teh ukrepov in koliko je 
dodatnih prihodkov in kaj to dejansko pomeni za 
slovenske javne finance?  
 Ali bo potreben še en nov proračun za 
leto 2019 oziroma sprememba obstoječega 
proračuna za leto 2019? 
 Kakšne informacije boste v zvezi s temi 
potencialnimi odhodki poslali Evropski komisiji 
oziroma v Evropsko unijo? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Hvala za vprašanje. Podpisani 
sporazum določa vsebinske in formalne okvire 
projektnega sodelovanja med koalicijo in stranko 
Levico. Na vsebinski ravni so opredeljena 
področja, na formalni ravni pa postopki in način 
usklajevanja med podpisnicami sporazuma. Iz 
sporazuma je jasno razvidno, da je vsebina 
zapisana v smeri upoštevanja, da je vsak ukrep 
predhodno potrebno ovrednotiti v luči, jasno, 
financ, v preambuli. In v tem smislu bo vsak 
navedeni ukrep sproti usklajevan in voden 
skupaj z ministrstvom, pristojnim za posamezno 
področje, zaradi navedenih razlogov pa seveda 
ni moč zdaj podati ocene finančnih učinkov. 
Torej vsako pristojno ministrstvo, ki bo 
opredeljevali predlog vsebinsko, ga bo tudi 
finančno ovrednotilo, ob navedbi seveda, da 
mora biti v okviru javnofinančne vzdržnosti. Torej 
pristojno ministrstvo bo podalo oceno 
finančnega učinka posameznega ukrepa na 
javne finance. V skladu z dogovorom o 
socialnem dialogu se seveda pričakuje, da se 
bodo ukrepi dogovarjali tudi s socialnimi 
partnerji, tudi na Ekonomsko-socialnem svetu, 
kjer se bodo posamezni ukrepi modificirali, 
usklajevali in na koncu bo potreben konsenz. 
Vlada Republike Slovenije bo pri tem sistemske 
rešitve za posamezna področja oblikovala in 
usklajevala skladno s postavljenimi prioritetami 
in javnofinančnimi zmožnostmi. Pri tem pa bo, 
še enkrat, ob vsebinskih rešitvah potrebna 
ključna ocena učinkov posameznih rešitev na 
javne finance in njihova dolgoročna vzdržnost. 
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Če gremo po korakih, eden izmed sklopov 
ukrepov, mogoče za primer, če rečemo teh 9 
ukrepov za davčno optimizacijo, ti ukrepi so bili 
pripravljeni na strani pristojnega ministrstva, v 
tem delu je bilo to Ministrstvo za finance, ki je to 
vsebinsko in po sklopih finančno ovrednotilo, in 
je bilo v petek predstavljeno na Ekonomsko-
socialnem svetu. V okviru tega ekonomsko-
socialnega sveta je bila oblikovalna pogajalska 
skupina, v okviru katere se bodo oblikovala 
končna stališča. Bilo je podano nekaj predlogov 
za spremembe, nekaj sugestij. In seveda, ko se 
bodo tile ukrepi uskladili, ko bomo imeli 
dokončno varianto, bo možno tudi dati končno 
finančno oceno. Podobno je bilo rečeno tudi za 
niz ukrepov na pokojninskem področju, kjer je 
bila ravno tako imenovana pogajalska skupina, 
da se ti ukrepi dokončno uskladijo na 
Ekonomsko-socialnem svetu. In seveda, takrat 
ko bodo ti ukrepi vsebinsko dokončno usklajeni, 
bo pristojno ministrstvo v tem delu podalo tudi 
končne finančne učinke na posamezna delovna 
področja. Seveda so bili pa ti učinki, ki so 
posredovani v razpravo na Ekonomsko-socialni 
svet, predstavljeni, tako da so iz tega razvidni.  
 Kar je bilo vprašaje glede udeležbe, 
mislim, da so bili predstavniki posameznih 
ministrstev vključeni za svoja področja. Jaz sem 
bil v tistem delu vključen, ki se nanaša na 
finančno ministrstvo, kjer sta dva ukrepa. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, minister. 
 Ampak glejte, minister za finance kreira 
finančno politiko. Tudi navzven jo kreira in je 
zanjo odgovoren finančni minister. Obstajajo 
različni sveti. Jaz tukaj seveda ne izključujem 
pomembnosti Ekonomsko-socialnega sveta. 
Ampak navsezadnje nekateri finančni učinki so 
jasni že iz teh predlogov, na primer na področju 
štipendij, recimo, 7 milijonov. Jasno je, da se bo 
tukaj povečal prispevek delodajalcev za 0,8 % 
letnih povečanj. Jasno je, da se bo zvišala 
minimalna pokojnina, da se bodo zvišale 
pokojnine, da bo pokojninska osnova 63 %, 
sedaj je veliko manj. Poglejte, že na podlagi 
popolnoma enostavnega računa ob enakih 
pogojih, se da izračunati, kolikšen bo ta finančni 
učinek vsaj za nekatere ukrepe. In to, da se 
koalicija sporazume z Levico, da sprejme takšno 
finančno breme mimo finančnega ministra 
oziroma da vi nimate tega podatka, poglejte, jaz 
mislim, da to je neobičajno, milo rečeno. 
Navsezadnje, v javnosti kroži podatek o 1,4 
milijarde dodatnih odhodkov.  
 Jaz bi prosil, če lahko komentirate 
oziroma lahko dodatno poveste: 
 Koliko bo ta finančni sporazum 
dejansko stal državljane in državljanke? 

 Kako bo vplival na stabilnost javnih 
financ? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala.  
 Gospod minister, imate besedo za 
odgovor. 
 
DR. ANDREJ BERTONCELJ: Navedli ste eno 

številko. Bili ste tudi prisotni na oktobrski seji, na 
odboru, kjer je bila ravno tako podana ena 
številka, en izračun, če se spomnite, skorajda 
minus ena milijarda. Ja, seveda, na Odboru za 
finance ste me pri podpisu takratnega 
sporazuma ravno za isto številko vprašali in sem 
vam podobno odgovoril. Če se vzamejo vsi 
ukrepi in se vzame maksimalni količini in se dajo 
v točno en določen datum, ki je takrat bil vzet za 
1. 1 2019, je bila ocena -0,6 do -1,12 BDP. To je 
bila takratna ocena, ki jo je naredil Fiskalni svet. 
Končali smo in to je bilo seveda vaše vprašanje, 
kako se bo dražil to v rebalansu. Dražilo se je 
tako, da imamo 200 milijonov plusa. Odvisno od 
tega, kateri ukrepi bodo. Seveda lahko zdaj 
preračunavamo v nekih razponih. Mi smo se 
dogovorili v tem delu in podpis, kot je bil 
sporazumljen, jasno določa: pristojna ministrstva 
bodo pripravila ukrepe, jih bodo vsebinsko in 
finančno ovrednotila. Ko bomo imeli končni 
ukrep oziroma končni sklop ukrepov, bodo 
morali biti ti vsi javnofinančno vzdržni. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Primož Siter bo postavil vprašanje 
ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, 
Zdravku Počivalšku. 
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala za 

besedo. Lep pozdrav spoštovani minister, 
kolegice in kolegi! 
 Moje vprašanje je zelo staro oziroma 
ima staro brado, vije se že nekaj let, 10, 15 let 
mogoče in odpira vprašanje ovrednotenja 
avtorskih in sorodnih pravic pri slovenskih 
glasbenih ustvarjalcih. Slovenski glasbeni 
ustvarjalci se soočajo s to težavo na vse kriplje 
in pretege, pa to vprašanje vedno znova in 
znova potone, ne najde odgovora. Glede na to, 
da gre za tisto bazično ovrednotenje njihovega 
dela, torej dela, ki ga en glasbenik opravi, bi to 
vprašanje lahko naslovil tudi na ministra za 
kulturo ali pa na ministrico za delo, ampak je v 
vaši pristojnosti.  
 Slovenski glasbenik se sooča s tem, 
kako se njegovo delo ovrednoti, kako se 
ovrednoti njegovo delo iz naslova Zakona o 
avtorskih in sorodnih pravicah. 
 Moje vprašanje je zelo enostavno, 
najprej, pa se bom še oglasil: 
 Na kakšen način je delo avtorjev 
slovenskih glasbenih del ovrednoteno iz naslova 
zakona? 
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 V kolikšni meri se na terenu, torej v 
praksi, omenjeni zakon sploh izvaja?  
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod minister imate besedo. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani 

predsedujoči, cenjeni zbor!  Spoštovani 
poslanec gospod Primož Siter, najlepša hvala za 
vprašanje. 
 Vprašanje transparentnosti vrednotenja 
predvajanj avtorskih glasbenih del v javnih 
medijih in na javnih prostorih razumemo z vidika 
določanja višine avtorskega honorarja, ki naj se 
plača za uporabo glasbenega dela. Pojasnjujem 
pa, da se v primerih, ko avtor sam upravlja svoje 
pravice, sam dogovori z uporabnikom za pogoje, 
pod katerimi se lahko avtorsko delo uporabi, 
vključno s sporočilom avtorskega honorarja. 
Avtor se v takšnih primerih sam dogovori za to, 
na kakšen način bo uporabnik avtorju poročal o 
uporabi dela. Uporabnik mora voditi ustrezno 
evidenco o uporabi dela in avtorju poročati o 
ustvarjenem dohodku. Če pa so avtorske 
pravice na glasbenem delu v upravljanju 
kolektivne organizacije, se pravi, če se upravljajo 
kolektivno, to je preko kolektivne organizacije 
Združenja SAZAS, tarifo za uporabo avtorskih 
del dogovorita ta kolektivna organizacija in 
reprezentativno združenje uporabnikov, in sicer 
v skupnem sporazumu. Če se kolektivna 
organizacija in reprezentativno združenje 
uporabnikov ne moreta dogovoriti, določi tarifo 
Svet za avtorsko pravo pri Uradu za 
intelektualno lastnino Republike Slovenije. Svet 
za avtorsko pravo lahko odloča tudi o tem, ali je 
veljavna tarifa primerna. Avtor lahko vpliva na 
določitev tarife preko organov kolektivne 
organizacije, in sicer na skupščini ali pa preko 
nadzornega odbora, ki nadzoruje delo 
poslovodstva kolektivne organizacije. Zakon o 
kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih 
pravic določa dolžnost uporabnikov, da 
obveščajo pristojno kolektivno organizacijo o 
uporabi del. Na primer, Radiotelevizija, radio- in 
teveorganizacije ali pa tiste televizijske 
organizacije, tu ne mislimo samo na RTV 
Slovenijo, morajo enkrat mesečno poslati 
pristojni kolektivni organizaciji sporede 
oddajanja avtorskih del in iz repertoarja 
kolektivne organizacije. Te sporede morajo tudi 
javno objaviti na svoji spletni strani. Za nadzor 
nad izvajanjem določb o poročanju uporabnikov 
kolektivni organizaciji je pristojen Tržni 
inšpektorat Republike Slovenije. Kolektivna 
organizacija mora avtorju, katerega pravice 
kolektivno upravlja, omogočiti vpogled v 
dokumente in podatke kolektivne organizacije. 
Avtor lahko tako od kolektivne organizacije 
zahteva tudi vpogled v podatke o uporabi del na 
prireditvah ali sporede predvajanih del. Če je 
kolektivna organizacija avtorju zavrnila vpogled 

v dokumente in podatke, lahko avtor sproži 
postopek pri sodišču. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. 

 Razumemo, da te stvari na papirju 
dobro igrajo, ampak praksa je pa drugačna in se 
vleče že zelo dolgo časa. Če ponazorim precej 
laično celo to strukturo glasbenega, da rečem, 
trga, če si sploh upam umetnosti dati ta 
ekonomski termin, imamo tukaj 3 dele. Imamo 
tega delavca oziroma podjetnika, ki proizvaja, 
daje svojo storitev. Imamo na drugi strani 
odjemalce na trgu, ki so radijske postaje in javni 
prostori in tako naprej. In imamo vmes to eno 
organizacijo, ki služi kot, dajmo temu reči, 
računovodski servis, ki gleda, kaj se porabi, na 
kakšen način in kako je ovrednoteno. In zdaj 
problem, ki nastaja pri avtorjih, je, da, tudi če 
vedo, koliko se porabi njihove storitve, ne vedo 
in nimajo vpogleda v to, kako je ta storitev 
ovrednotena. Ali pa, če dam primer enega 
delavca, ki naredi 100 opek na dan, ve, da je 
naredil 100 opek na dan, ampak v tem primeru 
ne bi vedel, koliko zasluži na eno opeko. To je 
problem, ki se pojavlja med glasbeniki na 
glasbenem trgu, če tako rečem. Vprašanje, ki se 
vedno pojavlja, je, na kakšen način sploh ima 
avtor dejansko vpogled v to vrednotenje, na 
relaciji ta, da rečem, računovodski servis in 
odjemalci, se sklepajo neke individualne 
pogodbe in dogovori, kako se dela ovrednoti. 
Glasbenik pa ne ve, na kakšen način ima 
vpogled v sistem predvajanj, kako je 
ovrednoten, kolikokrat je bilo predvajano, kje je 
bilo in na kakšen način. Tukaj se pojavi 
vprašanje, koliko sploh tržni inšpektorat svoje 
delo opravlja. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod minister, imate besedo. 
 
ZDRAVKO POČIVALŠEK: Spoštovani gospod 

poslanec, gre za to, da po zakonu imamo Urad 
za intelektualno lastnino Republike Slovenije, ki 
pa nima pristojnosti v zvezi s prej navedenimi 
vprašanji. Urad je pristojen za nadzor izvajanja 
nalog kolektivnih organizacij. Če slikovito 
povem, ima urad nadzor nad menjavo med 
uporabniki in avtorji. Se pravi, področje menjave 
sredstev za avtorske pravice je osvetljeno. Nima 
pa pristojnosti za dogovor. Avtorji imajo pravico 
do vpogleda, tako kot sem prej povedal, pri 
kolektivnih organizacijah, ki jih je pet. Na konec 
koncev je, mislim da, približno, ne gre tukaj 
samo za glasbo, celotnega prometa vseh teh 
petih kolektivnih organizacij na letnem nivoju za 
22 milijonov evrov. Urad nadzira ta del, tudi 
nadzira stroške in vse te zadeve, ne more pa, 
kot sem povedal, presojati o višinah. To je stvar 
dogovora enih in drugih. 
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 Verjamem, da smo z zadnjo novelacijo 
tega zakona osvetlili ta prostor izmenjave in da 
smo zdaj pri uveljavljanju tega zakona na poti 
tega, kar ste zdaj povedali. Jaz se strinjam, da 
so tukaj še velike težave, ampak imamo v tem 
trenutku zakonske pogoje za to, da avtorji dobijo 
vpogled preko kolektivnih organizacij za 
področje predvajanja svojih del. Na drugi strani 
imamo vsa orodja, da Urad za intelektualno 
lastnino sedaj dodatno nadzira vseh pet 
kolektivnih organizacij. Ne moremo pa s strani 
urada, kot rečeno, določati višine tarif za eno in 
za drugo zadevo. Če pa ne pride do dogovora, 
pa sem povedal, kdo je tisti, ki presoja o teh 
zadevah.  
 Skratka, strinjam se s tem, da so še 
tukaj na tem področju vedno težave. Vendar pa 
verjamem, da imamo zdaj vse pogoje, da 
pridemo bliže k temu, da se bodo problemi, ki 
ste jih navedli, rešili. In mislim, da se to tudi 
intenzivno odvija. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Ja, najlepša hvala.  

 Potem prinašate dobre novice in bom v 
luči tega, da je resnično preveč sivine na tem 
področju, z veseljem spodbudil Državni zbor, da 
mogoče pomaga Vladi še en korak naprej 
narediti skozi razširjeno razpravo v Državnem 
zboru, in Državni zbor tudi pozivam k temu.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri, 26. 3. 2019, v okviru glasovanj. 
 Franc Kramar bo postavil vprašanje 
ministrici za pravosodje Andreji Katič.  
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. Spoštovana ministrica, ostali 
ministri, spoštovani kolegi! 
 Moje vprašanje bo temeljilo na 
vprašanju, ki zanima po moji oceni 
mnogokaterega Slovenca, davkoplačevalca, 
tistega, ki je pravzaprav v preteklosti težil k 
temu, da se nekdanje družbeno premoženje 
lastnini po zakonih tako, kot bi bilo prav. Vemo, 
kaj se je dogajalo s tem družbenim 
premoženjem od leta 1991, kakšni so bili 
postopki, začetki so bili, baza, divje lastninjenje. 
No, potem se je začela tajkunizacija Slovenije, v 
kateri so nekateri prejeli zelo dobre kredite za to, 
da so polastninili podjetja, v katerih so potem 
delavci odplačevali te dolgove in jih še danes 
odplačujejo. Za vsem tem, sem prepričan, da 
stojijo banke. Bankirji so bili tisti, ki so vodili vso 
to igro, in prepričan sem, da je preiskovalna 
komisija Državnega zbora v prejšnjem mandatu 
odkrila kup stvari, ki po moji oceni temeljijo na 

kaznivih dejanjih. In človek bi pričakoval, da 
tukaj stečejo postopki in da se, seveda tiste, ki 
so prejemali lepe plače na vrhu bank za to, da 
so nosili odgovornost, za dobro poslovanje 
bank, no, te banke so pripeljale Slovenijo do 
bančne luknje, ki so jo pokrili davkoplačevalci. 
Po podatkih Vlade Republike Slovenije in 
Državnega tožilstva so bile decembra do leta 
2016 v zvezi s to obliko kriminala in s 
povzročitvijo bančne luknje izdane le tri 
pravnomočne sodbe, vloženih obtožnih aktov 
devet, v fazi predkazenskega postopka pa je bilo 
takrat 54 zadev.  
 Spoštovana gospa ministrica, 
sprašujem vas: 
 Kdaj lahko pričakujemo epilog v ostalih 
zadevah proti akterjem gospodarskega in 
bančnega kriminala? 
 Ali bo, žal, prišlo do zastaranja in nikoli 
ljudje, ki so botrovali bančni luknji, za to svoje 
dejanje ne bodo odgovarjali? 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala, spoštovani gospod 

poslanec, za vprašanje. 
 Zagotovo, če ne naredim iste napake in 
ne povem, katera zakonodaja je bila v bližnji 
preteklosti spremenjena, zato da bi učinkoviteje 
preganjali to, čemur rečemo mi bančni kriminal, 
bi se osredotočila samo na pomen tega, da so 
pri okrožnih sodiščih, na sedežih višjih sodišč 
ustanovljeni specializirani oddelki sodišč, da 
imamo Specializirano državno tožilstvo in da si 
veliko obetamo tudi od prenovljenega 
kazenskega postopka. Jutri imate, spoštovani 
poslanci in poslanke, v obravnavi Zakon o 
kazenskem postopku, novela N, upam, da bo 
sprejet. Tudi na podlagi tega bo učinkovitejši 
pregon, raziskava in dokazovanje bančne 
kriminalitete.  
 Glede na to, da ste navajali podatke iz 
leta 2016, bi vam jaz podala podatke 
Specializiranega državnega tožilstva iz leta 
2018, ki je v letu 2018 skupno obravnavalo kar 
107 zadev s področja bančne kriminalitete, od 
katerih se jih 75 nanaša v različnih fazah 
kazenskega postopka, preostalih 32 pa je v 
kazenskem postopku. Vse skupaj, če ocenimo 
škodo, znaša le-ta okoli 329 milijonov evrov. Se 
pravi, v fazi sodne preiskave se trenutno nahaja 
21 zadev, zoper skupno 123 obdolženih fizičnih 
in pravnih oseb, od tega zoper 79 oseb, ki so 
bile v času storitve očitanih kaznivih dejanj 
zaposlene znotraj bančnega sektorja. Skupna 
škoda oziroma premoženjska korist glede na 
očitke in zahtev za preiskavo znaša okoli 221 
milijonov evrov. Kot drugo, v fazi po vložitvi 
obtožnega akta, se trenutno nahaja 16 zadev 
zoper skupno 52 oseb, od tega zoper 31 oseb, 
ki so bile v času storitve očitanih kaznivih dejanj 
zaposlene znotraj bančnega sektorja. Skupna 
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ocenjena škoda je okoli 108 milijonov evrov. Do 
januarja 2019 je bilo izdanih 13 sodb, od tega 11 
obsodilnih za skupno 15 oseb, od tega 10 
bančnikov. 6 obsodilnih sodb za 7 oseb je že 
pravnomočnih. Skupna protipravna 
premoženjska korist oziroma škoda v teh 
zadevah znaša okoli 42 milijonov evrov. Konec 
leta 2017 je postala pravnomočna prva 
kazenska obsodba za dva bančnika v zvezi z 
oškodovanjem Factor banke, prav tako je bilo na 
podlagi sporazuma o priznanju krivde ob koncu 
2017 v zvezi z navedeno banko pravnomočno 
obsojena še ena bančnica. V januarju je bila 
izdana obsodilna sodba zoper dve osebi, ki sta 
bili v času storitve kaznivega dejanja zaposlene 
na Probanki, sodba še ni pravnomočna, 
Državno tožilstvo je napovedalo pritožbo, 
kazenska sankcija glede na težo dejanja 
oziroma premoženjsko škodo znaša, ocenjena 
vrednost, 1,5 milijona evrov. Poleg navedenega 
obravnavajo še 32 zadev, ki so v fazi 
predkazenskega postopka. Najpogostejše 
dejanje, ki pa se očita, ker pri nas nimamo v 
Kazenskem zakoniku opredeljenega bančne 
kriminalitete kot take, pa je kaznivo dejanje 
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti, govorim o 240. členu Kazenskega 
zakonika, nekaj primerov pa je tudi kaznivih 
dejanj poslovne goljufije po 228. členu 
Kazenskega zakonika.  
 Seveda se pri raziskavi in pregonu 
soočamo s težavami. Predvsem ni neke sodne 
prakse glede dolgotrajnosti samih sodnih 
preiskav. Nejasna so merila, kaj je dobra bančna 
praksa v Sloveniji. Tudi dokazni standardi so 
visoki, dokazovanje naklepa je zahtevno. Gre 
tudi za pomanjkanje interesa oškodovanih bank 
za samoiniciativno preiskovanje sumov kaznivih 
dejanj v okviru možnosti. Zelo zelo obsežna je 
dokumentacija, zahtevno je pridobivanje 
podatkov iz tujine, tudi analiza samega 
elektronskega gradiva je zelo zelo obsežna. 
Prav tako je problem v tem, da nimamo 
posebnega strokovnega znanja s področja 
ekonomije in bančništva in specializacije sodišč 
glede obravnave strokovnih bančnih in 
ekonomskih vprašanj. Tako da lahko ugotovimo, 
da glede na to, da je poznavanje strokovnih 
bančnih vprašanj na sodišču v nastajanju, da 
smo relativno uspešni in zagotovo bomo to 
področje tudi spremljali, veliko usposabljali, 
izobraževali. Pričakujem pa en velik napredek, 
kar se tiče samega postopka, tudi s sprejemom 
novele N, ki bo jutri v Državnem zboru. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod poslanec, imate besedo.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Jaz moram reči, 

da je to zelo optimistično, izgleda. Se 
zahvaljujem ministrici za te podatke. Verjamem 
pa, da pri nas vsa kazniva dejanja postajajo zelo 
kompleksni problemi. Ni pravne podlage, ni 
zakonov, nimamo strokovnjakov, nimamo tega – 

primer Islandije je vpijoč, vemo, kaj so naredili v 
Islandiji z bankirji. Večina jih bo danes že 
skorajda prestala svojo kazen. Verjamem, da pri 
nas nismo usposobljeni, ampak vseeno se mi 
zdi, da bi tem stvarem morali posvečati večjo 
pozornost, predvsem pa tudi prilagoditi 
zakonodajo, če so nam že ušli, jih bomo težko 
dohiteli. Vemo, da retroaktivnost v Sloveniji ne 
velja. Žal, upam, da se bodo epilogi odvili in da 
bodo ti ljudje, ki so dejansko krivi za to, da je bila 
tudi ne samo bančna kriza, ampak tudi kriza 
sistema, odgovarjali nekoč za svoja dejanja.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa ministrica, imate besedo za 
odgovor, če želite.  
 
ANDREJA KATIČ: Hvala. Saj pravzaprav se 

strinjam s tem, kar je gospod poslanec povedal. 
Zagotovo se na primerih, žal, tudi učimo. Upam 
pa, da bo to pripomoglo tudi k boljši praksi v 
samih bankah. Nenazadnje pa velik odmev 
pričakujemo tudi od napovedane tožbe 
Evropske komisije zoper Slovenijo. Govorimo o 
postopku, ki je bil sprožen zoper Banko 
Slovenije pri odkrivanju, ali smo preveč vložili v 
sanacijo bančne luknje, tako da zagotovo bomo 
še veliko govorili o tem. Mi na Ministrstvu za 
pravosodje bomo vse spremljali in po potrebi 
glede na mnenje strokovnjakov tudi predlagali 
ustrezno spremembo zakonodaje ,v kolikor bo to 
potrebno za še bolj učinkovit pregon bančnega 
kriminala v Sloveniji. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Franc Breznik, ki bo 
postavil vprašanje ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer.  
 Izvolite.  
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Spoštovana ministrica, 
spoštovani ministri, ki ste še prisotni v dvorani, 
spoštovani kolegi!  
 Jaz sem v tem parlamentu že tretji 
mandat opozarjal na politiko v izobraževalnem 
procesu, na neprimeren odnos do slovenskih 
inženirjev, tehnikov, mojstrov in nenazadnje sem 
tudi promoviral vajeništvo, ki ga pozna sosednja 
Bavarska, kjer je nekako najbolj razvito, tudi 
Avstrija, Nemčija, Italija in tako naprej. Lahko 
rečem, da sem ure in ure razpravljal o dobrih, 
primernih zadevah. Tudi v okviru vajeniških 
zakonov, ki smo jih vložili v SDS v prejšnjem 
mandatu, sem opozarjal, da poleg vajeništva 
potrebujemo tudi sistem tako imenovane aktivne 
politike zaposlovanja in tudi prekvalifikacij. Vlada 
je začela del tega, ampak sedaj tukaj 
ugotavljamo, spoštovana ministrica, naj vas ne 
obtožujem, ampak želim vam povedati, kaj se 
dogaja na terenu. Če se spomnite, recimo, 
zavodi za zaposlovanje napotujejo celo magistre 
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na neke tečaje angleščine na osnovni stopnji. 
Magistre znanosti! Potem napotujejo, plačujejo 
neke zunanje izvajalce za to, da 2 tisoč 
brezposelnih ekonomistov piše boljše CV. 
Oprostite, tega ne rabimo. Potem napotujejo 
različne izvajalce za različne poklice v neke 
preizobraževalne procese, ki nimajo veze z neko 
vizično stopnjo kompetentnosti, znanja, ki jih 
potrebuje gospodarstvo. Gospodarstvo – škoda, 
da ni gospodarskega ministra tukaj – to vam 
lahko zagotovimo, v tem trenutku slovensko 
gospodarstvo lahko zaposli dodatno 30 tisoč 
ljudi. In del ohlajanja Slovenije bo tudi iz tega 
naslova, ker imamo premalo kadrovskega 
potenciala za to, da bi zadostili pravim 
razmeram na trgu. In zdaj poglejte, aktivna 
prekvalifikacija za enega izmed primerov, kjer pa 
so šli v smer tako imenovanih programerjev 
CNC-strojev, ki jih slovensko gospodarstvo 
izredno potrebuje. Izvajalec je bil Maribor. Iz 
Tehniškega šolskega centra Maribor so prišli so 
v mojo poslansko pisarno, kjer so mi napisali, 
lahko vam dam vse te dokumente, o popolnoma 
drugem preizobraževalnem procesu, kot je bil 
zapisan. 5 tisoč 700 evrov je plačala država za 
980 ur trajajoči program, v katerem se niso 
izobraževali za CNC-programerja, ampak za 
nekoga, ki dela, torej tehnologa na CNC-stroju, 
nekoga ki izvaja samo proces na CNC-stroju.  
 S tega vidika vas sprašujem:  
 Ali imate vi kot ministrica in zavoda za 
zaposlovanje neko aktivno vlogo za to, da 
nadzorujete to?  
 Tukaj gre tudi za evropski denar, tudi 
kontrola bo prišla. Ti slušatelji tega programa so 
se celo pritožili evropski komisarki, toliko da 
veste. 
 Sprašujem vas:  
 Ali izvajate nadzor nad temi 
izobraževalnimi procesi v okviru aktivne politike 
zaposlovanja?  
 Najlepša vam hvala, gospa ministrica. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

besedo in hvala lepa za to vprašanje.  
 Mogoče uvodoma povem nekaj 
podatkov o aktivni politiki zaposlovanja. Skupno 
število vključenih v aktivno politiko zaposlovanja 
raste. V letu 2018 je bilo v ukrepe APZ 
vključenih približno 31 tisoč 176 brezposelnih 
oseb, kar je nekje za 24 % več kot v letu 2017. 
Največ brezposelnih oseb je bilo vključenih v 
ukrep usposabljanja in pa izobraževanja, in sicer 
skoraj 14 tisoč 200 oseb. S pomočjo ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja se je v letu 2018 
zaposlilo 18 tisoč 67 brezposelnih oseb, 
realizacija sredstev za aktivno politiko 
zaposlovanja v letu 2018 pa je bila 63 milijonov. 
Kot verjetno veste, je Vlada konec novembra 
2018 sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja za leto 2019, za izvajanje 
so načrtovana sredstva v višini 91 milijonov, od 

tega 35 milijonov iz integralnega računa in pa 56 
milijonov iz proračunskih sredstev. V programe 
aktivne politike zaposlovanja bo v letu 2019 
predvidoma vključenih nekje 34 tisoč 570 oseb. 
Kar se tiče samih izhodov programov, zadnji 
podatki kažejo, da so pri programih 
usposabljanja in izobraževanja najbolj uspešni 
tisti programi, ki potekajo pri delodajalcih na 
konkretnem delovnem mestu. To sta programa 
Delovni preizkus, pri katerem je bil leta 2017 
delež izhodov kar 89-procenten, in pa 
Usposabljanje na delovnem mestu, kjer je bil v 
letu 2017 delež izhodov 78 %. Prav tako so 
uspešni tudi prehodi v zaposlitev iz 
subvencionirane zaposlitve, na primer program 
Zaposli.me, v 30 dneh po zaključku 
subvencionirane zaposlitve je bilo zaposlenih 
63 % oseb, spodbujanje ženskega podjetništva, 
podatki o ohranitvah samozaposlitve, zaključene 
v letu 2016, kažejo, da je samozaposlitev na 30. 
dan po izteku subvencionirane zaposlitve 
ohranilo 90 % vključenih, javna dela, na 365. 
dan po izteku javnih del – tukaj pa so izhodi 
najslabši – je bilo v zaposlitev vključenih 
približno 34 % vseh vključenih.  
 Da vam odgovorim na vaše vprašanje, 
kako spremljamo. Že v mesecu novembru smo 
začeli z revidiranjem aktivne politike 
zaposlovanja vseh ukrepov. Namreč, sama sem 
ocenila, da nekateri ukrepi, ki so bili sprejeti v 
preteklosti, sploh še v času krize, danes niso več 
primerni, in poteka intenzivno revidiranje vseh 
ukrepov in celotne aktivne politike zaposlovanja. 
Bi pa rada povedala, da so nekateri programi, ki 
so, kot ste tudi sami ugotovili, financirani iz 
evropskih sredstev in trajajo več let, tako da te 
programe moramo seveda zaključiti. Bi pa 
samozaposlovanje želeli pospešiti tudi na ta 
način – že v mesecu oktobru smo začeli s 
pilotnim projektom, in sicer na Zavodu za 
zaposlovanje – da vse te brezposelne 
obravnavajo pospešeno, kar pomeni, vabljeni so 
vsakih 14 dni in poskuša se jih vključiti v enega 
izmed programov aktivne politike zaposlovanja. 
Če program pri dotični osebi ni uspešen, se jo 
poskuša vključiti tudi v drug program. Skratka, 
naš cilj je, da brezposelne, s posebnim fokusom 
na dolgotrajno brezposelnost in na osebe z 
nizko izobrazbo, čim prej opolnomočimo, da se 
bodo lahko vključili na trg dela. Na tem delamo 
pospešeno, na tem bomo delali tudi v prihodnjih 
mesecih, skratka aktivno revidiramo vse ukrepe. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospod poslanec, imate besedo za 
dodatni odgovor.  
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala za nekatere 

statistične podatke. Torej 63 milijonov evrov da 
Slovenija za to, da na eni strani šolski sistem 
proizvaja ljudi, ki nikoli ne bodo dobili zaposlitve 
ali ki težko dobijo zaposlitev, ker so 
nekompetentni, ker imajo programi premalo 
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prakse in ker so, lahko rečemo, določeni 
programi procentualno popolnoma porušili 
razmerje med naravoslovno znanostjo in 
družboslovno znanostjo. Ravno četrta 
industrijska revolucija, umetna inteligenca bo v 
naslednjih letih po vseh statistikah – številnih 
poklicev se dobesedno ne bo več potrebovalo. 
Ravno ti s področja družboslovja, upravnih ved 
in tako naprej bodo popolnoma zamrli. V tem 
času, ko Vlada na področju vzgoje in 
izobraževanja ne želi uvesti ali pa implementirati 
celovitega dualnega šolskega sistema, po drugi 
strani vi kot ministrica – torej 63 milijonov evrov 
dajemo za prekvalifikacije ljudi, ki jih je tam na 
drugi strani minister došolal za poklice, ki jih na 
žalost gospodarstvo ne potrebuje. Marsikdaj je 
pa gospodarstvo seveda tudi, lahko bi rekel, na 
premajhni razvojni stopnji, da bi lahko vse te 
zaposlilo.  
 Ampak poglejte, v tem primeru gre za 
sum storitve kaznivega dejanja. Podan je bil 
sum storitve kaznivega dejanja. 5 tisoč 700 
evrov, 980 ur, večina udeležencev tega 
programa govori, da se sploh niso izobraževali 
za prekvalifikacijo programerja na CNC-stroju, 
ampak samo za operaterja na CNC-stroju. In 
sumijo, da je Zavod za zaposlovanje zunanjim 
izvajalcem dobesedno pobral ta denar, ta naslov 
je dal zato, da so dobili ravno ta evropska 
sredstva za nek širši, bolj kompleksen program. 
In ravno s te strani vam želim povedati, da se na 
zavodu dogajajo številne nepravilnosti, celo 
sumi storitve nekih nepravilnosti, kar se tiče 
pogodb z zunanjimi izvajalci, ki so 
nekompetentne. Zakaj točno teh ljudi ne dajo 
izobraževati v podjetja, ki so uspešna na 
svetovnih trgih, ki imajo znanja ravno s tega 
področja CNC-strojev, ne pa, da jih izobražujejo 
neki zunanji teoretični izvajalci, ki CNC-stroja še 
v življenju niso videli, recimo najnovejše 
generacije? In tu je ta problem. Tukaj, te 
dokumente vam lahko dam, gospa ministrica, 
prosim, če te nepravilnosti poskušate ustaviti. 
Toliko z moje strani. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Tega konkretnega primera, ki ga 
navajate, ne poznam, zato bi vas prosila, če mi 
lahko to dokumentacijo predate. Seveda bomo 
takoj pogledali, in če bomo ugotovili 
nepravilnosti, tudi ustrezno ukrepali, tako da bi 
vas prosila za to dokumentacijo.  
 Se pa strinjam z vami, absolutno, kar 
se tiče načrtovanja kadra, treba je najprej začeti 
v šolah. Prav tako je izziv tako za gospodarstvo 
kot za Vlado napovedovanje prihodnosti dela, 
kakšna bodo tista delovna mesta, ki jih bomo v 
prihodnosti rabili. Tudi tukaj bomo poskušali 
pripraviti čim več ukrepov, da bodo delavci lahko 
izboljševali svoje delovne sposobnosti, 

pridobivali kompetence, zato da bodo 
konkurenčni na trgu dela tudi v prihodnje. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod poslanec, imate besedo za postopkovni 
predlog, izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Če nas gleda vsaj 

neki del gospodarstva, tistega, ki bi v tem 
trenutku potrebovalo 30 tisoč ljudi, zato da lahko 
začnejo delati v slovenskem gospodarskem 
sistemu, predvsem v podjetjih, ki so izvozna, v 
podjetjih, ki so že osvojila industrijo 4.0 v svojem 
podjetju in kjer nujno potrebujejo kvaliteten, 
izvrsten tehnični kader … Glejte, tukaj imamo 
zdaj ministra za izobraževanje, to bo moje 
naslednje vprašanje na naslednji seji, kaj misli 
narediti s popolnoma degeneriranim tako 
imenovanim dualnim šolskim sistemom, kjer gre 
za nek pilotni projekt in kjer na pilotnem projektu 
kader, ki ga daje ven, gre samo za 4 poklice, 
kontrolira nekdo, ki je samo že v teoriji delal. Ta 
dualni šolski sistem, ki sem ga tudi – ne bom 
rekel, nekaj vajencev sem imel, ko sem bil pri 
Siemensu, tudi v našem oddelku takrat. Glejte, 
delodajalec je tisti, ki bo tudi odgovoren za 
svojega. Kdo je lahko bolj odgovoren kot tisti, ki 
je uspel na svetovnih trgih? Ne nekdo, ki je 
teoretično prišel s fakultete na neko srednjo 
šolo, tam predaval recimo v primeru 
CNC-strojev, v življenju ni videl CNC-stroja, v 
življenju ni delal na tem področju. Kako lahko 
takšen človek ali izobražuje ali pa tudi dela po 
tem programu prekvalifikacije in aktivne politike? 
 Tu je, glejte, en tipičen primer. Tam 
milijone, več kot milijardo damo v 
vzgojno-izobraževalni sistem, ne rečem, da je 
slab, ampak razmerje med naravoslovjem in 
družboslovjem je popolnoma porušeno. Mi v 
četrto industrijsko revolucijo z diplomiranimi 
filozofi, sociologi, politologi ne moremo vstopiti, 
ravno večina teh poklicev bo izumrla, izumrla 
ravno zaradi vstopa umetne inteligence. Vse, 
kar se bo ponavljalo, bo izumrlo in za preboj 
nujno potrebujemo kvalitetne inženirje, tehnike, 
mojstre, ne nazadnje pa tudi vajence. Prvič, tudi 
na vašem področju, ministrica, nekdo, ki vstopi v 
vajeniški sistem, ki ga pozna Avstrija, bo takoj 
začel plačevati socialne prispevke, v pokojninski 
blagajni, socialni, ne nazadnje zdravstveni bo 
več prispevkov. Hitro bo vstopil na trg dela. 
Nekoč mi je predsednik uprave BMW dejal, 
poglej, jaz sem začel tu kot vajenec, danes sem 
doktor znanosti, doktoriral sem iz najboljšega 
osemvaljnega motorja, ki ga je kdajkoli BMW dal 
na trg, končal sem potem še MBA-študij v 
Ameriki in sem predsednik uprave BMW. To je 
stopnja razvoja nekega posameznika nekega 
podjetja, kjer lahko iz prakse pride do najvišjega 
akademskega naslova, in to je možnost, tipičen 
primer vseživljenjskega učenja. In to Slovenija 
potrebuje.  
 Če želimo preboj, če želimo tehnološki 
preboj, če želimo vstopiti na vlak četrte 
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industrijske revolucije, spoštovana ministrica, je 
pomembno sodelovanje. Po eni strani z 
ministrom, da mu poveste, kateri kadri so na 
Zavodu za zaposlovanje in so nezaposljivi in žal 
z njimi ne moremo nič, so zgrešili, katere je 
treba kvalificirati, postaviti na trg in dati v 
podporo slovenskemu izvoznemu gospodarstvu 
in gospodarstvu, ki mora v naslednjih letih 
narediti velik preboj, višjo dodano vrednost v 
izdelkih, in to je garant za slovensko 
samobitnost, za slovensko preživetje v 
naslednjih letih. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gremo naprej. Gospa Lidija Ivanuša bo 
postavila vprašanje ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer. 
 Izvolite. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Pozdravljeni! 

 Na zadnji seji Državnega zbora je bilo 
povedano, da so dostojne pokojnine zagotovo 
prioriteta te vlade, ne samo ene stranke, ampak 
celotne vlade. Pridevnik dostojen pomeni, da po 
kvaliteti ustreza nekim zahtevam oziroma 
potrebam. Po zakonu je pokojnina redni 
mesečni prejemek, ki temelji na pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in uživalcu zagotavlja 
materialno in socialno varnost za primer starosti, 
invalidnosti ali smrti zavarovanca. Iz 
januarskega poročila Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje je razvidno, da znaša 
najnižja pokojnina 218,26 evra. Sprašujem se, 
zakaj je najnižja pokojnina skoraj 200 evrov 
nižja, kot je denarna socialna pomoč. Upam, da 
nisem edina, ki meni, da bi morala najnižja 
pokojnina znašati toliko, kot znaša minimalni 
dohodek, torej 392,75 evra. Če lahko za delo 
sposobna oseba prejme tak znesek, ga lahko 
tudi upokojenec, ki za delo ni več zmožen. Za 
trenutno razlikovanje ni nobenega razumnega 
argumenta. Na drugi strani pa imamo vse tiste, 
ki prejemajo starostno pokojnino z dopolnjenimi 
40 ali več leti pokojninske dobe, in iz 
januarskega poročila Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje je razvidno, da znaša 
zagotovljena pokojnina 516,62 evra.  
 Po podatkih Statističnega urada je leta 
2017 mesečni prag tveganja revščine znašal 
636 evrov. Prag tveganja revščine predstavlja 
najnižji razpoložljivi dohodek, ki ga mora imeti 
enočlansko gospodinjstvo, da nisi reven. To 
pomeni, da imamo v Sloveniji prakso, da je 
povprečen delavec, ki dela 40 let ali več, 
obsojen na to, da je kot upokojenec reven. 
Njegova pokojnina je namreč za 100 evrov pod 
pragom tveganja revščine. Upam, da nisem 
edina v tem državnem zboru, ki meni, da si vsak 
delavec, ki dela vsaj 40 let, zasluži dostojno 
pokojnino. O dostojnosti pokojnine pa se lahko 
pogovarjamo le, če jo izenačimo z višino 
minimalnega dohodka. 
 Gospa ministrica, zanima me: 

 Kakšno je vaše mnenje o življenju 
najnižje pokojnine in o zvišanju zagotovljene 
pokojnine?  
 Ali bo pokojninska reforma uredila tudi 
ti dve določbi, ki nista ne pravični ne solidarni?  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

besedo in hvala za vprašanje. 
 V odgovor na vaše vprašanje 
pojasnjujem, da Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti pripravlja 
predlog zakonodajnih sprememb, ki bodo 
zasledovale izboljšanje socialnega položaja 
vseh upravičencev do pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Posebna pozornost 
bo posvečena zvišanju socialne varnosti 
najranljivejših skupin v okviru pokojninskega 
sistema. Na ministrstvu smo že pripravili 
izhodišča, glede katerih se je prejšnji teden 
začela razprava s socialnimi partnerji. Predviden 
rok za posredovanje predpisa, ki bo urejal 
naštete vsebine, v Državni zbor je prva polovica 
leta 2019. 
 Potrebno je poudariti, da navedena 
izhodišča za spreminjanje zakonodaje s 
področja pokojninskega invalidskega 
zavarovanja zaenkrat še ne predstavljajo 
konkretnih zakonodajnih rešitev, saj se 
predlagane rešitve tekom pogajanj s socialnimi 
partnerji običajno še spreminjajo. Predvidene 
spremembe poleg spodbud za podaljševanje 
delovne aktivnosti v obliki izplačila dela oziroma 
celotne pokojnine vključujejo tudi dvig 
odmernega odstotka tako za moške kot za 
ženske na 63 %; višji odmerni odstotek za skrb 
za otroke; zvišanje pokojnine za 15 let; zvišanje 
najnižje osnove za odmero vdovske, družinske 
pokojnine; določitev višjega odmernega odstotka 
invalidske pokojnine v primeru, da je invalidnost 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni; 
zvišanje invalidske pokojnine v primeru 
poškodbe izven dela oziroma poklicne bolezni 
pred dopolnitvijo 65 let starosti na najmanj 41 % 
pokojninske osnove; višjo odmero nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja. 
 Zvišanje odmernega odstotka bo 
posledično pozitivno vplivalo tudi na višjo 
socialno varnost prejemnikov invalidskih, 
vdovskih, družinskih pokojnin ter prejemnikov 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Z vidika 
izboljšanja socialnega položaja upokojencev bi 
pa želela dodati, da je bila v letošnjem letu že 
izvedena redna uskladitev pokojnin in drugih 
prejemkov za 2,7 %, v decembru pa bo 
predvidoma sledila tudi izredna uskladitev 
pokojnin. Njena višina bo določena glede na 
ugotovljeno gospodarsko rast, tudi za letni 
dodatek je v letu 2019 namenjenih več finančnih 
sredstev kot v preteklih letih. Hvala. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Želite besedo, gospa poslanka?  
 Izvolite. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Predlagam samo, 

da na eni izmed prihodnjih sej opravimo 
razširjeno razpravo na to temo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: O 

vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, 
26. 3. 2019, v okviru glasovanj.  
 Nataša Sukič bo postavila vprašanje 
ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju 
ter ministrici za pravosodje Andreji Katič. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala 

za besedo, predsedujoči. Spoštovani minister, 
spoštovana ministrica, ki upam, da bo vsak hip 
tudi tukaj! 
 Spregovorila bom o temi, ki je nekaj, o 
čemer se po navadi tukaj ne govori, in sicer o 
določenem vidiku nasilja nad ženskami. O 
nasilju nad ženskami, ki je velik družbeni 
problem. Seveda, vsi nekako govorimo in se 
zavedamo tega problema, ne zavedamo pa se, 
da je ta tema pravzaprav po svoje še zmeraj 
tabu. Tabu je, ko pridemo do področja 
intimnopartnerskih umorov oziroma tako 
imenovanega femicida. Gre za neko zadevo, o 
kateri se v glavnem ne govori v javnem prostoru, 
tudi med strokovnjaki ne prav dosti. Imamo eno 
samo raziskavo v Sloveniji na to temo narejeno, 
in sicer iz leta 2017 dr. Jasne Podreka z 
naslovom Intimnopartnerski umori v Sloveniji in 
njihova spolna zaznamovanost. Po podatkih 
European observatory on femicide stopnja 
femicida v nekaterih državah narašča, recimo v 
Španiji, v Švici, na Portugalskem in na žalost 
tudi v Sloveniji. Intimnopartnerski umori žensk ali 
femicid so najpogostejši vzrok nasilne smrti 
žensk po vsem svetu in tudi pri nas.  
 V Sloveniji je tako bilo od leta 2000 do 
2011 kar 72 žensk žrtev intimnopartnerskega 
umora, in sicer se delež femicida v Sloveniji po 
letu 2009 celo povečuje. Sodni postopki zoper 
storilce se praviloma končajo tako, da je zločin iz 
umora prekvalificiran v uboj. Storilcu se priznajo 
nekakšne olajševalne okoliščine, češ da je 
partnerko ali ženo ubil v navalu strasti, kot 
posledico ljubosumja, v nekem afektu, vendar 
pa raziskava dr. Podreka in tudi primerljive 
mednarodne raziskave jasno kažejo, da 
intimnopartnerski umori nikakor niso neka 
naključna kazniva dejanja ali nesreče, ki se 
zgodijo nepričakovano zaradi nekega trenutnega 
besa sicer nenasilnega moškega posameznika. 
Ne, tovrstna dejanja se ne zgodijo čez noč, 
nasilje je namreč prisotno že dolgo pred tem, in 
sicer psihično, fizično in tako dalje. Skratka, gre 
praviloma za končni akt v kontinuumu nasilja 
nad žensko in seveda bi bilo dobro, da bi mi 
femicid prepoznali in tudi preventivno ukrepali.  

 Zato ministra za notranje zadeve 
sprašujem: 
 Ali menite, da so potrebne bolj odločne 
poteze za preprečevanje in pregon femicida kot 
skrajne oblike nasilja nad ženskami? 
 Kaj je bilo doslej narejenega na tem 
področju? 
 Kako boste, če boste, usposabljali 
oziroma ozaveščali strokovne kadre na to temo, 
da bodo lažje preprečevali to skrajno obliko 
nasilja nad ženskami? 
 Hvala lepa zaenkrat. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

poslanka, za vaše vprašanje.  
 Nobeno nasilje ni sprejemljivo, tudi 
nasilje nad ženskami. Vemo, da se tako kot v 
vseh državah tudi v Sloveniji srečujemo z 
nasiljem za štirimi stenami, in pravzaprav je to 
nasilje včasih zelo težko prepoznati, kajti 
dogodki in nasilje za štirimi stenami prepogosto 
ostanejo za štirimi stenami. Slovenska policija se 
pri svojem delu srečuje tudi z nasiljem nad 
ženskami, s tako imenovanim femicidom. 
Policija se vedno najprej usmeri v zaščito žrtev, 
to je pravzaprav tudi najbolj normalno. V zvezi s 
tem policija pri zaznavi vsakršnih ogrožanj 
najprej zaščiti potencialno žrtev, nato pa opravi 
vse potrebno, da se storilca kaznivega dejanja 
izsledi, da se storilec oziroma udeleženec ne 
skrije, da ne pobegne in da se odkrijejo oziroma 
zavarujejo vse sledi kaznivega dejanja. Pri tem 
so dokazi tisti, ki jih je treba zbrati, zato da se 
potem uspešno nadaljuje pregon kaznivega 
dejanja v kazenskem postopku.  
 Res je. Policija prepoznava tovrstno 
nasilje za štirimi stenami, se tudi učinkovito, bom 
rekel, na njega pripravlja, tudi usposablja. Ne 
nazadnje sodeluje z vladnimi in nevladnimi 
organizacijami pri izmenjavi izkušenj, ter tudi z 
ostalimi deležniki v predkazenskem in 
kazenskem postopku. Tudi sam sem na 
Ministrstvu za notranje zadeve, ko sem sprejel 
nevladne organizacije, prepoznal kar nekaj 
nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s tovrstnim 
nasiljem oziroma s preprečevanjem tovrstnega 
nasilja oziroma s sodelovanjem s policijo pri 
boljši in učinkovitejši zaščiti žrtev, tako otrok kot 
v tem primeru tudi žensk. Policija deluje na 
podlagi Kazenskega zakonika. Normalno, da se 
pravzaprav kazniva dejanja kvalificirajo v skladu 
s predkazenskim in potem tudi v kazenskem 
postopku. O tem bo več znala povedati tudi 
ministrica za pravosodje, vendar moram 
povedati, da mi policija pri oblikah nasilja nad 
ženskami zagotavlja, da so orodja, da so 
zakonske podlage ustrezne, je pa res, da se vse 
prevečkrat obračamo stran, da ne pokličemo na 
številko 113, da si zatiskamo oči. In kot družba 
moramo sami sebi priznati, da je nasilja za 
štirimi stenami kar nekaj in da moramo v takih 
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primerih ukrepati, ne si zatiskati oči. In ukrepanje 
pomeni klic na številko 113. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Beseda še ministrici. 
 Izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala. 

 Jaz bi se oglasila, glede na to, da je 
bilo vprašanje naslovljeno na oba. Povedala bi – 
verjetno ste seznanjeni s tem – da smo tudi 
skupaj z nevladnimi organizacijami oblikovali 
pobudo in bomo pristopili k spremembi 
Kazenskega zakonika. Na našem srečanju smo 
se pogovarjali ne samo o spremembi kaznivega 
dejanja glede posilstva, ampak tudi širše. In 
zagotovo, v kolikor se bo pokazalo, in nekateri 
so povedali, da je že potrebno preoblikovati tudi 
nekatere druge institute, bomo tudi temu 
namenili posebno pozornost. Bi pa povedala, da 
naš Kazenski zakonik kot tak ne določa 
posebnega kaznivega dejana femicida oziroma 
umora ženske v trajajoči ali pretekli 
intimnopartnerski zvezi, da pa je potrebno 
izpostaviti, da kaznivo dejanje umora iz 116. 
člena Kazenskega zakonika določa kar nekaj 
okoliščin, ki tudi v primeru, ko ženski vzame 
življenje bivši ali aktualni intimni partner, 
omogoča strožje kaznovanje storilca po tem 
členu in ne na primer po 115. členu Kazenskega 
zakonika, ki določa kaznivo dejanje uboja, ker 
gre tu za umor s predpisano kaznijo najmanj 15 
let zapora, ker gre za primer, ko storilec žrtvi 
vzame življenje na zahrbten način – in pri tej 
zahrbtnosti se smatra tudi to, da gre za posebno 
zlorabo zaupanja žrtve zaradi vseh obstoječih ali 
pa preteklih povezav, zaradi njene posebne 
nebogljenosti pa tudi zaradi njene izročenosti 
storilcu.  
 Tako da zagotovo bomo temu namenili 
pozornost tudi pri spremembi Kazenskega 
zakonika, bi pa povedala, ko sem že prej pri 
odgovoru omenila Zakon o kazenskem 
postopku, da se potem – upamo, da bo ta 
predlog jutri, novela N, sprejet v Državnem 
zboru – predvideva ustanovitev posebne 
implementacijske skupine, ki se bo posebej 
ukvarjala s tem, kaj pomenijo določbe v praksi, 
tudi kar se tiče položaja žrtve, tudi v tem 
primeru, ki ste ga izpostavili, in tudi naslovila, kaj 
je potrebno glede usposabljanja, izobraževanja 
vseh tistih, ki so tako ali drugače povezani s tem 
postopkom. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Ravno vam, ministrica, sem hotela 
dopolnilno vprašanje postaviti. Delno ste mi v 
bistvu že vnaprej odgovorili, in to me zelo veseli, 
kajti kot sem omenila, problem je, da femicid kot 

termin zaenkrat ni pri nas niti inkorporiran v naše 
pravne akte, če prav razumem. Upam, da sem 
vas prav razumela, da se bo ta redefinicija 
zgodila oziroma da se bo definicija femicida tudi 
vgradila v pravne akte, ki bodo potem seveda 
pravne podlage za pregon tega dejanja. 
Mogoče, če mi boste to še enkrat potrdili.  
 Zanima me:  
 Ali si boste prizadevali, da se razvije 
neka pripadajoča strategija v zvezi s tem za 
preprečevanje oziroma omejevanje tega 
zločina?  
 Kajti če bi mi glede femicida 
preventivno ukrepali, bi verjetno bil vsaj kakšen 
primer manj, ker kot sem rekla, gre za 
kontinuum nasilja, ki je že prej prisotno, in 
socialne službe so po navadi seznanjene s tem, 
verjetno žrtve večkrat pokličejo na razne 
telefone SOS in tako naprej. To ni nekaj, kar se 
pogosto zgodi čez noč, lahko se pa tudi v 
kakšnih primerih zgodi čez noč.  
 Zanima me tudi:  
 Kaj lahko pravosodni sistem stori, da 
ne bomo, kot se pogosto dogaja, dvomili o 
žrtvah, širili sindroma tako imenovane krive žrtve 
in opravičevali storilcev na načine, kot sem jih 
prej opisala, ampak da bomo pravično priznali ta 
status in nasilneže vendarle od primera do 
primera poskušali pravilno sankcionirati, da ne 
bomo prekvalificirali umora v uboj kar tako na 
hitro? 
 Toliko še enkrat mogoče. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

 V bistvu imamo dvoje, eno je Kazenski 
zakonik. Na podlagi analize, ki jo bomo delali 
predvsem skupaj s tožilstvom, verjetno tudi s 
policijo in z nevladniki, bomo vzpostavili vse tiste 
primere, kjer se je pokazalo v tem času, da je 
problem v praksi. Glede na povedano z vaše 
strani pa tudi glede na očitke bo to zagotovo ena 
izmed tematik, kakšen bo končni rezultat, bo 
seveda povedala tudi stroka. Drugo, kar je, je pa 
Zakon o kazenskem postopku, ta novela N. Ta 
pa naslavlja ta vaš drugi del, ko ste rekli urejanje 
položaja žrtve.  
 Na podlagi tega – tudi sedaj so se zelo 
vključili in se zahvaljujemo vsem vključenim v 
postopek prenove te novele, ker veste, kakšno 
usodo je doživela v preteklem sklicu Državnega 
zbora. Ta posebna implementacijska skupina bo 
sestavljena tako s strani policistov, Ministrstva 
za notranje zadeve, tožilcev, sodnikov, tudi 
nevladnikov, se pravi najširše, da bomo sproti 
gledali, kakšna bo uporaba v praksi, kje bodo 
morebitne pomanjkljivosti. Veliko dodano 
vrednost te implementacijske skupine vidim pa 
prav pri tem, tudi ob sodelovanju nevladnikov, 
tudi s strani odvetnikov, da bodo lahko povedali, 
kakšna je uporaba v praksi in kje je potrebno 
vse, ki so v postopku, se pravi najprej policijo, pa 
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tudi tožilstvo, podučiti, na kakšen način 
postopati z žrtvami. Žrtev ima sedaj namreč 
bistveno drugačno vlogo, kot jo je imela do 
sedaj, če bo seveda jutri novela sprejeta, ker 
njeni interesi nekako stopajo v ospredje in ni več 
zgolj kolateralna škoda, kar je bilo razvidno tudi 
iz tega, kar ste vi sami povedali, kako se je do 
žrtev obnašalo v takšnih ali drugačnih postopkih. 
Upamo, da bo z novelo Zakona o kazenskem 
postopku – jutri bomo odgovorili tudi na vsa 
vprašanja – to bistveno bistveno drugače 
urejeno. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo vprašanje postavil gospod 
Franc Rosec, in sicer ministru brez resorja, 
pristojnemu za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo, dr. Iztoku Puriču.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala. Lep pozdrav 

vsem prisotnim!  
 Evropska komisija je novembra 2018 
sprejela strateško dolgoročno vizijo za uspešno, 
moderno, konkurenčno in podnebno nevtralno 
gospodarstvo do leta 2050. Naslov te vizije je 
Čist planet za vse. Po scenarijih bo 80 % 
elektrike proizvedeno iz obnovljivih virov, 15 % 
pa iz jedrske energije. Premogovne elektrarne, 
se pravi domači viri, ki jih vsaka država ima, 
bodo do leta 2050 ostale v uporabi predvsem 
kot element strateške rezerve. Prehod na 
brezogljično družbo in opuščanje premogovnih 
tehnologij pomeni stroške zaradi 
prestrukturiranja gospodarstva, vpeljave novih 
poslovnih modelov, opuščanje premoga pa še bi 
lahko naštevali. Vsled tega je komisija za 
premogovniške in ogljično intenzivne regije 
pripravila različne ukrepe za pomoč tem regijam, 
za prehod na nove poslovne modele in nove 
profile delovnih mest. Do sedaj ni bilo 
namenskega sklada za pravično tranzicijo, 
Evropski parlament pa je v okviru sprejemanja 
večletnega finančnega okvira Evropske unije že 
predlagal namenski fond v višini 4,8 milijarde 
evrov na ravni EU.  
 Moje vprašanje ministru se glasi:  
 Ali Slovenija sodeluje oziroma je 
prijavila projekte za prehod premogovniških in 
ogljično intenzivnih regij, ki bi se lahko financirali 
iz tega fonda?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
DR. IZTOK PURIČ: Spoštovana predsedujoča! 

Spoštovani poslanec, hvala za vprašanje. 
 V trenutni finančni perspektivi, v katero 
smo aktivno vključeni, teh sredstev, teh vsebin ni 
opredeljenih. Je pa v naslednji finančni 
perspektivi, perspektivi 2021–2027, to sigurno 
možnost. V teh svojih obiskih pri različnih 

akterjih, zlasti na lokalnem nivoju, se s to 
problematiko in pričakovanji v naslednji finančni 
perspektivi intenzivno ukvarjamo in pogledi so 
zelo različni. To, kar vi sprašujete, je pa 
vsekakor povezano z razvojem Slovenije v 
strategiji 2020–2030. Od petih ključnih strateških 
usmeritev in 12. ciljev je potrebno to vprašanje 
temeljito opredeliti, jih postaviti kot ključno 
usmeritev in iz tega ven tudi v fazi 
programiranja, ki se v tem trenutku počasi 
pripravlja, definirati kot prioriteto. Težko bi rekel 
v tem trenutku … Vsekakor je mogoče, je pa 
potrebno to vprašanje nasloviti na ta ključni 
proces, in sicer programiranje. Naša služba, 
vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko, je 
pripravila gradivo za Vlado, in sicer na temo 
časovnice programiranja. Pozvana so v tem 
trenutku vsa ministrstva, da pričnejo s pripravo 
dokumentov za izpolnjevanje tako imenovanih 
omogočitvenih pogojev, to je dokumentov, ki 
bodo podlaga, in posledično izvajanje in črpanje 
evropskih sredstev. Ta poziv opredeljuje tudi 
nosilce posameznih dokumentov in konkretne 
osebe na resorjih.  
 V letu 2019 bo glavna aktivnost 
usmerjanje k pripravi omogočitvenih pogojev. 
Izjemnega pomena je – to pa je tisto, kar 
apeliram venomer – medsebojno povezovanje 
resorjev pri njihovi pripravi s ciljem doseganja 
sinergij med resorji, in tudi presegajo to 
medresorsko usklajevanje sektorskih strateških 
dokumentov. Ko bo sprejet politični konsenz 
glede večletnega finančnega okvira 2021–2027, 
bo pripravljen razrez sredstev, ki mu bodo potem 
sledile vsebine, ki se bodo do takrat še 
podrobneje definirale v okviru priprave teh tako 
imenovanih omogočitvenih pogojev. Ko bo 
sprejeta kohezijska zakonodaja oziroma 
dogovor o večletnem finančnem okviru 2021, se 
bo vzpostavila tudi medresorska skupina za 
programiranje 2021/2022.  
 Povedati je potrebno, da je Evropska 
komisija 15. 3. letošnjega leta v okviru poročila o 
Sloveniji predstavila tudi naložbene smernice za 
financiranje v okviru kohezijske politike v 
obdobju 2021–2027, ki predstavlja izhodišča za 
oblikovanje ukrepov, ki se bodo financirali iz 
evropske kohezijske politike. Tisto, kar se mi zdi 
pomembno, je, da je naša služba, tako kot tudi 
Ministrstvo za finance, na tem srečanju 
sodelovala in posredovala nekaj pripomb. Zlasti 
se mi zdi pomembna ta zadnja, opozarjamo, da 
je tudi možen velik padec sredstev za kohezijsko 
zahodno regijo, kar bo v nadaljevanju pogajanj z 
Evropsko komisijo potrebno ustrezno nasloviti. 
Sloveniji iz teh priporočil, ki jih naslavlja 
Evropska komisija, sledi tudi – naša pripomba 
gre v smeri, da je pomembna tudi ustrezna 
potresna varnost v Sloveniji, in ukrepi 
energetske sanacije naj bi zajemali tudi 
intervencijo na področju stavb javnega sektorja.  
 Tisto, kar iz tega vašega vprašanja 
sledi, je govor o priporočilu pridobljenih izkušenj 
iz različnih regij v tranziciji, in glede na to, da gre 
za premogovniško regijo, za to področje, je 
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odgovor naše službe, da se bomo s pristojnim 
resornim ministrstvom, se pravi Ministrstvom za 
infrastrukturo, o teh usmeritvah in tudi 
priporočilih komisije … / izklop mikrofona/ 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod minister. 
 Poslanec želi dodatno pojasniti svoje 
vprašanje. 
 Izvolite. 
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Mislim, da je 

ministru malo časa zmanjkalo, mogoče mu dam 
priložnost, da še na kaj odgovori. Mene bolj 
konkretno zanima, ali se sploh kdo ukvarja na 
ministrstvu, ali je že kakšna skupina imenovana, 
dorečena, da vedo, kaj morajo storiti, da ne 
bomo zmeraj mi – vsakič ko pridemo do neke, bi 
rekel, pomoči oziroma ko je treba neko vlogo 
dati, zmeraj lovimo tisti zadnji rok, nikoli nismo 
prvi dan, ko rok začne teči, mi zmeraj pridemo 
čisto na koncu. Se pravi, ali delamo kaj na tem, 
da bomo vsaj enkrat prvi, da ne bomo vedno 
zadnji v tej čakalni vrsti.  
 Pa glede tistih rokov, ki ste jih omenili – 
lahko pisno dobimo, kdo so akterji, kdo so 
deležniki, časovno, kdo je zadolžen? To bi prosil 
pisno. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. IZTOK PURIČ: Dokončal bi samo v tem 

smislu, da je pristojni resor Ministrstvo za 
infrastrukturo, kar zadeva premogovništvo. Tisto 
pa, kar smatram kot smisel vašega vprašanja, je 
to, da se pripravimo za naslednjo perspektivo, 
da ne bomo zamudili vsebinsko. Kot sem rekel, 
služba je pripravila program programiranja, ki ga 
bo sprejela Vlada, kjer je točna časovnica in 
definirani so tudi nosilci posameznih dejanj 
znotraj programa. Mislim, da ne bo izgovora, da 
smo prepozni, ampak pravočasno bomo začeli, 
kako bomo končali, je pa drugo vprašanje. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec ima postopkovni 
predlog.  
 Izvolite. 
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala.  

 Glede na to, da je ta tema zelo pereča, 
ker Slovenija v tem trenutku nima niti tega 
ekonomskega programa, v katero smer bomo 
usmerili razvoj, pa ker mislim, da je ta tema zelo 
primerna za ta parlament, ker se dotiče več 
deležnikov, od Ministrstva za infrastrukturo do 
Ministrstva za okolje in prostor, do 
gospodarstva, do vpliva na finance, predlagam, 
da bi na to temo enkrat na kakšni drugi seji malo 
širšo obravnavo sprožili. Hvala. 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločil 
jutri v okviru glasovanj.  
 Naslednji bo poslansko vprašanje 
postavil gospod Jožef Lenart, in sicer ministru za 
obrambo gospodu Karlu Erjavcu.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsedujoča. Pozdravljeni vsi prisotni poslanci!  
 Moje vprašanje je namenjeno gospodu 
Karlu Erjavcu, ministru za obrambo, ki je, 
izgleda, zaradi drugih obveznosti odšel. V 
zadnjih letih vsako leto odide iz Slovenske 
vojske po ena četa vojakov. Na hearingu 
5. 9. 2018 ste se v večini strinjali s takratnim 
načelnikom generalštaba, da je potrebno 
odpraviti kadrovsko podhranjenost v Slovenski 
vojski. Citiram vas po magnetogramu iz vaše 
predstavitve, in sicer ste rekli: »Bi raje videl, da 
probamo tukaj v tem parlamentu doseči neko 
politično soglasje, da gremo v nek resen pristop, 
kako modernizirati našo Slovensko vojsko, in 
prvi ukrep je, potrebno jo je popolniti, potrebno 
jo je opremiti.« Torej v nadaljevanju danes, pol 
leta po vašem nastopu funkcije ministra za 
obrambo, imate še vedno izjemno veliko 
fluktuacijo, večji odliv vojakov kot priliv.  
 Zdaj me zanima: 
 Ali menite, da izpolnjujete svoje obveze 
in se še vedno zavzemate za to popolnitev, kot 
ste nam zagotavljali, preden ste bili potrjeni za 
ministra?  
 Glede na zadnje informacije z Vlade ste 
po sklepu Vlade z dne 21. 3. na novo urejali 
plače pripadnikov Slovenske vojske z dodatkom 
za obremenjenost ter rangiranjem vojakov po 
tem kriteriju. Sindikat vojakov Slovenske vojske 
ob zadnjih spremembah opozarja na to, da se s 
selektivnim dodeljevanjem dodatka vnaša v 
Slovensko vojsko in med njene pripadnike nemir 
in slaba volja, posledično pa se zapuščanje enot 
Slovenske vojske s strani vojakov še povečuje. 
 Gospod Erjavec, zanima me tudi: 
 Kje so po pol leta rezultati vašega 
načrta popolnitve in večanja števila pripadnikov 
Slovenske vojske? 
 Ali jih namesto motiviranja in 
pridobivanja podite stran? 
 Ali ste, kot ste napovedovali, to vojsko 
sposobni peljati naprej in jo okrepiti ali pa po 
tihem sodelujete oziroma nameravate slediti 
programu Levice ter dovoliti postopno 
izčrpavanje ter dokončen potop Slovenske 
vojske? 
 Računali smo na to, da tokrat ne 
popustite in se lotite celovitih rešitev. Zadnje 
odločitve Vlade kažejo na to, da spet nekaj 
flikamo. Naša vojska, naši vojaki so še vedno v 
nezavidljivi, slabi finančni situaciji, ker jih niste 
izvzeli iz plačnega sistema javne uprave, kot ste 
obljubili.  
 Sprašujem vas tudi: 
 Kdaj boste končno uredili osnovne 
plače vojakov, da bodo le-ti zadovoljni? 
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 Kaj nameravate storiti v smeri 
pravičnega napredovanja in nagrajevanja za 
uspešnost, s čimer bi lahko zagotovili obstoj in 
popolnitev Slovenske vojske? 
 Prosim za pisni odgovor, da ne bomo 
tako dolgo čakali, do naslednje seje. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa tudi vam. 
 Naslednji bo vprašanje zastavil gospod 
Soniboj Knežak, in sicer ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
gospe Kseniji Klampfer. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Kolegice in kolegi, spoštovana 
ministrica! 
 Socialni demokrati v zadnjem času 
dobivamo kar precej vprašanj v zvezi z dokupom 
pokojninske dobe. Pred kratkim je bila 
ustanovljena civilna iniciativa Dokup dobe, ki 
zahteva spremembo pokojninske zakonodaje, s 
katero bi se dokupljena doba, če sem bolj 
konkreten, to se pravi dokup študija in pa 
služenje vojaškega roka, štela tudi v pokojninsko 
dobo brez dokupa. Dokupljena doba se sicer 
zdaj upošteva pri višini same pokojnine obeh, 
predčasne in pa starostne, ne upošteva pa se 
pri uveljavljenju izpolnjevanja pogojev za 
starostno upokojitev, to se pravi samo 40 let 
brez dobe dokupa ter 60 let starosti. Pri isti 
starosti pa se lahko, če se tako odločijo, 
upokojijo predčasno, pri čemer se jim njihova 
pokojnina odmeri s trajnimi malusi. Torej, namen 
starostne pokojnine ob izpolnitvi najnižjih 
pogojev je jasen: brez malusov se starostno pri 
60. letu lahko upokojijo le tisti, ki so bili dejansko 
delovno aktivni 40 let. Te osebe pa bodo dokup 
lahko uveljavljale pri izpolnjevanju pogoja dobe 
pri drugih primernih upokojevanja.  
 Pred kratkim ste nam s svojo ekipo 
oziroma je ministrstvo za delo predstavilo 
predlog sprememb pokojninskega sistema, ki 
sledijo tudi nekaterim predlogom iz bele knjige o 
pokojninah iz leta 2016, ki jo je pripravilo 
prejšnje ministrstvo za delo pod vodstvom dr. 
Anje Kopač Mrak. V tej beli knjigi o pokojninah je 
predviden tudi predlog rešitev, in sicer izenačitev 
vseh dob, torej poenotenje vseh obdobij 
zavarovanja v enotno zavarovalno dobo, kar v 
bistvu pomeni, da bi bilo tako tudi obdobje 
dokupa dob smiselno všteti v to enotno dobo, pri 
čemer bi le-to imelo enako težo kot vsa ostala 
obdobja zavarovanja, ki jih zavarovanec dopolni 
v svoji aktivni dobi, kar bi seveda rešilo tudi 
problem dokupa pokojninske dobe, ki ga 
naslavlja civilna iniciativa. 
 V zvezi s tem imam dve vprašanji: 
 Ali je ministrstvo v dialogu in dogovoru 
s socialnimi partnerji naklonjeno poenotenju 
vseh dob, kot jih predvideva tudi bela knjiga o 
pokojninah?  

 Ali lahko rešitev za to pričakujemo že v 
prvem sklopu že napovednih sprememb 
pokojninskega sistema? 
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

in hvala za vprašanje. 
 V odgovor na vaše vprašanje 
pojasnjujem, da je ministrstvo sicer naklonjeno 
ureditvi, po kateri bi se poenotile dobe, za katere 
so zavarovanci plačali prispevke. Kljub temu 
pojasnjujem, da rešitve, ki bi to temo uredile pri 
prihodnji spremembi ureditve, še niso 
predvidene. Pogoj pokojninske dobe brez 
dokupa se je pri predhodni reformi oblikoval 
skladno z dogovorom s socialnimi partnerji, ki so 
zahtevali, da je 40 let dela dovolj. Posamezniki, 
ki so določeno obdobje dokupili, v tem času niso 
delali, zato skladno s tem v tej dobi tudi niso 
zajeti. Ustreznost določanja različnih pogojev za 
upokojitev na podlagi razlikovanja kriterija dela 
je ugotovilo že Ustavno sodišče v zadevi, v 
kateri je presojalo ustavnost zakonodaje z vidika 
neupoštevanja dokupljene dobe v pokojninsko 
dobo brez dokupa.  
 V zvezi z vprašanjem bi poudarila še, 
da bela knjiga vsebuje precej širši nabor 
ukrepov, ki bi tako na odhodkovni strani kot tudi 
na strani prihodkov prinesli več sprememb, ob 
tem pa bi bila z ukrepi hkrati zasledovana tako 
cilj zadostne višine pokojnin kot tudi dolgoročna 
vzdržnost pokojninskega sistema. Med drugim 
so bili ob poenotenju dob predlagani tudi strožji 
upokojitveni pogoji, pri katerih bi se v 
pokojninsko dobo sicer štela vsa obdobja, za 
katera so bili plačani prispevki, vendar pa bi se 
za izpolnitev pogojev zahtevala daljša 
poenotena doba. Poenotenja dob ministrstvo 
tako v okviru prvega sklopa sprememb 
pokojninskega sistema še ne bo predlagalo, saj 
menim, da poenotenje dob brez sočasnega 
sprejetja drugih ukrepov, ki so prav tako 
predlagani v beli knjigi o pokojninah, ni mogoče. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji bo vprašanje postavil mag. 
Marko Pogačnik, in sicer ministru za finance dr. 
Andreju Bertonclju. 
 Izvolite. 
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovana predsedujoča, hvala za dano 
besedo. Spoštovani minister za finance! 
 V nadaljevanju bi vam rad zastavil 
vprašanje v zvezi s tako imenovano davčno 
reformo. Dejstvo je, da je vaše ministrstvo 
oziroma vi osebno ste ob koncu meseca 
februarja širši slovenski javnosti predstavili tako 
imenovano davčno reformo vaše vlade, ki naj bi 
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deloma zaživela že v letu 2019, se pravi v 
letošnjem letu, en del reform, ki ste jih 
napovedali, pa v letu 2020 oziroma v letu 2021. 
Najbolj se mi zdi, da je odmevala izmed teh 
reform, ki ste jih predstavili, predvsem reforma, 
ki se tiče izplačila regresa. V tej reformi ste 
navedli, da naj bi bilo izplačilo regresa do 
povprečne slovenske plače razbremenjeno tako 
plačila dohodnine kot plačila vseh prispevkov. 
Dejansko ni bilo slovenskega medija, ki ne bi o 
tem poročal, predvsem pa bi rekel, da se je tukaj 
dvignilo kar precejšnje navdušenje tako s strani 
delodajalcev kot delojemalcev. Dejstvo je, da so 
nekatera podjetja v Sloveniji regres že izplačala, 
večina podjetij pa regres izplačuje v mesecu 
marcu pa nekako do meseca junija. 
 Spoštovani minister, zanima me: 
 Kako vi komentirate to zadevo?  
 S svojo napovedjo ste dvignili precej 
pozitivnega prahu, danes so pa tako delodajalci 
kot delojemalci zbegani, kajti obljubili ste tako 
imenovani »neobdavčen regres« do višine 
povprečne slovenske bruto plače, danes pa v 
Državnem zboru ni zakonodaje.  
 Zanima me tudi: 
 Kakšen bo postopek oziroma kako naj 
se podjetja, ki izplačujejo regres, odzovejo in kaj 
lahko pričakujemo? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

gospa predsedujoča. Hvala za vprašanje, 
gospod poslanec. 
 Navedli ste tako imenovano davčno 
reformo, lahko jo imenujemo tudi davčne 
spremembe, to bo lepše po slovenskem 
knjižnem jeziku, če vas ravno ta beseda moti, 
lahko tudi devet ukrepov za davčno optimizacijo. 
Niti ni toliko pomembno, važno je, da smo po 
dolgih letih, skorajda desetletju končno dobili 
nekaj ukrepov na mizo. Se bom potem, ker je 
bilo vprašanje eksplicitno, navezal samo na 
regres za letni dopust. Mi smo v sklopu ukrepov, 
ja, že pred časom napovedali, tudi javno 
predstavili ta nabor devetih ukrepov za davčno 
optimizacijo. V petek je bila tudi seja 
Ekonomsko-socialnega sveta. Ne zgodi se 
ravno pogosto, ampak v petek se je, in smo se 
dogovorili vsi, vsi trije partnerji, tudi vsa 
interesna združenja delodajalcev ter tudi 
delojemalcev, soglasno, da se podpre takšna 
ureditev, torej da se regres v celoti oprosti vseh 
prispevkov za socialno varstvo in da se tudi 
vzame iz dohodnine. To je bilo v petek soglasno 
sprejeto na Ekonomsko-socialnem svetu, ker kot 
veste, smo rekli, da bomo vse ukrepe dogovorili 
na Ekonomsko-socialnem svetu.  
 V nadaljevanju smo se tudi dogovorili, 
da se ta ukrep, ki smo ga napovedali za leto 
2019, nismo ga obljubili, ker ga ne moremo, 
ampak smo ga napovedali – realizacija gre 

najprej na Vlado in potem v Državni zbor, potem 
bo šele realizacija. Smo pa seveda obljubili, da 
se bomo tega lotili hitro, in soglasje 
Ekonomsko-socialnega sveta je bilo, da se ta 
ukrep izvzame iz paketa vseh preostalih davčnih 
ukrepov. Torej mi v sodelovanju z ministrstvom 
za delo že pripravljamo dopolnitev novele obeh 
zakonov, dveh zakonov se tiče, in bosta v 
najkrajšem času šla na Vlado in potem naprej v 
Državni zbor. Tako da verjamem, da gre za zelo 
dober ukrep, ki bo ljudem omogočil višji regres, 
ker bo višja osnova večja, izplačevalo se bo 
lahko – pač odvisno od politike nagrajevanja 
delodajalcev ter tudi poslovne uspešnosti 
podjetij – v višini od minimalne plače pa tja do 
povprečne plače. V tem razponu se bodo torej 
podjetja samostojno odločala za višino regresa. 
Kar je pa pomembno, vsak evro, ki ga bo 
delodajalec oddvojil za letni regres, bo 
delojemalec, to je zaposleni, dobil na svoj račun. 
Država se je v tem delu v celoti odpovedala, kot 
sem že navedel, prispevkom in tudi dohodnini. 
Torej gre za kar pomemben, kot ste tudi sami 
omenili, zelo dobro, pozitivno sprejet ukrep v 
javnosti. Naslednji korak, ki se že dogaja, je torej 
priprava novel obeh zakonov, ki bosta potem 
preko Vlade v najkrajšem času prispela v 
Državni zbor. In s tem – upam, da s podporo 
vseh, ker tu pa gre za dober ukrep – potem 
lahko to uredimo na ta način, da bo regres že 
izplačan v zakonsko določenem roku.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

Spoštovana predsedujoča, hvala še enkrat za 
dano besedo.  
 Spoštovani minister, jaz osebno ta 
ukrep gledam kot pozitivnega. To pomeni 
razbremenitev enega dela dohodka tako za 
delodajalca na eni strani kot za delojemalce, 
dejstvo je, da bo delavec dobil bistveno višje 
izplačilo regresa na svoj tekoči račun. Te ukrepe 
ste vi sami predstavljali, vi osebno in vaše 
ministrstvo. Ampak po eni strani ste pa naredili 
zmedo na trgu, predvsem zdaj, ker zakona ni v 
Državnem zboru. Kako naj podjetja odreagirajo? 
Kaj je s tistimi podjetji, ki so recimo ta regres že 
izplačala? Tukaj mene zdaj zanima ta vaš 
odgovor. Kaj bo s temi prispevki? Bodo vrnjeni? 
V kakšni obliki? Kdaj lahko to pričakujemo? Zdaj 
je bila neka obljuba dana z vaše strani, je pač 
nek dogovor, da bo ta del ukrepa ločen in da bo 
šel posamezno v Državni zbor, vendar – kdaj? 
Obdobje izplačil regresa se je začelo. Nekako 
do junija naj bi vsi regrese izplačali. Kaj zdaj 
svetujete podjetjem? Kakšno bo sporočilo 
zaposlenim? Ali naj podjetja počakajo z izplačili 
regresa ali naj ga izplačajo in se bo potem 
zadeva refundirala? Tukaj bi pričakoval, 
spoštovani minister, vaš odgovor. To je bistvo 
vprašanja, kaj sedaj in kako naprej in kaj je s 
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tistimi, ki so pa regres za leto 2019 že izplačali. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

 Mislim, da sem že odgovoril, pa bom še 
enkrat pojasnil, da bo bolj jasno. Dogovor je, da 
se vsi ukrepi predhodno obravnavajo in 
dogovorijo na Ekonomsko-socialnem svetu. Kot 
sem vam že povedal, je ta petek, in danes je 
ponedeljek, Ekonomsko-socialni svet, kar se ne 
zgodi pogosto, soglasno sprejel, da se ta ukrep 
izloči in da naj se v najkrajšem času spravi skozi 
proceduro, da se tako izjasnim. Danes je 
ponedeljek, mi že delamo na tem ukrepu, torej 
to govorimo zdaj o roku nekaj dni, da bo ta 
ukrep obravnavan na Vladi, in potem mislim, da 
bi bil edini pravi postopek, da gre po nujnem 
postopku v Državni zbor. Torej govoriva zdaj v 
roku nekaj dni, da ujamemo potem tale rok do 
konca junija. S strani Vlade bo postorjeno vse, 
da bodo ti dokumenti pripravljeni pravočasno, 
govorim mogoče o nekaj dneh, mogoče že ta 
teden. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Nadaljujemo s poslanskimi vprašanji. 
Naslednja ima besedo gospa Violeta Tomić, in 
sicer bo postavila vprašanje ministru za kulturo 
mag. Zoranu Pozniču.  
 Izvolite.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoča.  
 Moje vprašanje se nanaša na veliko 
stisko, v kateri se je znašla osrednja galerija 
slovenskih likovnih del 20. stoletja, to je 
Moderna galerija v Ljubljani. Poleg matične 
ustanove je država leta 2011 ustanovila tudi 
Muzej sodobne umetnosti Metelkova in kljub 
novi muzejski ustanovi je Moderna galerija 
proračunsko še vedno v situaciji, kot je bila pred 
to širitvijo. To se pravi, da od leta 2011 do danes 
z enakim obsegom sredstev in z enakim 
obsegom kadrov namesto ene delujeta dve 
muzejski oziroma galerijski ustanovi. Letošnje 
leto pa je za Moderno galerijo zelo pomembno, 
kajti 25. aprila se odpre velika mednarodna 
razstava z naslovom Na robu: vizualna umetnost 
v Kraljevini Jugoslaviji, 11. maja pa se začne 58. 
beneški bienale, ki traja potem do septembra, in 
tu bo Slovenijo pod kuratorstvom Moderne 
galerije zastopal modernistični umetnik Marko 
Peljhan.  
 Obe razstavi sta izjemnega pomena za 
slovensko umetnost in za Slovenijo. Pri prvi gre 
za projekt kulturne izmenjave in zbliževanja 
muzejskih in znanstvenih dognanj širše regije. 
Razstava ponuja več kot 130 umetnikov in 
umetnic, arhivsko in knjižnično gradivo iz več kot 
50 javnih in zasebnih zbirk iz držav nekdanje 

Jugoslavije in večina teh del iz tujine bo v 
Sloveniji predstavljena prvič. Naslednji veliki 
zalogaj pa je seveda udeležba na 58. beneškem 
bienalu. To je v svetovnem merilu največja 
prireditev, kjer so predstavljeni dosežki moderne 
umetnosti.  
 Zato me zanima, gospod minister: 
 Ali se vam ne zdi, da Moderna galerija 
in Muzej sodobne umetnosti Metelkova resnično 
potrebujeta v tem trenutku močnejšo finančno 
injekcijo in več razumevanja za mednarodno 
prodornost Moderne galerije? 
  Ali Ministrstvo za kulturo lahko 
zagotovi iz rezervnih sredstev ali pa kako 
drugače nujna sredstva za realizacijo 
programov, katerih končna izvedba morda visi 
na nitki? 
 Se pravi te mednarodne razstave Na 
robu in predvsem nacionalno udeležbo na 58. 
beneškem bienalu. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite.  
 
MAG. ZORAN POZNIČ: Hvala za besedo, 

gospa predsedujoča. Hvala za vprašanje, gospa 
poslanka.  
 Takole nekako. Seveda to, kar je bilo 
sedaj izrečeno, popolnoma drži in jaz se z vami 
popolnoma strinjam. V teh dneh pri 
podrobnejšem pregledu vsega zatečenega, 
sploh na področju vizualne kulture, je slučaj, 
primer Moderne galerije kar vnebovpijoč. Tako 
da z vsemi sredstvi – mi se dogovarjamo za 
sestanek z vodstvom Moderne galerije, mislim 
da, že drugi teden, ravnokar, pred dvema 
urama, sem tudi opravil kratek pogovor z gospo 
direktorico. Tako da k temu pristopamo 
maksimalno resno, z vso odgovornostjo in pa 
seveda z vsemi resursi, ki so nam na voljo, da 
dogovorimo modalitete, kako dve veliki, da tako 
rečem, letošnji manifestaciji, prireditvi v 
organizaciji Moderne galerije tudi izvedemo.  
 Prva vsejugoslovanska razstava, da 
tako rečem, malo za šalo, malo zares, je seveda 
pomembna ne samo z umetniškega, 
zgodovinskega stališča, ampak tudi pomeni 
nekakšen pregled vsega tistega sodobnega, kar 
se v vizualni kulturi dogaja na področju bivših 
republik, s katerimi nas vežejo zelo globoke 
umetniške, sploh na področju vizualne kulture, 
vezi. Vendar je pa v glavnem fokusu letošnjega 
interesa Ministrstva za kulturo predvsem 
Beneški bienale. Beneški bienale, kot ste že 
sami ugotovili, je največja manifestacija vizualne 
kulture na svetu in ni samo nekakšna razstava 
vsega in vseh, ampak je predvsem izredna 
priložnost, da se tudi država Slovenija 
spromovira skozi vizualno kulturo, skozi 
najsodobnejše principe podajanja vizualnih 
umetnosti na svetu kot država, ki je zazrta v 
bodočnost, ki črpa iz preteklosti, v glavnem 
država, ki je v toku, ki se točno zaveda, kam 
gremo in kako tja tudi priti. Zato bo Ministrstvo 
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za kulturo namenilo – še poudarjeno, namenilo – 
predvsem drugo leto, pa tudi letos, vsa sredstva 
in poskušalo tudi doseči, da to postane splošni 
interes celotne države, ne samo našega 
ministrstva, ker je to – še enkrat, nikoli ni odveč 
še enkrat poudariti – izredna priložnost za 
promocijo naše države kot skupnosti, zazrte v 
bodočnost.  
 Seveda pa ne smemo pozabiti na še 
eno takšno ravno tako pomembno vsakoletno 
manifestacijo v tujini, kjer je Slovenija tudi že 
pobirala nagrade in se je vedno predstavljala na 
zelo visoki ravni, to je Ars Electronica, ki je tudi 
po kakšnem naključju v našem sosedstvu, ravno 
tako kot Beneški bienale. Tudi temu bomo 
posvetili več pozornosti v nadaljevanju, ne pa, 
da takšne prezentacije v resnici celotne države, 
celotne umetniške sfere prepuščamo 
posameznim galerijam ali posameznikom, da s 
svojo dobro voljo in volonterstvom na en način 
rešujejo ugled naše države. Procesi, da tako 
rečem, rešitve teh vprašanj so se sprožili in 
upam na skorajšnje zadovoljive, letos vsaj 
zadovoljive rezultate, drugo leto pa še kaj več.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospa poslanka, imate zahtevo za 
dopolnitev odgovora? Izvolite.  
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Se strinjam z 

vami, minister, Beneški bienale je največja 
manifestacija na svetu. Slovenijo bo letos 
zastopal Marko Peljhan, umetnik in raziskovalec, 
ki deluje na meji med umetnostjo, tehnologijami 
in znanostjo. Njegovi projekti segajo od ekologije 
in družbene refleksije do taktičnih medijev, 
tehnologije, vesoljskih raziskav in geopolitike. To 
ni majhna stvar. Moderna galerija je na 
Ministrstvo za kulturo prijavila realne stroške, ki 
naj bi krili tudi oba nosilna programa za leto 
2019. A ponavlja se že izpričana praksa, da 
Moderna galerija vselej dobi nekje do polovico 
manj sredstev, kot zaprosi za njih. Letošnji 
Beneški bienale ima na razpolago kar 40 tisoč 
evrov manj, kot jih je imel dve leti nazaj.  
 In da se še dotaknem Muzeja sodobne 
umetnosti Metelkova, namreč, ustanovitelj 
javnega zavoda je Moderna galerija, ki 
uresničuje javni interes za kulturo, in ustanovitelj 
tega je Republika Slovenija. Ustanovitelj 
praviloma skladno s predpisi in zakonom izvaja 
ustanoviteljske pravice in obveznosti, med 
katere sodijo tudi temeljna vprašanja glede 
organizacije dejavnosti in načina financiranja 
zavoda. Glede na to vas sprašujem – jaz vem, 
da ste novi in da ni vaša krivda, ampak po 
vašem mnenju – zakaj mislite, da država sploh 
ustanavlja ustanove, za katere ne zna, noče ali 
pa ne zmore ustrezno skrbeti in tako krši svoje 
lastne zakonsko dane obveze. Hvala za vaše 
mnenje.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

minister, izvolite.  

MAG. ZORAN POZNIČ: Hvala za to dodatno 

vprašanje.  
 To, kar bom zdaj povedal, ni odgovor 
na vprašanje, ampak je bolj moje mnenje. 
Država včasih ne ve, kaj početi z vso to, po 
njenem mnenju, včasih menažerijo, kar se tiče 
sodobnih umetnosti, niti jih ne razume niti jih ne 
prepoznava kot zelo pomembne za naš obstoj, 
za naš razvoj. Seveda država lahko vlaga v 
zidove, namesto da bi včasih vlagala tudi v ljudi 
in v projekte in v programe. Začasa svojega 
ministrovanja mislim ta princip postaviti malo na 
glavo in predvsem vlagati v projekte in v ljudi, 
ker zidov imamo trenutno, vsaj po mojem 
skromnem mnenju, pa ne vem še vsega, dovolj. 
Osnova obstaja, predvsem na nas pa je, da 
skupaj, s skupnimi močmi, kot sem že prej dejal, 
najdemo poti do ljudi, do umetnikov, do umetnic 
in do teh projektov, ki govorijo o današnjem 
trenutku in ki kažejo tudi na vizualnem področju 
pot naprej.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima poslansko vprašanje 
gospod Gregor Židan, in sicer za ministra za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja 
Pikala.  
 Izvolite. 
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Hvala za besedo. 

Spoštovani minister! 
 Pravijo, da je šport polje delovanja 
vsake odgovorne oblasti, saj prinaša številne 
pozitivne učinke za družbo kot celoto. Govorim o 
gospodarskih, zdravstvenih, socialnih učinkih. 
Šport je tudi eden tistih družbenih podsistemov, 
ki nas kot narod povezujejo, in zaradi 
pomembnih učinkov, ki jih ima za posameznika 
in družbo, predstavlja temeljno pravico vsakega 
posameznika. Zato ni nepomembno, kako kot 
država razumemo šport in kakšno vlogo mu 
predpisujemo skozi prizmo javnega interesa. 
Eno pomembnejših vprašanj, povezanih s tem, 
je, kakšno vsoto zagotoviti športu, še posebej v 
času, ko je državna blagajna dovolj polna, da 
njene neposredne koristi čutijo mnogi. O 
financiranju športa in višini potrebnih javnih 
sredstev govori tudi Nacionalni program športa 
za obdobje 2014–2023. Med drugim v tem 
programu piše: »Da bomo dosegli želen vpliv 
športa na kulturo naroda, bo treba zadržati in 
povečati javne vire na raven, kot jo imajo v 
razvitih evropskih državah.« To je približno 100 
evrov na prebivalca. Po zdajšnjih podatkih je to 
pri nas okrog 50 evrov na prebivalca. 
 Sredstva Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport so se z rebalansom proračuna, 
ki je bil nedolgo nazaj sprejet in potrjen v 
Državnem zboru, glede na realizacijo v letu 
2018 dvignila za dobrih 91 tisoč, kar pa je 
bistveno manj v primerjavi s področjem kulture 
ali na primer znanosti, ki sta doživeli skoraj 20 
milijonov dviga. Seveda sta tudi ti dve področji 
dodatna sredstva dobili upravičeno, o tem ni 
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dvoma, a razkorak s področjem športa je 
vsekakor prevelik. V oči pa bode predvsem 
znesek letnega programa športa, ki pa je za leto 
2019 kar za 3 milijone evrov manjši kot v letu 
2018. V zadnjih letih so bili sicer storjeni nekateri 
pomembni premiki za izboljšanje položaja športa 
ter športnic in športnikov. Ne nazadnje je bil v 
letu 2017 po skoraj 20 letih sprejet nov zakon o 
športu. 
 Glede tega vas kot ministra, pristojnega 
za šport, sprašujem:  
 Kako boste v prihodnjem obdobju 
poskrbeli, da sredstva ne bodo več zaostajala 
oziroma da se bodo začela krepiti?  
 Ali planirate kakšno notranjo 
prerazporeditev sredstev, da bi šport razpolagal 
z več sredstvi?  
 Kakšen trend pri financiranju športa 
lahko z vaše strani pričakujemo v prihodnje?  
 Hvala za odgovor. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod minister, izvolite, imate 
besedo. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovana gospa 

podpredsednica, poslanke in poslanci, kolegice 
in kolegi! 
 Najprej glede splošne vloge športa. 
Mislim, da se bolj ne moreva strinjati. Še 
posebej v družbi, kot je slovenska, kjer je po 
anketni metodi vsaj 60 % ljudi tako ali drugače 
fizično aktivnih, je seveda to eno izjemno darilo 
družbi in pa vsakemu posamezniku. Tako da 
glede družbene vloge športa nimava različnih 
idej in jo vsekakor absolutno podpirava. Kar pa 
se tiče tega, kar je bilo bistvo vašega vprašanja, 
torej glede financiranja, je pa vendarle treba 
nekaj navedb, ki so se v zadnjih časih v medijih 
pojavile, popraviti ali pa jih postaviti v pravo luč. 
Najprej, sredstva, ki so bila načrtovana v 
proračunu, v sprejetem proračunu za leto 2019, 
ki je bil sprejet pred letom in pol, so bila pod 15 
milijoni evrov – to je prvo dejstvo. Drugič, 
realizacija je bila taka, tako kot ste vi to povedali, 
lani, mislim, da 17,1 milijona, tam okrog je bila 
realizacija letnega programa športa. Spet 
govorimo zgolj in samo o nacionalnih sredstvih. 
Potem obstaja nek sklep Vlade, ki ga je sicer 
sprejela prejšnja vlada in je novo vlado vnaprej 
zadolžila v to ali zavezala k temu, da bi morala 
približno 1 % proračunskih sredstev Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport nameniti 
športu, kar pomeni z današnjimi številkami 
približno 18,4 milijona. Zdaj pa 4. točka. Če 
pogledate letošnja sredstva, ki so načrtovana, 
če k temu dodate še sredstva za evropsko 
prvenstvo v odbojki, bomo približno na 18,1 
milijona ali okrog 18 milijonov in med letom 
lahko seveda pridobimo še nekaj denarja, zato 
da bi lahko prišli do želenih 18,4. Če me 
vprašate, če je to dovolj – seveda ni dovolj. In če 
me vprašate, zakaj pa je tako, je pa zaradi tega, 
ker je indeks sprejetega proračuna pred letom in 

pol ter sedanjega rebalansa 120. In to je tudi v 
primerjavi s kulturo, ki ste jo omenjali, ali z 
znanostjo višji indeks, kot ga imata obe dve 
področji.  
 Tisto, kar nas dejansko najbolj boli, in 
to nas na nek način boli vse skupaj, pa je 
vprašanje evropskih sredstev. To pa je drugi tip 
vira. To pa je tistih 2,7 milijona evrov, ki 
umanjkajo v letošnjem proračunu. Ampak 
umanjkajo zaradi tega, ker se je projekt končal. 
Zato ker je bil od samega začetka tako 
načrtovan in se je programirano tudi končal. 
Tisti, ki so ga načrtovali, so ga načrtovali tako, 
da teče do konca leta 2018. Mi z nacionalnimi 
sredstvi seveda ne moremo nadomestiti vseh 
evropskih sredstev. In kot vi to bolje veste kot 
jaz, so nam pravzaprav na športnem področju ta 
evropska sredstva v preteklosti prišla najbolj 
prav, saj smo sfinancirali predvsem 
infrastrukturno, nekaj večjih infrastrukturnih 
športnih objektov, predvsem pa eno ogromno 
število malih telovadnic, ki so na eni strani 
šolske telovadnice in na drugi strani telovadnice 
za rekreacijo, športna društva in tako naprej, 
kasneje. Ampak s to perspektivo, ki je sedaj 
veljavna, ni več mogoče, kot je rekel prej moj 
kolega minister za kulturo, vlagati v zidove. 
Torej, na športnem področju iz evropskega 
denarja ne moremo več vlagati v zidove, zaradi 
tega je ta manko. Ampak ta manko ni od včeraj 
ali od sprejetja rebalansa tega proračuna, 
ampak je pravzaprav že kar nekaj časa.  
 Tisto, kar je treba narediti – da ne bova 
samo pri analizi – je to, da gremo v letnem 
programu športa s sedanjih 3,3 milijona, česar 
pravzaprav, če sem prav pogledal, nismo imeli 
od leta 2010, na vsaj 4 milijone za infrastrukturo 
in potem to zadevo še dvigujemo. Kajti jasno je, 
da iz evropskih sredstev ne v tej ne zelo verjetno 
tudi v naslednji perspektivi športnih objektov na 
ta način ne bomo mogli graditi. Da bomo lahko 
izvajali programe, je pa jasno, in to je potem tisti 
drugi del, ki ga bova mogoče še dorekla. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospod poslanec, želite zahtevo za 
dopolnitev? Izvolite. 
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Hvala lepa. 

 Hvala lepa, da se strinjamo z neko 
zadevo. Absolutno je treba vlagati v šport. Tu se 
strinjamo. Upam, da boste kaj naredili v tej smeri 
z gospodom ministrom za finance, da uredimo te 
financerje, ki nadoknadijo tisto, česar država ne 
more dati direktno, da bi dale te firme, ki to lahko 
dajo. To se pravi, v tem primeru se strinjam s 
predlagatelji enega zakona o razbremenitvi 
podjetij, vendar, tako kot sem rekel, za vsa, ne 
samo za majhne financerje. Hvala lepa, da ste 
mi že deloma odgovorili na to drugo vprašanje, 
vaše sodelovanje pri teh velikih športnih 
prireditvah. Omenili ste sami prihajajoče 
prvenstvo v odbojki, tu vas bom spomnil, da 
prihaja verjetno tudi košarkarsko prvenstvo, pa 
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nogometno prvenstvo mladih v sodelovanju z 
Madžarsko. Upam, da boste tudi tu lahko kaj 
namenili oziroma pomagali, kajti to nas 
enostavno dela večje. Takšne športne objekte je 
pa treba delati ne glede na to, ali bodo sredstva 
namenjena ali ne, saj se s tem kaže neka 
kultura naroda. Upam, da boste našli tudi neka 
sredstva za te športne objekte. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospod minister, izvolite. 
 
DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa tudi za ta del.  

 Moram reči, da ja, letos bo, in sem zelo 
vesel, da bo, evropsko prvenstvo v odbojki tudi v 
Sloveniji, tudi en polfinale se bo septembra igral 
v Ljubljani, tako da to je ena zelo zelo velika 
stvar in kot država smo k temu takoj pristopili. 
Ampak tisto, česar se po navadi organizatorji ne 
zavedajo, je, da mi nimamo neke vreče kar tako 
in da potem iz tiste vreče ne moremo kar tako 
malo pomagati ali pri kotizaciji ali pri čem 
drugem. To je javni razpis, za letni program 
športa se ve, kako se razpisuje, kako gredo 
stvari. Včasih smo potem malo presenečeni, 
ampak z vsakim organizatorjem, torej s 
košarkarji in z vsemi, poskušamo delati, iščemo 
rešitve in tako naprej.  
 Tisto, kar bi potrebovali, je nek krovni 
zakon o velikih mednarodnih športnih 
prireditvah. To je nekaj, kar bi potrebovali, zato 
ker potem bi mogoče bilo za en odtenek lažje, 
ker bi imeli pravno podlago, ki bi nam 
omogočala hitrejše reagiranje, predvsem pa bi 
vključevala vse deležnike. Ker kot opažamo – 
dobro, dokler so dvoranski športi, nimamo 
problema – ko gre za športe na prostem, pa 
morajo nujno pristopiti Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo 
za notranje zadeve, ker gre za varovanje 
prireditev, skratka ena cela vrsta, Ministrstvo za 
obrambo, ker nam pomaga recimo pri biatlonu 
pa še pri eni celi vrsti prireditev. Mi bi 
potrebovali, in tega se bomo lotili, večji krovni 
zakon o velikih mednarodnih športnih 
prireditvah, kajti to nam bo dalo osnovo. Sedaj 
imamo izkušnje, vemo, dalo nam bo tudi jasno 
proceduro, kako stvari morajo iti, zato da bo 
lahko Slovenija, ki je vedno dober organizator, 
tudi v bodoče organizator več velikih 
mednarodnih športnih prireditev. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Nadaljujemo, in sicer ima poslanec Marko 
Bandelli vprašanje, ki ga bo postavil ministru za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju 
Pikalu in ministrici za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsedujoča. Lep pozdrav, ministrica 
pa minister! 

 Že dalj časa se opozarja na to, da 
število razpisanih vpisnih mest na srednjih šolah 
in fakultetah ni uravnoteženo s potrebami 
delodajalcev tako v zasebnem kot v javnem 
sektorju. Trg dela se na eni strani sooča s 
problematiko deficitarnih poklicev in kadrov, za 
katere je veliko povpraševanje, na drugi strani 
pa s presežkom visoko izobraženih iskalcev 
zaposlitve. Prav visoko izobraženi v Sloveniji 
večinoma ostanejo brezposelni, pri čemer se na 
primer srečujemo z deficitom visoko 
izobraženega kadra na področju tehnologije in 
umetne inteligence. Za deficitarne poklice se je 
izšolalo manj ljudi, kot jih nujno potrebujejo 
delodajalci, na rezultate izobraževalnih ukrepov 
pa je treba počakati nekaj let. Razmere so 
danes že alarmantne in lahko negativno vplivajo 
celo na gospodarsko rast. Realno sliko kaže tudi 
stanje na zaposlitvenih portalih. K nujnim 
spremembam in potrebi po sistemskih rešitvah 
Vlado že dolgo poziva tudi Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije. Izobraževalni sistem je tisti, 
ki se mora uspešno povezati s trgom dela in na 
njegova povpraševanja odgovoriti z učinkovitimi 
ukrepi. Mednje sodi tudi ustrezna določitev 
števila vpisnih mest v izobraževalne ustanove. 
 Vprašanja, ki jih naslavljam na vas, 
spoštovani minister, so: 
  Kakšno je vaše mnenje o povedanem?  
 Ali Vlada razmišlja o spremenjenem 
pristopu k določanju števila vpisnih mest?  
 Kakšne konkretne ukrepe je v zvezi z 
izpostavljeno problematiko do zdaj sprejelo 
ministrstvo?  
 Kdaj lahko pričakujemo njihove učinke?  
 Ker določenih kadrov v Sloveniji 
preprosto ni, jih je treba iskati v tujini. O tem je 
znano, da tovrstnih kadrov v tujini ne išče zgolj 
Slovenija, temveč tudi ostale države. Vprašanje 
je, kako si bo Slovenija v tekmi z drugimi 
državami zagotovila nujno potrebni kader. 
Delavec bo pri izbiri države, v kateri bo opravljal 
delo, nedvomno upošteval čas, potreben za 
izdajo delovnega dovoljenja tujcu, in če 
postopek izdaje delovnega dovoljenja v Nemčiji 
traja en mesec, v Sloveniji pa nekje od tri do štiri 
mesece, je povsem jasno, da delavec ne bo 
izbral Slovenije. Delavci, ki v Sloveniji trenutno 
opravljajo deficitarne poklice in imajo potrebna 
strokovna znanja, izpolnjujejo upokojitvene 
pogoje, zato jim moramo omogočiti, da po 
upokojitvi z delom nadaljujejo in usposabljajo 
nov kader. Dejavnosti v zvezi z javnim 
povabilom Usposabljamo lokalno, ki 
brezposelnim omogoča usposabljanje za najbolj 
iskane poklice, so pohvalne. Zavedam se, da je 
do zaključka javnega povabila še nekaj 
mesecev, a me vseeno zanimata vmesni presek 
in ocena projekta.  
 Spoštovana ministrica, sprašujem vas: 
 Kakšno je zanimanje za javno povabilo 
med delodajalci in udeleženci na drugi strani? 
 Hvala.  
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Morda najprej besedo gospa 
ministrica? (Da.) 
 Izvolite.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za 

besedo in hvala za vprašanje. 
 Glede zagotavljanja manjkajočega 
kadra iz tujine bi izpostavila več ukrepov. 
Postopke izdaje enotnega dovoljenja smo v 
preteklosti poenostavili in skrajšali za kader, ki 
sodi v Odredbo o določitvi poklicev, v katerih 
zaposlitev tujca ni vezana na trg dela. Gre za 
tako imenovane deficitarne poklice, v zvezi s 
katerimi se soglasje k enotnemu dovoljenju ali 
pisni odobritvi za namen zaposlitve tujca poda 
brez ugotavljanja, da v evidenci brezposelnih 
oseb ni ustrezne brezposelne osebe. Postopek 
je tako za poklice in uredbe znatno krajši. Ob 
nastopu mandata sem se z Zavodom Republike 
Slovenije za zaposlovanje dogovorila o okrepitvi 
dela na nalogah, povezanih z izdajo delovnih 
dovoljenj, kar se kaže v znatnem skrajšanju 
časa od vloge do dovoljenja, in zavoda v tem 
pogledu ni več mogoče šteti za ozko grlo v 
procesu. Trenutno imamo sklenjena tudi dva 
bilateralna sporazuma, ki v gospodarstvu 
omogočata lažji dostop do kadra iz tujine, in 
sicer iz Bosne in iz Srbije, pri čemer bo slednji v 
uporabi v kratkem. Začeli smo tudi z aktivnostmi 
za sklenitev primerljivega dogovora z Ukrajino. 
Eden izmed pomembnih prihodnjih ukrepov, za 
katere delamo, je vzpostavitev infotočk v državi 
izvora, ki bodo omogočile boljši nabor in 
osveščenost tujega kadra s pravicami iz dela, 
potrebnimi veščinami, jezikom in kulturnimi 
značilnostmi okolja, v katerega se podajo na 
delo.  
 Glede vašega vprašanja o programu 
aktivne politike zaposlovanja Usposabljamo 
lokalno lahko izpostavim, da program omogoča 
pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, 
veščin in spretnosti brezposelnim osebam, 
katerih obstoječa znanja oziroma izkušnje ne 
omogočajo neposredne zaposlitve na delovnih 
mestih za deficitarne poklice. Program prispeva 
k odpravi strukturnih neskladij na trgu delovne 
sile v lokalnem okolju. Leta 2018 je bilo 
sklenjenih sto pogodb z izvajalci programa 
Usposabljamo lokalno, v program pa se je 
vključilo 92 brezposelnih oseb. Do konca leta 
2018 je z usposabljanjem zaključilo 62 oseb, 26 
ali 41 % oseb se je v času spremljanja pogodbe 
zaposlilo. Gre za začasne podatke, ki bodo ob 
zaključku projekta izkazovali boljšo realizacijo. 
Opažamo, da je zanimanje s strani delodajalcev 
relativno majhno, da tudi pri osebah ni 
zadostnega zanimanja za vključitev, po 
preliminarnih ugotovitvah zaradi zahtevanih 
delovnih razmer in nizkega plačila. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  Gospod minister, izvolite.  
 

DR. JERNEJ PIKALO: Hvala lepa.  

 Če smem še s šolskega področja. Deli 
izobraževalnega sistema, predvsem tisti deli, ki 
jih imenujemo strokovno izobraževanje, se že 
sedaj v veliki meri prilagajajo potrebam na trgu 
dela. Imamo sicer en problem – da od leta 2013 
vsem delodajalcem ni več treba prijavljati potreb 
po delu na Zavodu za zaposlovanje. Tako da 
zelo natančne evidence, ki bi bila res empirično 
natančna, o tem, kaj pravzaprav potrebujejo in 
česa ne, nimamo. Za visoko šolstvo sedaj 
delamo nek modul, ki bo za tiste, ki so 
visokošolsko izobraženi, spremljal njihove 
kariere, tako da bo tudi potem jasno glede na to, 
kaj so študirali, kaj kasneje delajo, kako so bili 
ne nazadnje tudi uspešni v svojem poklicu in 
tako naprej. Kar pa se tiče tistega, kjer sem 
začel, torej tistega dela strokovnega ali 
poklicnega izobraževanja, kot rečeno, že sedaj 
sodelujemo z obema zbornicama, naš center za 
poklicno izobraževanje sodeluje s posameznimi 
podjetji, ne nazadnje je bilo vajeništvo uvedeno 
točno s tem namenom, torej približanjem potreb 
podjetništva in pa izobraževanja, zato da bi 
skupaj z roko v roki delali v tej smeri.  
 Ne moremo pričakovati, da bodo vsi 
deli izobraževalnega sistema, ker so tudi drugi 
deli izobraževalnega sistema, ki za 
gospodarstvo – medicina je tak primer, medicina 
z gospodarstvom kot takim nima nobene zveze 
in bi bilo zelo narobe, če bi šli v to smer. Zato je 
moja mantra malo drugačna, in sicer: dajmo 
spodbujati ljudi, da se zaposlujejo na deficitarnih 
področjih. Ne omejevati drugje, ampak 
spodbujati. Spodbujamo pa lahko s kadrovskimi 
štipendijami podjetij, spodbujamo lahko tudi z 
našim formalnim ali neformalnim vplivom, 
spodbujamo lahko tako, da širimo dober glas o 
programih poklicnega izobraževanja, in to je 
nekaj, s čimer lahko veliko potem prispevamo na 
ta način podjetjem. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, želite dopolnilno? 
Izvolite.  
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala 

ministrica, hvala minister za odgovor. 
 Mislim, vsaj tako kaže, da gremo v 
pravo smer, da se trudimo s tem, da gledamo in 
da razumemo problematiko. Ker dejansko je 
problematika deficitarnih poklicev zelo resna. 
Zelo resna. Mi lahko izobražujemo kadre, 
delamo visoke in študije in magistre in vse, kar 
je, ampak tisti osnovni del bo zmanjkal, počasi 
ga ne bo več. In vemo, to vam lahko povem tudi 
iz prve roke, so določeni poklici, ki jih 
primanjkuje, so določeni poklici, ki jih mi 
potrebujemo in jih kličemo iz tujine. Tudi tukaj je 
treba napraviti ta korak naprej, tako kot je 
povedala ministrica. Upam, da to zdaj je, da se 
bodo počasi lotili izboljšave tega sistema.  
 Veste, tukaj se dogaja tudi nekaj 
drugega. Imamo določene firme, ki nekako 



                                                                                                                          

  57  

poslujejo samo s tem, da v bistvu iščejo delovno 
silo v tujini pa druge reči. Ampak to ni to. Mi 
moramo omogočati, da direktno pridejo z 
referencami določeni ljudje k nam. Ta način je 
lahko tudi tak, kot ga imajo določene države, 
poslužujejo se veleposlaništev, odprejo delovna 
področja, ki manjkajo, ki so deficitarna, in se 
ljudje lahko prijavijo in pridejo gor z ustreznimi 
dokumenti, ki jih mi rabimo. Tukaj je dosti še za 
napraviti, na tem. Obrtna zbornica mislim, da je 
pravi naslov, kjer bi lahko skupaj to delali. 
Mislim, da je treba razmišljati počasi verjetno 
tudi o kakšnem zakonu o regulirani migraciji, 
regulirani, se pravi točno, da človek dobi 
delovno mesto tam, kamor pride. Mislim, da bi to 
pomenilo zelo dosti. Toliko z moje strani. Hvala 
zaenkrat.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Želita, gospa ministrica, gospod 
minister, dopolnilni odgovor? (Ne.)  
 Niste izzvali odgovora, gospod 
poslanec, vas to kaj teži? Šalim se. 
 Končali smo s tem poslanskim 
vprašanjem. Prehajamo na 43. poslansko 
vprašanje, in to je poslansko vprašanje gospoda 
Bojana Podkrajška. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala, 

spoštovani predsednik Državnega zbora, za 
dano besedo. Cenjene ministrice, spoštovani 
ministri! 
 Moje poslansko vprašanje je za 
ministra za kulturo v Republiki Sloveniji, in sicer 
glede obnove kulturne dediščine po vsej 
Sloveniji. Spoštovani minister je že prej na eno 
drugo poslansko vprašanje odgovarjal, zaznal 
sem stavek, da velikokrat ne moremo več vlagati 
v zidove. Ampak naj uvodoma povem, da je 
naša kulturna dediščina naša bogata preteklost, 
sedanjost, pa tudi slovensko kulturo lahko 
gradimo na naši kulturni dediščini, ki so jo 
zgradili naši predhodniki. Zato, spoštovani 
minister, jaz vem, da ste zelo kratek čas na tem 
delovnem mestu, ne bom zdaj valil neke krivde 
na vas, ampak vseeno vas sprašujem pa 
apeliram na vas. Moram povedati, da ste v 
dobrih štirih oziroma slabih petih letih četrti 
minister za kulturo, da ste danes to vi, ne bom 
komentiral, ampak to, da se ministri tako 
pogosto menjujejo na tem resorju, mislim, da ne 
gre v prid slovenski kulturi. 
 Spoštovani minister, sprašujem vas:  
 Ali bo naša kulturna dediščina, ki je v 
Republiki Sloveniji bogata, dobila več posluha z 
vašim ministrovanjem, z vašimi strokovnimi 
sodelavci? 
 Verjamem, jih tudi nekaj poznam, da 
imate nekaj zelo dobrih strokovnih sodelavcev, 
ampak največkrat, ko se z njimi pogovarjaš, se 
zatakne pri denarju.  
 Zato me, spoštovani minister, zanima 
tudi: 

 Kako je z obnovo slovenske kulturne 
dediščine? 
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod minister, beseda je vaša, 
izvolite.  
 
MAG. ZORAN POZNIČ: Hvala, gospod 

predsednik. Hvala, gospod poslanec, za tole 
vprašanje.  
 Mogoče se prej nismo dovolj dobro 
razumeli, ko sem jaz rekel, da ne moremo več 
vlagati v zidove, sem govoril o novogradnjah, o 
novih galerijah in o takšnih stvareh, o muzejih 
sodobne umetnosti. Prenekateri takšen objekt 
zdaj bolj kot ne sameva, je brez programov, brez 
pravih vsebin. V tem smislu je bilo to rečeno. Kar 
se pa tiče varovanja, obnove, restavriranja, 
vsega tistega, kar se je žlahtnega nabralo, 
takšnih objektov je recimo samo pod državnim 
varstvom več kot 300 na Slovenskem, več kot 8 
tisoč je takšnih objektov kakršnekoli vrste pod 
zaščito lokalnih skupnosti in tako naprej, tako da 
to je ena sfera, ki je za naš narod seveda 
odločilnega pomena. Je pa res, da je bilo 
zadnjih deset let, v letih tako imenovane krize, to 
bolj kot ne prepuščeno propadanju. Nič se ni 
obnavljalo na veliko, vzdrževalo se je samo 
zatečeno stanje, če je to sploh še bilo mogoče. 
Tako da je treba tu sedaj z eno novo energijo, z 
novimi koraki res pristopiti temeljitejše k 
obnavljanju in vzdrževanju vse te neizmerne in 
neprecenljive dediščine, ki jo kot narod nosimo v 
imenu ne samo naših prednikov, ampak tudi 
naših naslednikov.  
 Ravnokar, tik pred zdajci, da tako 
rečem, je zakon, ki se mu uradno reče Zakon o 
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi, 
popularno se temu zakonu v javnosti reče 
kulturni evro, ki bo vse to, o čemer vi govorite in 
kar vas upravičeno skrbi, tudi omogočil – bolj 
celovit pristop k obnovi stavbne kulturne 
dediščine, snovne kulturne dediščine in tudi 
nesnovne kulturne dediščine. Investicijska 
vzdrževalna dela, da tako rečem, tečejo 
nemoteno sedaj na našem ministrstvu. Samo 
nekaj jih naj naštejem, ker vem, da prihajate iz 
tistih krajev: saniramo določen del grada na 
Ptuju, saniramo grad Borl, obnavljamo avlo v 
kulturnem domu v Črnomlju, obnavljamo fasado 
Prešernove hiše v Vrbi, dogovarjamo se z 
lastnikom zemljišča, da gremo tudi v odkup 
okoliških zemljišč, obnavljamo in popravljamo 
streho na rojstni hiši Frana Saleškega Finžgarja, 
Dornava, Šrajbarski turn … Ogromno je enih 
stvari, ki so sedaj res nujne. Hkrati z vsem tem 
mora pa tudi kulturna dediščina skrbeti za vse 
zgodovinsko gradivo, da tako rečem, za arhive. 
Tako je zdaj naša prioriteta sanacija in obnova 
Pokrajinskega arhiva v Mariboru. V glavnem, 
dela je ogromno.  
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 Sedaj tudi z novimi sredstvi, da tako 
rečem, na novo pridobljenimi, in tudi z zakonom, 
ki je, še enkrat, tik pred zdajci, nameravamo res 
bolj tvorno, sistematično pristopiti k obnovi in 
tudi k revitalizaciji vsega tega, o čemer ste vi 
govorili. Recimo kot primer, v sredo grem na 
grad Otočec

1
 na pogovore z lokalnimi 

skupnostmi, da skupaj domislimo in osmislimo, 
kako bomo grad Otočec

2
, ki je biser, revitalizirali 

in mu na en način vdihnili zopet eno novo 
življenje. Tako da zelo pozorno spremljamo, kaj 
se dogaja. Ne bomo več samo gasili požarov, da 
tako rečem, ali preprečevali poplav, da sem še 
bolj natančen, ampak tvorno obnavljali, 
revitalizirali tudi predvsem vse tisto, vključevali 
tudi v princip kulturnega turizma in vsega tistega, 
kar se od takšnega ogromnega, da tako rečem, 
celotnega projekta na ozemlju naše države 
predvideva tudi s tehnologijami 21. stoletja. 
 Se pravi, novi načini prezentacije starih 
vrednot in tako naprej in tako naprej in tako 
naprej. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, dopolnitev 
vprašanja.  
 Izvolite.  
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala še 

enkrat za besedo pa spoštovanemu ministru za 
prvi del odgovora. 
 Rekel bi, vaša beseda v božja ušesa. 
Ko govorite o zakonu, naj spomnim, da tri leta 
nazaj, v prejšnjem mandatu, je Julijana Bizjak 
Mlakar, takratna ministrica– mislim, da je imela 
pripravljen zakon, da bi v petih letih šlo 200 
milijonov za obnovo kulturne dediščine. Pa žal to 
na vladi, takratni, ni šlo skozi. Mislim, da je ostro 
nasprotoval minister za javno upravo takrat – v 
prejšnji vladi, da ne bo pomote. 
 Mislim, da imamo v Sloveniji slabih 3 
tisoč sakralnih objektov in da po celi državi 
ljudje, ki živijo v tistem kraju, to z zelo trdimi 
rokami, žulji obnavljajo te objekte. Ko prideš kot 
obiskovalec prvič v nek kraj, vidiš po obnovi tega 
sakralnega objekta, kako ljudje živijo s tem 
krajem. Ko tujec pride prvič v našo domovino in 
ko si pogleda te sakralne objekte oziroma te 
kulturne objekte, ki so naša kulturna dediščina, 
dobijo nek vtis. Vem, verjamem, da imate vi 
dobro namero, zato me – še enkrat – skrbi, če 
boste s tem predlogom, ki ga imate, to lahko 
spravili skozi koalicijo, skozi vlado in da bomo 
slej ko prej lahko videli to tudi po Sloveniji, ko 
bomo šli po Sloveniji – ne bom zdaj govoril o 

                                                 
1
 Lapsus linguae. Minister za kulturo mag. Zoran 

Poznič se v nadaljevanju sam popravi, govori o 
gradu Snežnik. 
2
 Lapsus linguae. Minister za kulturo mag. Zoran 

Poznič se v nadaljevanju sam popravi, govori o 
gradu Snežnik. 

svojem kraju ali o enem objektu –, da se bojo ti 
objekti, ki propadajo, začeli obnavljati. 
 Sami ste pa prej ugotovili, da že več let 
na nekaterih objektih ni bilo niti enega evra 
vloženega. Hvala za vaš odgovor. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
MAG. ZORAN POZNIČ: Hvala. 

 Mislim, da sem prej naredil napako; 
lapsus je bil; ni grad Otočec, ampak je grad 
Snežnik. Pojutrišnjem. Očitno sem že na oni 
strani pomladi pa mi sneg sploh ne gre več z 
jezika. Pa vendar. Seveda! Vse to, kar ste rekli, 
je res. Seveda je res. Vendar mislim, da se je 
tudi znotraj koalicije in znotraj Vlade sedaj 
vzpostavila ena atmosfera, eno razpoloženje, ki 
je še kako naklonjeno vsemu temu, o čemer 
sem prej govoril. Tako ne vidim problemov, 
stvari so bolj kot ne usklajene …  
 In nisem prejšnja ministrica, sem 
zdajšnji minister. Nisem tistih pet ministrov, ki so 
bili, jaz sem ta minister, ki je zdaj. In kar se 
mene tiče, bomo napeli vse sile in vso moč, da 
te stvari, o katerih sem govoril, tudi izpeljemo in 
izvedemo. Mogoče tudi v vašem domačem 
kraju. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 S tem prehajamo na vprašanje številka 
44. Gospod Boštjan Koražija, beseda je vaša. 
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Spoštovani, 

hvala za besedo.  
 Vprašanje imam za gospo ministrico dr. 
Aleksandro Pivec. 
 Prebivalci v dolinah rek Mislinje in 
Suhodolnice že nekaj časa oziroma že kar 
precej časa opozarjajo na dejstvo, da se 
pospešeno povečuje rast hmeljišč. Problem 
hmeljišč je v bistvu škropljenje oziroma 
škropljenje s fitofarmacevtskimi sredstvi in tudi 
odstranjevanje hmeljevine s plastičnimi vrvicami. 
Najbolj intenzivna škropljenja potekajo v juniju, 
juliju in avgustu in tudi takrat zaradi geografskih 
posebnih značilnosti pride do tega, da se pač te 
kapljice fitofarmacevtskih sredstev zelo počasi 
sušijo oziroma ko popiha veter čez dolino, 
potem te kapljice odnese naprej po dolini in je 
dejansko dolina kontaminirana. 
 Dejansko so na tem območju oziroma v 
tej regiji v tem času tudi zaznali povečanje 
bolezni dihal in kože, tudi alergij in žal tudi 
rakastih obolenj. Tudi nasvet Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje priporoča, da se v času 
škropljenja zaprejo okna, da se 5 ur potem ne 
hodi na zrak oziroma da se držimo v zaprtih 
prostorih. 
 Velik dodaten problem, ki ga 
hmeljarstvo predstavlja, je kontaminacija zemlje 
s temi plastičnimi vrvicami. Ker se pridelovalci 
večinoma odločijo za razsekovanje odpadkov 
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oziroma odpadka samega v smislu hmeljevine in 
ta hmeljevina je dejansko potem tudi polna teh 
plastičnih vrvic, ki potem žal pristanejo nazaj v 
zemlji in kontaminirajo zemljo oziroma prst. 
 Zdaj pa imam vprašanje za gospo 
ministrico. Sprašujem vas: 
 Kako nameravate prebivalcem v 
dolinah Mislinje in Suhodolnice zagotoviti 
ustavno pravico do zdravega okolja, v katerega 
posega neprimerno umeščanje trajnih nasadov 
hmelja in posledično tretiranje nasadov s 
fitofarmacevtskimi sredstvi, ki ne upoštevajo 
specifičnih geografskih pogojev rastišč? 
 Drugo vprašanje: 
 Kako pogosto je bil izveden nadzor nad 
uporab fitofarmacevtskih sredstev na tem 
območju in kakšne so ugotovitve? 
 Tretje vprašanje: 
 Kako pogosto je izveden nadzor nad 
odstranjevanjem hmeljevine in kakšne so 
ugotovitve? 
 Četrto vprašanje: 
 Ali je mogoče zamejiti uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev in iz uporabe umakniti 
tiste, ki so zdravju bolj nevarni, in ali boste to 
tudi storili? 
 Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, beseda je vaša, 
izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Spoštovani 

predsednik, spoštovani poslanec gospod 
Koražija! 
 Pri nas res izvaja nadzor nad uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev Uprava za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, ki deluje 
kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Podatki se zbirajo o 
letnih količinah snovi, vendar na nivoju države in 
ne na nivoju posameznega uporabnika oziroma 
ne na nivoju posamezne kulturo oziroma 
kmetijskega zemljišča, saj bi to bilo v bistvu 
prezahtevno in tudi tehnično težko izvedljivo. Je 
pa vsak posameznik, ki uporablja 
fitofarmacevtska sredstva, seveda dolžan voditi 
evidenco o uporabi fitofarmacevtskih sredstev in 
le-ta je predmet inšpekcijskih nadzorov. Se 
pravi, na zahtevo inšpekcijske službe mora te 
evidence tudi izkazati oziroma morajo te 
evidence biti dostopne inšpekcijskim službam. 
 Podatki o prodaji in uporabi glavnih vrst 
pesticidov, ki jih beležimo na nivoju države po 
letih, pa kažejo na stanje, da se fitofarmacevtska 
sredstva iz leta v leto zmanjšujejo, k čemer težijo 
seveda tudi evropske politike in temu tudi potem 
nacionalna politika. Uradni nadzor v skladu z 
Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih in 
Uredbo o izvajanju uredbe Evropskega sveta in 
Evropske komisije o dajanju fitofarmacevtskih 
sredstev v promet izvajajo fitosanitarni 
inšpektorji na Inšpekciji za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin in ti so razporejeni 

v desetih območnih uradih, skupaj je 29 
fitosanitarnih inšpektorjev. 
 Največ hmeljišč se res nahaja na 
območju, ki ga pokrivata Območni uradi Celje in 
pa Območni urad Maribor. Število pridelovalcev 
hmelja, ki delujejo na teh območjih, je 106 za 
celjsko območje in 11 za mariborsko in kar se 
tiče izvedenih kontrol, imam pripravljene podatke 
od let 2015, 2016, 2017, ki kažejo, da pri 
približno enakem številu pregledov – se pravi, 
pregleda se približno 12 hmeljišč v enem letu –, 
iz leta 2015 pa vse do 2018 izjemno pada število 
izdanih ureditvenih odločb in še bolj padajo 
prekrškovni postopki. Če je bilo leta 2015 12 
takšnih postopkov, recimo, v letu 2018 beležimo 
le še 1 prekrškovni postopek, kar kaže na to, da 
se tudi prekrški na področju rabe 
fitofarmacevtskih sredstev znižujejo. 
 Potem se izvaja še vzorčenje zelenih 
delov rastlin, se pravi te hmeljevine, ki se izvaja 
tekom vegetacije. Namen tovrstnega vzorčenja 
pa je preverjanje uporabnika fitofarmacevtskih 
sredstev glede pravilne uporabe teh sredstev. 
Tukaj se izvajajo pa potem pregledi na 
predpisano kulturo, pravilno uporabo v odnosu 
do okolja – o čemer tudi vi govorite – preverjanje 
istovetnosti vnosov v evidenco pri uporabniku, 
ali je to res korektno in ali uporabe tista 
sredstva, ki jih je zavedel v evidenci uporabe 
registriranih fitofarmacevtskih sredstev pri 
razkuževanju semen ter preverjanja izvajanja 
ukrepov zatiranja. 
 Vsako leto je v vzorčenje zelenih delov 
vključen seveda tudi hmelj in v letu 2017 so bili 
na tem območju, o katerem govorite, vzeti trije 
vzorci hmelja, pri vseh treh pa ni bilo 
ugotovljenih nobenih neskladij. Se pravi, s tistimi 
predpisanimi količinami, ki jih pravilnik narekuje. 
 Kar se tiče poudarkov o analizah zraka, 
po katerih ste tudi vprašali. V inšpekcijskih 
postopkih se vzorčijo pridelki, ki se uporabljajo 
predvsem za prehrano ljudi in preverjajo se 
zeleni deli rastlin, o katerih sem govorila v 
prejšnji točki.  
 Kar se tiče izvajanja analiz zraka – v 
inšpekcijskih postopkih se tega ne izvaja v 
nobeni državi, saj gre zgolj za vzorčenje oziroma 
za problem prisotnosti v zraku v trenutku 
škropljenja. Se pa seveda te raziskave in 
projekti izvajajo za namen kakšnih raziskovalnih 
potreb in v Sloveniji jih v ta namen izvaja 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  
 Kar se tiče spremembe pravilnikov – o 
tem so bile opravljene številne strokovne 
razprave, tudi z deležniki, in zaenkrat ni bilo 
potrebe oziroma niti ni bilo z njihove strani 
izkazane te pripravljenosti na to, da se pravilniki 
spremenijo. Je pa res, da Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naprej po 
ukrepu kmetijske politike vlaga veliko sredstev v 
nakup novih aplikacij in opreme za vnašanje 
fitofarmacevtskih sredstev, ki pa omejujejo 
območje, se pravi širino, na katero se prši, kar 
pomeni, da je ta najmanjša.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Gospod poslanec, dopolnitev 
vprašanja. 
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala. 

Hvala za besedo.  
 Tudi za njih bi izpostavil ta problem. 
Imam še vprašanje: 
 Imate tudi kakšne analize oziroma 
kakšne raziskave glede prsti na tem območju? 
 Ali je veliko primesi teh plastičnih vrvic 
oziroma PVC? 
 Pa ena zadeva je tudi taka, na katero 
so me opozorili, a sem se tudi sam konkretno 
pozanimal in se pogovarjal z ljudmi. Problem je v 
tem, da v bistvu ta 7. člen Pravilnika o pravilni 
uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki bi ga 
morali hmeljarji oziroma pridelovalci hmelja 
poznati oziroma tudi se z njim konkretno soočiti, 
je problem v tem, da bi morali javnim zavodom 
vsaj javiti tudi, s katerim fitofarmacevtskim 
sredstvom škropijo in tudi kdaj. Dostikrat je 
problem v tem, da povedo, kdaj, ne povedo pa, 
s katerim fitofarmacevtskim sredstvom škropijo. 
Tudi zaradi tega potem pride do tega, da 
vrtičkarji oziroma kmetovalci ne vedo, kakšna so 
ta obdobja karence. Pa tudi, kdaj bi naj bila 
njihova hrana najbolj primerna za uživanje, ker 
to je potem vse določeno oziroma dodeljeno 
zaradi fitofarmacevtskih sredstev. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Res je, da 7. člen 

Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih 
sredstev govori o tem, o dolžnosti uporabnika 
fitofarmacevtskih sredstev, o obveščanju šol, 
vrtcev in ustanov v okolju in ti postopki morajo 
biti skladno s tem členom izvajani. Za primere, 
ko gre za to, da se ne obvešča korektno, se 
potem pričakujejo prijave zaradi tega, ker 
inšpekcija pač deluje po nekih naključnih 
pregledih in lahko da v teh naključnih pregledih 
ne zadenejo točno tega. Tako v teh primerih mi 
izvedemo tudi izredne kontrole, če gre za 
primere, ko se ugotovi, da deležniki v lokalnem 
okolju niso obveščeni. Gre pa samo za 
zemljišča, ki mejijo na vrtce, šole, otroška in 
športna igrišča, zdravstvene ustanove, domove 
za upokojence ter druge tovrstne objekte. 
Lastnik mora najmanj 24 ur pred uporabo 
fitofarmacevtskih sredstev o tem obvestiti 
upravljavce objekta in pri tem navesti ime 
fitofarmacevtskega sredstva, mesto, način, 
datum in predvideno uro tretiranja. S tem je 
potem tudi možnost seznanitve o karenčni dobi 
in o tem, kakšen je vpliv dotičnega oziroma 
uporabljenega fitofarmacevtskega sredstva. 
 Podatkov o teh plastičnih ostankih mi 
nimamo, saj tega inšpekcija, kot sem prej 
povedala, ne beleži. Gledamo zelene dele rastlin 

in uporabnost samega izdelka, ki se uporablja v 
prehrani. Vem pa, sem pa v zadnjem času že 
seznanjena, da to je problem in prav gotovo je 
treba premisliti, na kakšen način se lotiti tudi 
tega. In res je, da tudi prihodnje obdobje, se 
pravi, ki je vezano na finančno perspektivo, 
izjemno zaostruje okoljske pogoje in da najbrž 
bo potrebno tudi številne pravilnike, vključno s 
tem, o katerem govorimo danes, prevetriti, jih 
revidirati in pripraviti na to, kar bodo 
okoljevarstveni pogoji izjemno zaostreni. 
 Seveda se strinjam, da moramo tudi mi 
temu slediti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica.  
 Prehajamo na vprašanje številka 46.  
 Gospod Žan Mahnič, izvolite.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsednik. Kolegice in kolegi! 
 Gospod minister, Slovenija letos 
obeležuje 15. obletnico vstopa v zvezo Nato, kar 
ste tudi na nek način obeležili pretekli teden na 
Brdu pri Kranju. Vemo, da je v Sloveniji zaradi 
takšnih in drugačnih izjav, zaradi takšne in 
drugačne medijske propagande in tudi zaradi 
zelo proruske usmerjenosti vaše prejšnje vlade 
in tudi na nek način dosedanje mnenje in 
simpatije do zveze Nato, da so skrajno 
negativni. Namesto da bi mi to 15. obletnico 
vstopa, tako kot druge države, ki so tudi takrat 
vstopile v zvezo Nato, izkoristili za to, da bi 
državljankam in državljanom na nek način 
predstavili, kaj zveza Nato je, predvsem pa, kaj 
zveza Nato ni. Da zanikamo to, kar mediji 
dnevno ljudem plasirajo, kako zveza Nato 
uničuje severni del Afrike, kako zveza Nato 
uničuje Bližnji vzhod – nikjer tam praktično ni 
prisotna, drugo je, kaj počnejo posamezne 
države članice –, ve se pa, kaj zveza Nato 
počne oziroma tam ne počne. Skratka, namesto 
da bi izkoristili to 15. obletnico, da bi skozi 
celotno leto imeli dogodke, ki bi državljanke in 
državljane ozaveščali, kako pomembno je naše 
članstvo v zvezi Nato, kako pomembno je, da 
smo del te mednarodne koalicije, ki je 
najmočnejše vojaško zavezništvo v zgodovini in 
ki temelji na kolektivni obrambi, izpuščamo 
edinstveno priložnost. 
 Vi kot minister za zunanje zadeve bi 
skupaj z ministrom za obrambo morala že 
lansko leto narediti načrt, kako boste letošnje 
leto izkoristili za promocijo zveze Nato, za 
promocijo vrednot, kot so svoboda, varnost, 
demokracija, ki to zvezo povezujejo in na katerih 
ta zveza temelji, ste enostavno to priložnost 
izpustili. Na Brdo pri Kranju ste povabili nekatere 
poslance, ministre, bivše poslance, bivše 
ministre, zadevo zaključili z nekaj nagovori in 
okroglo mizo, dogajalo pa se naprej ne bo nič. 
Ko smo o tem na Odboru za obrambo 
razpravljali in vprašali ministra, takrat je sicer 
nekaj govoril, da nekaj se verjetno bo zgodilo, 
ampak ko pogledaš, recimo, dogodke, ki jih 
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obeležujemo ob pomembnih obletnicah, so 
dejansko dogodki, ki potekajo celo leto ali več – 
če govorimo o dogodku, ki je potekal skozi 
daljše obdobje. Tukaj pa, namesto da bi bili 
ponosni, namesto da bi celo leto praznovali, 
bomo seveda to pometli pod preprogo, kot da 
nam je nerodno, kot da nas je sram.  
 Zanima me, gospod minister: 
 Zakaj takšen odnos do zveze Nato? 
 Zakaj ste zamudili odlično priložnost, 
da bi 15. obletnico članstva v tem zavezništvu 
obeležili, kakor bi se spodobilo?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

besedo, gospod predsednik. 
 Spoštovani gospod poslanec, mislim, 
da ste nekoliko napačno ali pomanjkljivo 
informirani. Ne ministrstvo za zunanje zadeve ne 
druga ministrstva, predvsem tudi ne Ministrstvo 
za obrambo ne pozabljata na velik pomen Nata, 
ga nista spregledali in seveda tudi ne držijo 
trditve, da ob 70. obletnici te obrambne zveze, v 
kateri smo sedaj že 15 let, ne bodo na različne 
načine obeležene. 
 Naj vam podam nekaj podatkov. Kot 
veste, je osrednja prireditev z domačimi in tujimi 
gosti ob 70. obletnici Nata in 15. obletnici vstopa 
Republike Slovenije v to zavezništvo bila res na 
Brdu pri Kranju, vendar to je bila samo osrednja 
prireditev, ki je ena v nizu dogodkov, ki jih v 
letošnjem letu pripravljajo Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Ministrstvo za obrambo in naša mreža 
veleposlaništev, torej diplomatsko-konzularnih 
predstavništev v tujini. Tako smo, denimo, že 
tudi pred tem osrednjim dogodkov sodelovali na 
prireditvi v Bruslju, ki se jo je udeležil tudi bivši 
minister dr. Dimitrij Rupel, ki sem se je tudi delno 
udeležil sam, in tako bo tudi v nadaljevanju. Na 
tej prirediti, kjer smo na Brdu obeležili to 
obletnico, pomembno obletnico Nata, smo imeli 
tudi posebno razstavo ob 15-letnici članstva, 
imeli smo zelo pomembno okroglo mizo, na 
kateri so bili ugledni gosti iz tujine in od doma, 
torej predvsem tudi nekdanji generalni sekretar 
Nata George Robertson in sedanji pomočnik 
generalnega sekretarja Nata Camille Grand in 
številni naši strokovnjaki in tisti, ki sodelujejo v 
Natovih misijah. Ne vem, kako naj rečem 
drugače, ampak očitno ne spremljate javnih 
izjav, ne spremljati drugih dogodkov, kjer 
Ministrstvo za zunanje zadeve vedno, ko pride 
do vprašanje Nata, izpostavlja pomen našega 
zavezništva, pomen tega, da smo se pred 
petnajstimi leti vključili v to zvezo enakopravnih 
demokratično in gospodarsko najrazvitejših 
držav, ki so ne glede na svojo preteklo, 
zgodovino bile sposobne vzpostaviti to 
medsebojno varnostno, politično in vojaško vest 
ter odgovornost. Nenehno v svojih nastopih tudi 
sam, kjerkoli sem, poudarjam pomen tega, da 
tudi znotraj zveze Nato sedimo za mizo s 

pomembnimi velikimi partnerji, z najvplivnejšimi 
državami tega sveta in da tam ima tudi Slovenija 
svoj glas, predstavi svoje argumente in 
sodelujemo. Zelo pogosto poudarjamo to, 
pravzaprav poudarjamo sproti, kakor sam to 
poudarjam, kot minister za obrambo, kot še kdo, 
kako zelo uspešni smo Slovenci v misijah Nata v 
tujini, kjer nam to vseskozi zavezništvo priznava. 
Res ne vem, od kje vam ta informacija, da ne 
poudarjam oziroma da ne proslavljamo v 
zadostni meri te naše obletnice te obrambne 
zveze. 
 Mislim, da boste še v prihodnjih tednih 
lahko ujeli kakšno prireditev, se je udeležili, 
vsekakor pa naj povem, da kot zunanji minister 
in ministrstvo, ki ga vodim, bomo tudi v prihodnje 
jasno zastopali stališča, da smo na podlagi 
referendumske volje vstopili v to pomembno 
zvezo, da v njej ostajamo kot čvrst, zanesljiv 
partner in člen in da bomo še naprej v njej 
konstruktivno sodelovali in da prav v njej tudi 
udejanjamo nekatere temeljne vrednote, na 
katere ste seveda tudi vi mislili, in da pri tem ne 
bomo odnehali.  
 Toliko v ta odgovor. Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Gospod Cerar: 

 Zakaj ni ob 15. obletnici vstopa v zvezo 
Nato glavne državne proslave bodisi na Trgu 
republike bodisi na Kongresnem trgu? 
 Zakaj, recimo, v višjih razredih osnovne 
šole pa v srednjih šolah ne namenimo vsaj ene 
šolske ure pouka, da bi obeležili članstvo v zvezi 
Nato in da bi učencem in dijakom prestavili, kaj 
zveza Nato je? 
 Zakaj se ne izdajo brošure, publikacije? 
 Zakaj se lokalnih skupnosti ne pritegne 
k tem, da bi v tem letu sodelovali v promocije 
zveze Nato? 
 Zakaj se niste povezali z Ministrstvom 
za izobraževanje, znanost in šport na tem 
področju? 
 Zakaj se niste povezali z Ministrstvom 
za obrambo, kjer imajo številne možnosti 
predstavitev, kjer stalno predstavljajo Slovensko 
vojsko, da bi tudi predstavili zvezo Nato?  
 O tem govorim, gospod Cerar, kot o 
primernem obeleževanju, ne pa vaše izjave, 
kjerkoli že ste, kjer polovica medijev polovico 
tega, kar poveste, itak ne predvaja, ostali 
državljani, vemo, mogoče jih 200, 300 tisoč 
spremlja medije. Glejte, ni primerne obeležite! 
Govorili ste, izpostavljamo pomen zveze Nato. V 
besedah! Kaj pa v dejanjih? V vaši vladi je za 
bataljon manj pripadnic in pripadnikov 
Slovenske vojske, po obrambnih izdatkih smo 
na dnu, po strukturi obrambnega proračuna smo 
na dnu. To je primerno obeleževanje 15. 
obletnice članstva v zvezi Nato?! O tem govorim, 
gospod Cerar, ne o neki proslavi z nekimi 
imenitnimi gosti na Brdu pri Kranju, oddaljeni za 
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državljanke in državljane. Vsako procesijo imate 
tamle na Kongresnem trgu. Še ob tako 
nepomembnih zadevah, ob resni zadevi, ki je 
bila s 66 odstotki odločena na referendumu, pa 
tako pišmeuhovsko ravnate. Spremljam, gospod 
Cerar, in ko spremljam, vidim, da od teh vaših 
besed in od teh vaših dejanj ni nič.  
 In še enkrat: 
 Kaj boste storili? 
 In predvsem: 
 Zakaj niste šli v tej smeri, kot sem v 
začetku povedal? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod minister, ponovno je beseda 
vaša.  
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Lepa hvala, 

gospod Mahnič. 
 Vaša stranka je znana po tem, da se 
pogosto ne udeležuje ključnih državnih 
državotvornih proslav, prireja neke svoje 
paraproslave in tudi vi ste zapisali en prispevek, 
ki je šel v javnost: Zakaj me ne bo na farsi ob 
vstopu Republike Slovenije v zvezo Nato? 
Skratka, povedali ste, da se ne boste udeležili 
dogodka na Brdu ali kje drugje. Mislim, da je to 
tisto, kar je vprašljivo in nespodobno. Sami ne 
izkažete spoštovanja temu, za kar menite, da ga 
drugi ne izkazujemo. Pa se motite, ga 
izkazujemo! Ampak ne na tak način. Pravite, kaj 
naj naredimo – parado. Vi bi radi vojaške 
parade, verjetno. Za to se jaz ne bom zavzemal. 
Jaz se zavzemam za spodobno, Sloveniji 
primerno, naši ustavni poziciji primerno in 
spoštljivo obeleženje tudi članstva v Natu. 
Vedno sem bil zagovornik tega, da to članstvo 
jemljemo resno, tudi ko sem vodil prejšnjo vlado. 
Ne drži, kar ste rekli. V prejšnji vladi smo res na 
začetku mandata, ker je bila še huda kriza, dobili 
vojsko v zelo slabem stanju, v zadnjih štirih letih 
smo ga izboljševali vsako leto, namenjali vedno 
več sredstev za obrambo. Seveda pa to ni 
dovolj. Treba je nameniti toliko, da se bo lahko 
vojska ustrezno modernizirala, okrepila in s tem 
mora ta vlada nadaljevati. Ampak odnos do tega 
smo izkazali že v prejšnji vladi in ga bomo tudi, 
prepričan sem, v tej vladi. 
 Pravite – v besedah, v dejanjih. V 
dejanjih! V dejanjih smo ga izkazali, ne samo 
besedah. Govorite o nekih procesijah na 
Kongresnem trgu. Torej ste žaljivi do tistih, do 
mladih, ki tam protestirajo za zdravo okolje, proti 
temu, da se bi zgodile katastrofalne podnebne 
spremembe. Protestirate proti zbiranje naših 
mladih, ne nazadnje ste sami ta generacija, pa 
se tega sramujete. S tem se ne strinjam. 
 Strinjam se pa s tem, da moramo 
obeleževati spodobno tudi obletnico vstopa v 
Nato in to počnemo. Storili smo to z osrednjo 
prireditvijo na Brdu, storili bomo z nadaljnjimi in z 
drugimi obeležitvami tega dogodka, različna 
ministrstva, in predvsem bomo to storili tako, kot 
sem povedal, da si bomo še naprej prizadevali 

za to, da bo Slovenija v tej smeri odigrala svojo 
vlogo tako pri svojih misijah v tujinah, kjer smo 
zelo cenjeni, kot tudi pri modernizaciji vojske, 
kjer pa mora seveda tudi vodstvo naših 
obrambnih sil, sama vojska, samo njeno vodstvo 
opraviti svoje strokovne in druge naloge, vlada 
mora pa poskrbeti za ustrezno finančno in 
drugačno podporo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec, proceduralni 
predlog.  
 Izvolite. 
  
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Gospod Cerar, ko 

govorite, kaj je značilno za našo stranko, glejte, 
za našo stranko je značilno predvsem, da 
obstaja že 30 let in še nadaljnjih 30 bo, vaše 
stranke pa po naslednjih volitvah nikjer več ne 
bo. 
 Predlagam, gospod predsednik, da se 
opravi razprava o neodgovoru ministra Cerarja 
na moje poslansko vprašanje. To kar vzemite 
nazaj, kar se tiče shoda za podnebne 
spremembe! Menim, da je prav, da se na to 
opozarja, ne strinjam se s tem, da je leva 
politična opcija ugrabila ta shod. Kar pa se 
procesij tiče, nisem ciljal na takšne shode, 
ampak na tiste, ki jih organizira država, razen če 
je po vašem mnenju država organizirala shod 
proti podnebnim spremembam. Ampak potem 
mislim, da imamo problem nekje drugje. 
 Kako ste vi, gospod Cerar, v bistvu 
povišali, ko se hvalite – z 0,94 % BDP izdatkov 
za obrambo ste dali na 1 %. To je res dosežek! 
To je res za ploskati. Verjamem, da vam v zvezi 
Nato – še prej, ko ste bili premier in pa tudi zdaj, 
ko ste zunanji minister – malo drugače povejo. 
Če nam, poslancem, verjamem, da vam še toliko 
bolj. 
 Ne vem, kje vi vidite neke 
paraproslave. Lahko rečem, da se državnih 
proslav udeležujem takrat, ko nimam proslav v 
svojem lokalnem okolju. Me pa ne boste videli 
24. junija zvečer na Kongresnem trgu, zato ker 
proslavljam s svojimi volivkami in volivci, ker 
sem povabljen na proslave v svojem lokalnem 
okolju kakor tudi ob drugih priložnostih. 
 Še vedno menim, da niste ustrezno 
pripravili načrta, da ne boste izkoristili 15. 
obletnice vstopa v zvezo Nato, zato da bi malo 
obrnili ta trend, da bi malo obrnili javno mnenje, 
ki je do zveze Nato tudi zaradi – kot smo že 
ugotavljali in na zaprtih sejah v prejšnjem 
mandatu in ne nazadnje tudi na kakšni odprti, ko 
smo imeli temo glede Rusije in glede zveze Nato 
– zaradi ruskega hibridnega vojskovanja, ki je 
tukaj v Sloveniji – preberite si kakšno poročilo 
Sove – zaznan.  
 Skratka, zaradi vsega navedenega, 
predsednik, menim, da naredimo razpravo, 
hkrati pa lahko tudi poziv vam, gospod Židan, 
vendarle 15. obletnica je pomembna. Če se 
najde kakšen čas, ne vidim razloga, zakaj tudi v 
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okviru Državnega zbora tam v preddverju ne bi 
naredili neke proslave in neke slovesnosti, glede 
na to, da je to praksa ob kakšnih drugih 
dogodkih. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaš postopkovni predlog. O 
njem jutri glasujemo.  
 Z drugo pobudo pa pridite do kabineta 
kakor vsi ostali. 
 Prehajamo na vprašanje številka 47. 
Gospod Vojko Starović za ministra gospoda 
Rudija Medveda. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. 
 Gospod minister, ko sva se srečala na 
zaslišanju ob imenovanju za ministra, je moje 
vprašanje šlo v smeri, kako gledate, kako boste 
povečali učinkovitost javne uprave. Ker mislimo, 
da je od učinkovitosti javne uprave silno odvisna 
blaginja celotne družbe. Obsežna raziskava 
Svetovne banke, ki je bila izvedena in govori o 
kapitalu v 21. stoletju in je zajela 120 držav 
sveta in je pokazala, da je vpliv na blaginjo 
posamezne države – največji vpliv imajo 
institucije in njihovo delovanje. In to 80 % vpliv. 
Za Švico so izračunali 84 % vpliv. Govorim o 
razvitih državah, v manj razvitih imajo lahko večji 
pomen naravna bogastva, imajo lahko oprema. 
Torej, ta otipljivi kapital, ko govorim, tu pri bolj 
razvitih družbah pa ima veliko večjo moč 
neotipljivi kapital. To je znanje in kompetence 
ljudi in njihova zavzetost, delovanje pravne 
države, delovanje institucij. In tudi odvijanje vseh 
postopkov, ki se odvijejo, da so poenostavljeni, 
da se lahko hitro in nemoteno odvijejo. Torej, 
največ vpliva na zmožnost države, razvoj države 
in blaginjo državljanov – pravne institucije. Tu je 
velik pomen vašega ministrstva, ki je za razvoj in 
javno upravo.  
 Gre tudi za to, moramo vedeti, da za 
največje rezultate, da bo javna uprava boljša, 
mora imeti dobre ekipe. Mora imeti dobre time, 
ki dobro in učinkovito delujejo in tisti, ki vodijo 
javno upravo in ki so odgovorni za posamezne 
resorje, morajo imeti tudi orodja, da lahko 
učinkovite time oblikujejo. S tem tudi mislim 
sprejemanje in zamenjavo, premeščanje in tudi 
odpuščanje tistih, ki ne dosegajo pričakovanih 
standardov. 
 Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše vprašanje.  
 Gospod minister, beseda je vaša, 
izvolite.  
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa, predsednik 

Državnega zbora. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 Spoštovani poslanec, seveda, 
spominjam se tistega dne in danes, po šestih 
mesecih, lahko rečem, da je po eni strani težje 

odgovoriti na to vprašanje kot takrat, ker človek 
v tem času nekaj več ve. In več, ko veš, težje je 
morda. Po drugi strani pa tudi lažje, odvisno, 
kako se problemov lotimo. 
 Dovolj dolgo delam v javni upravi, v 
javnem sektorju pa praktično vseskozi, da si 
upam trditi, da jo poznam in ne pristajam na 
tezo, da je javna uprava kar en strošek, 
nebodigatreba in zajeda v državne finance in od 
njega ni nikakršnega učinka. Žal se to dogaja in 
se ta ocena prijemlje med državljani in 
državljankami in seveda, kot ste v svojem 
vprašanju, ki sem ga tudi pisno prejel, omenili, 
tudi politiki govorijo tako, kar je pravzaprav 
nenavadno. Saj tudi politiki smo javna uprava in 
mislim, da bi se politiki prej morali vprašati, kaj 
smo storili za to, da bo ta javna uprava 
učinkovitejša. 
 Morda bom zdaj malo z drugega konca 
vas presenetil, kako začeti reševati oziroma 
povečevati učinkovitost javne uprave. Ker tu 
nekega enotnega sistemskega ukrepa, da bomo 
zdaj ugotovili, da javna uprava trenutno ni 
učinkovita in potem bomo sistemski ukrep 
sprejeli in bo jutri kar učinkovita. Mnogo, mnogo 
manjših korakov je. Zdaj se bom osredotočil na 
enega – dostopnost storitev javne uprave do 
državljanov na ozemlju Slovenije in potem 
seveda državljani merijo učinkovitost javne 
uprave. Država je v preteklosti v nekem 
evforičnem mišljenju, da z informatizacijo in z 
digitalizacijo bomo pa zdaj kar vsi vse storitve, ki 
jih nudi ta država, opravljali na ta način. Ukinila 
je mnoge službe po vsej državi, urade, 
najrazličnejše točke, kjer so državljani lahko bili 
deležni storitev te države. Da ne govorimo, kako 
je bilo z ukinjanjem davčnih uradov in kakšen 
revolt je bil po vsej Sloveniji in mnogih drugih. 
Sam sem se soočil takoj po prihodu na 
ministrstvo s pritiski, da začenjamo ukinjati čim 
več krajevnih uradov, upravnih enot in sem se 
temu uprl. Rekel sem, da dokler bom na 
ministrstvu, krajevnih uradov, upravnih enot ne 
bomo zapirali, kvečjemu bomo verjetno še 
kakšnega odprli. Tu hočem reči, to je eden 
izmed segmentov učinkovitosti te javne uprave – 
dostopnost. Mi po drugi strani moramo ljudi 
izobraziti in opolnomočiti, da bodo seveda čim 
več uporabljali te storitve preko elektronskih 
medijev, o katerih govorimo. Pri nas na primer 
komaj tam okrog 40 odstotkov prebivalstva 
komunicira z državo oziroma s storitvami na ta 
način in tu je naš fokus, tudi tako preko Upravne 
akademije in mnogih drugih programov, da 
državljanom približamo to možnost opravljanja 
storitev na ta način. 
 Še na en vidik pa bi rad opozoril tukaj, 
ker se po drugi strani v tem srednjem, da mu 
rečem, menedžmentu ali kakorkoli že v celotni 
javni upravi širi ta duh, kako so nemočni, kako je 
ta sistem rigiden in da se nič ne da. Vse se da, 
ta sistem seveda popolnoma nikomur nič ne 
omejuje, če je kompetenten, če zna voditi tim, ki 
ga je ustvaril ali pa, ki ga ustvarja in so to samo 
izgovori zaradi nekompetentnosti in tu imamo 
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težave. Mi v javni upravi nimamo t. i. srednjega 
menedžmenta. Zgled za to moramo iskati v 
gospodarstvu in zakaj ne bi teh izkušenj iz 
gospodarstva, kjer to znajo in obvladajo, 
prenesli v javni sektor.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, želite dopolnitev?  
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Ja, hvala lepa. 

 To na koncu, kar ste omenili. Problem 
tega srednjega menedžmenta – s tem sem se, 
recimo, stalno srečeval. Sicer sem celo življenje 
delal v gospodarstvu, vodil gospodarske 
subjekte, tudi sam svojo firmo in vem, kako 
težko je in mukotrpno po svoje sestavljati dobre 
ekipe. Ampak to je osnovno delo vseh vodij – da 
si sestavljajo dobro ekipo, ki svoje delo lahko 
kompetentno opravlja. 
 Ampak vprašanje moje vam je bilo, kot 
sistemski pristop k izobraževanju, k rasti, k izbiri 
kompetentnih ljudi in da postane javni 
uslužbenec, tako rečeno – recimo, v Franciji 
imajo zelo rigorozne šole, skozi katere morajo ti 
ljudje iti, da postanejo spoštovana osebnost. In s 
tem, da mi tudi spoštujemo državo in 
izpolnjujemo svoje vloge, bi morali biti zgled, 
kajne, tega pa večkrat manjka. 
 Še nekaj je meni bilo stalno, da 
slabega delavca se v javni upravi ne more 
odpustiti, če le dela kolikor toliko po predpisih – 
kajne? Jaz sem pa delal tudi kot predsednik 
senata na sodišču, kjer smo imeli delovne spore. 
Čisto v vseh primerih sem se odločil v korist 
delovne organizacije zaradi tega, ker če se je 
delovna organizacija na koga spravila – ampak 
so bili veliko težji zakoni v tistih časih, kot so 
zdaj –, je sigurno bilo kaj narobe z njim. Jaz sem 
po postopku saniral postopke. 
 Tako bi rekel: 
 Kje so zdaj kriteriji, načini, pristopi, da 
lažje oblikujemo time? 
 To je bilo moje osnovno vprašanje. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

 Tudi v javni upravi obstajajo možnosti, 
le da se jih ne poslužujemo oziroma te tako 
imenovane kvote, ki so neko strašilo v javni 
upravi, po drugi strani pa tudi sidro, da pač 
zaposlovanje ne zdivja v višave, so morda neka 
omejitev za prehajanje kadrov med 
posameznimi ministrstvi oziroma posameznimi 
službami. 
 Na Ministrstvu za javno upravo to 
prehajanje zelo spodbujamo in sami tudi dajemo 
zgled. Z Ministrstva za javno upravo je šlo kar 
nekaj ljudi delat drugam po javni upravi, pa ne 
kazensko ali kakorkoli drugače. Prav tako je 

prišlo v tem času, vsaj v teh zadnjih 6 mesecih, 
tudi kar nekaj ljudi na Ministrstvo za javno 
upravo od drugod. Torej se to da. To je kar neka 
fama, da tega prehajanja se v praksi ne da 
izvajati – da se! – in na ta način seveda lahko 
nastajajo tudi dobri timi. 
 Eden zelo pomemben element pri tem 
usposabljanju ljudi za vodenje in ustvarjanje 
kompetenc je naša Upravna akademija, ki je 
dobra. Prejšnji teden sem bil na obisku v Avstriji 
pri ministru za javno upravo in videl tam, kako 
zelo dobro naša Upravna akademija sodeluje z 
avstrijsko upravno akademijo in da se je zdaj, v 
zadnjem obdobju, tudi prelevila iz nekega 
razlagalca zakonov v zelo praktično 
izobraževanje. Torej, tu je nek sistem, kjer 
državna oziroma javna uprava lahko izobražuje 
kadre za to, o čemer govorite. Seveda pa je zelo 
pomembna tudi sama kadrovska selekcija pri 
zaposlovanju oziroma imenovanju ljudi na 
vodstvene položaje in tu se največkrat te 
kompetence za vodenje, upravljanje in 
sposobnost ustvarjanja timov zanemarjajo, pač, 
se jim ne posveča toliko pozornosti. 
 Ne vem, ne upam si zdaj ta hip 
napovedati tega, kar imajo ponekod po Evropi; 
torej, nek zelo rigorozen postopek, da človek 
sploh lahko se zaposli v javni upravi. Tudi v 
Avstriji ga poznajo. V Franciji poznam, kot ste ga 
omenili. Ni šlo naše razmišljanje v tem trenutku v 
to smer, mislim, da je dovolj znanja znotraj te 
javne uprave, ki se ga da prenesti na ljudi in na 
ta način v bistvu dvigniti ta upravljavski nivo 
srednjega menedžmenta v javni upravi. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Prehajamo na drugi krog vprašanj 
poslank in poslancev. Kot prvi imate besedo dr. 
Matej Tašner Vatovec – vprašanje za ministra za 
obrambo, gospoda Karla Erjavca.  
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, predsednik, še enkrat. 
Spoštovani minister!  
 Zgodba z vojaškim vadbiščem na 
Počku se vleče skorajda že kot taka jara kača. 
Nezadovoljstvo prebivalcev območja in občine 
Postojna je tako veliko, da v bistvu so že 
dobesedno obupani. Tako daleč je šlo, da je v 
bistvu že občinski svet Občine Postojna sklenil, 
da je vadbišče treba pravzaprav zapreti. 
 Aktivnosti, ki združujejo Slovensko 
vojsko na eni strani predvsem v sodelovanju z 
drugimi vojskami Nato pakta imajo kopico 
negativnih vplivov na okolje in tudi na 
prebivalce, ki na tem območju živijo. Na 
vadbišču se tako izvaja urjenje z lahkim 
pehotnim orožjem, težko mehanizacijo, tanki, 
topništvom, letalstvom in tako dalje. Predvsem 
smešno je, da Slovenska vojska na vadbišču 
uporablja orožje, ki je popolnoma zastarelo in 
neuporabno. Denimo samo dva primera; tanki 
M-84, ki je kopija sovjetskega T-72, starega 
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skoraj pol stoletja, so brez nadgradenj in kot taki 
tudi popolnoma neprimerni, neuporabni tako za 
Natove misije kot v prvi vrsti za obrambo države, 
in vlečne havbice 155 mm, ki so počasne in zato 
tudi lahke tarče, recimo, letalskih akcij. Tako gre 
v bistvu za precej neuporabne vaje, ki se tam 
izvajajo in si priznajmo, da v resnici je Poček 
zgolj igralnica za pakt; in to zelo draga in 
nevarna igralnica. Ne samo hrup zaradi pokanja 
municije in preletavanja letal, med drugim F 16, 
ki prihajajo iz Aviana, ne pa pilatusov, ti so 
verjetno še najmanjši problem, temveč 
predvsem kot povzročitelj onesnaženja vira pitne 
vode Malni, iz katerega se s pitno vodo na tem 
območju oskrbuje več kot 20 tisoč prebivalcev.  
 Konec leta 2017 je Ustavno sodišče 
odločilo, da Vlada pri umeščanju vadbišč v 
prostor ni upoštevala dveh negativnih mnenj 
Agencije za okolje in je razveljavilo Uredbo o 
državnem prostorskem načrtu za osrednje 
vadbišče Slovenske vojske Postojna. Kljub temu 
se aktivnosti nadaljujejo in tudi število vaj, ki 
potekajo na tem območju, pravzaprav ne upada, 
ampak narašča in še te so zelo intenzivne. 
Ravno pred nekaj dnevi se je končala akcija 
Lipizaner.  
 Zaradi tega vas sprašujem:  
 Kdaj bo MORS prisluhnil Občini 
Postojna predvsem pa prebivalcem in začel s 
postopki za zaprtje vadbišča na Počku? 
 Kaj bo MORS prenehal s povračilnimi 
ukrepi, govorim konkretno o nefinanciranju 
gasilskega centra v Postojni zaradi tega 
občinskega sklepa?  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa, 

spoštovani predsednik Državnega zbora, za 
besedo. Tudi lepo pozdravljam vse poslance, 
poslanke, ministre, ministrice, tudi hvala lepa za 
to vprašanje!  
 Mislim, da je v vašem vprašanju bilo 
veliko pretiravanj, ampak to sem seveda tudi 
pričakoval. Da so občani Postojne obupani 
zaradi vadišča Poček, to je gotovo pretirana 
ocena. Povedati moram, da Poček ostaja 
osrednje vadišče Slovenske vojske. Mi se 
zavedamo, da je treba prisluhniti prebivalstvu, mi 
si želimo tega dialoga in dejansko v preteklosti 
je bil tudi sklenjen ustrezen dogovor, ker se 
zavedamo, da pač delovanje Slovenske vojske 
na tem območju, čeprav na zemljiščih, ki so v 
lasti Slovenske vojske, povzročajo določene 
težave, določene motnje. Mi smo želeli s tem 
dogovorom tudi, da bi dali neko satisfakcijo 
prebivalstvu in tudi Občini Postojna. Zato je bil 
tudi takšen dogovor sklenjen in na podlagi tega 
dogovora so seveda bile tudi določene 
obveznosti s strani Ministrstva za obrambo do 
Občine Postojna. Zlasti gre za določene projekte 
infrastrukturne narave, v preteklosti smo na 
primer v občini brezplačno prenašali vojaška 

stanovanja, tudi nekatera zemljišča, tako da je 
bilo to sodelovanje na visoki ravni. 
 Res pa je, da v lanskem letu, v času 
lokalnih volitev, se je pa problematika vadbišča 
Poček uporabila tudi za potrebe lokalne politike. 
Zato tudi čez noč sklep občinskega sveta, da se 
odstopa od tega dogovora, ki je tudi na primer 
nalagal, da bo Ministrstvo za obrambo 
sofinanciralo izgradnjo gasilskega reševalnega 
centra, ker menimo, da je to potrebno. To je tudi 
v korist občanov in tudi v korist drugih 
državljanov, ker vemo, da med občino Postojno 
in pa vadbiščem Poček tudi teče avtocesta. Tam 
imamo tudi protihrupne zaščite In na avtocesti, 
vemo, da se lahko marsikaj zgodi, zato je prav, 
da smo tudi šli v sofinanciranje tega gasilskega 
reševalnega centra. Res pa je, da se je to 
financiranje zalomilo pri Ministrstvu za obrambo 
tisti trenutek, ko je občina odstopila preko 
občinskega sveta od dogovora, ki je bil sklenjen 
med Slovensko vojsko, med Ministrstvom za 
obrambo in Občino Postojna. Tukaj gre, mislim 
da, za 256 tisoč evrov. 
 Problem je v tem, da nimamo več 
pravne podlage, da bi dokončno lahko poplačali 
to finančno obveznost. Zaradi tega bi bilo zelo 
pomembno, da se obnovi nek sporazum, nek 
dogovor, da bi Ministrstvo za obrambo tudi 
dobilo ponovno podlago, da zaključimo 
financiranje tega gasilskega reševalnega centra, 
ki je v resnici že zgrajen in gre samo za to, da 
zapremo to finančno konstrukcijo. 
 Moram reči, da je vadbišče Poček 
razširjeno tudi na kakšno drugo občino, kot je 
občina Pivka, občina Ilirska Bistrica, ampak 
zanimivo, tam pa ni nobenih težav. Nihče ni 
obupan. Lepo sodelujemo. Lahko rečem, da 
sem ustanovil posebno delovno skupino za 
pogovore z lokalno skupnostjo, tudi z občino 
Postojna. Ampak v okviru teh pogovorov, na 
primer za Pivko je letos dogovorjeno, da bomo 
asfaltirali en del ceste, ki vodi proti strelišču Bač. 
Verjetno strelišče Bač predstavlja neko motnjo 
za prebivalce, ki so tam v bližini. Tudi z Ilirsko 
Bistrico moram reči, da bo sestanek in potekajo 
pogovori. Z občino Postojno smo pa doslej imeli 
dva sestanka s to delovno skupino, kjer smo 
skušali odgovoriti na nekatera odprta vprašanja, 
eno je tudi zaščita vodnih virov. Dejansko mi 
smo sledili odločbi sodišča, šli v ponoven 
postopek. Sedaj smo v fazi, ko mora revizijski 
organ povedati, ali je ta strokovna podlaga 
ustrezna, da bo lahko to podlaga potem tudi za 
uredbo o varstvu … / izklop mikrofona / 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

minister, čas ste porabili. Trošili ste sekunde, ki 
jih nimate. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
  
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Onkraj politične situacije lokalnih volitev in tako 
naprej mislim, da vseeno obstaja neka resna 
težava. Rekli ste, da pretiravamo oziroma da 
pretiravajo prebivalci Postojne. Inštitut za 
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raziskovanje Krasa je pripravil neko analizo tal 
na vadišču Poček, kjer se je pokazalo, da 
obstajajo presežne vrednosti težkih kovin na tem 
območju, ki so nad predpisanimi normativi, 
predvsem na poligonih za metanje ročnih bomb, 
na območju uničevanja razstreliva, najbolj pa na 
pehotnem strelišču. Krom, arzen, nikelj, kadmij, 
cink in kobalt so presegali mejne emisijske 
vrednosti. Svinec in baker sta bila na opozorilni 
vrednosti in ponekod pa celo kritično emisijsko 
vrednost.  
 Prej v enem vprašanju je naneslo tudi 
na protest mladih za okoljsko pravičnost. Ne 
vem, če veste, ampak orožje pravzaprav 
predstavlja enega večjih onesnaževalcev na 
svetu. In to, da se v bistvu s tako intenzivnostjo 
sploh zadnje čase tudi izvajajo vaje na tem 
območju, gotovo ne pripomore k temu, da bi 
varovali okolje. Tu poudarjam, da gre za 
območje, kjer imamo kraška tla, kjer pač te težke 
kovine tudi pronicajo v podtalnico. Če mogoče 
sedaj te vrednosti niso tako zaskrbljujoče, 
verjetno na dolgi rok lahko to predstavlja tudi 
neko resno okoljsko škodo.  
 Sam ne bi tako zlahka jemal teh stvari, 
kar se tiče dogovora z občino in gasilskega 
centra. Razumem to formalistično razlago, da je 
pač ena stranka odstopila od dogovora, ampak 
kljub vsemu bi se vračal na tisto osnovno 
vprašanje: 
 Zakaj ne načrtujete zaprtja gradbišča, 
ki kljub vsemu negativno vpliva na vodni vir? 
Mislim, da je to resna zadeva, sploh glede na to, 
da smo vodo pravzaprav zaščitili z vpisom v 
Ustavo. 
 Zakaj ne naredite tudi ta korak v smeri 
lajšanja negativnih učinkov podnebnih 
sprememb?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite. 
 
KARL VIKTOR ERJAVEC: Hvala lepa. 

 Kar se tiče zaščite vodnih virov, 
verjemite, da je v interesu Ministrstva za 
obrambo in Slovenske vojske, da pridemo do 
strokovnih rešitev in do strokovnih rezultatov, ki 
bodo povedali, kaj se tam pravzaprav dogaja; ali 
so negativni vplivi ali niso. Jaz cenim pač tudi to 
oceno tega inštituta, ampak mi tečemo 
konkreten postopek preko institucij, ki so 
zadolžene in tudi odgovorne, da povedo, kaj 
pomeni delovanje Slovenske vojske v tem 
prostoru. In verjemite, da zadnje, kar je, je to, da 
bi bilo v interesu Ministrstvu za obrambo in 
Slovenske vojske, da bi tam še naprej izvajali 
vaje, ki bi ogrožale vodne vire. Zlasti to na 
kraškem področju. Če se bo to pokazalo, 
poglejte, kot minister za obrambo sem 
odgovoren, da se to ne bi dogajalo. Tukaj lahko 
dam besedo. Seveda, če bodo pa analize 
pokazale, da ni tega vpliva, morate pa razumeti, 
da potem te vaše ocene ne bom mogel sprejeti.  

 Kar se tiče glede tega poplačila glede 
gasilskega reševalnega centra. Poglejte, tu ne 
gre za formalnost, tu ne gre za majhno zadevo. 
Za vsako izplačilo je treba imeti neko pravno 
podlago. Bila je, ta dogovor, pravna podlaga za 
izplačilo. Žal so se občinski svetniki tako odločili. 
Lahko pa tudi povem, da mi preučujemo 
alternative glede tega, kje bi lahko Slovenska 
vojska izgradila osrednje vadišče v prostoru 
Slovenije. 
 Bi pa še enkrat poudaril. Ta prostor je 
bil že v prejšnji državi uporabljen za vaje. 
Verjamem, da takrat se ni pazilo kaj preveč na 
vodne vire, na občutke prebivalcev. Spomnim 
se, da nisem nikdar zasledil, da bi bil kakšen 
problem, ko je Jugoslovanska ljudska armada 
tam vadila. Ne spomnim se nobenih protestov. 
Res je, da zdaj smo v demokraciji, da se je 
situacija spremenila in da moramo upoštevati 
tudi stališče demokratičnih organov, kot je tudi 
občinski svet. In kot rečeno, če se bo pokazalo, 
da Slovenska vojska ni zaželena na tem 
območju, ker so prebivalci ali pa občani 
Postojne obupani, verjemite, da se bomo 
premaknili nekam drugam. Upam pa, da ne bo 
potrebno, kot je bilo potrebno pri Jugoslovanski 
ljudski armadi, ko je morala oditi iz pristanišča 
Koper, ampak da Slovenska vojska ima v svoji 
državi domovinsko pravico. Ker ko bomo jo pa 
potrebovali, ko gre za naravne nesreče – takrat 
jo pa ljudje zelo cenijo! 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Vojska 

ima, vi pa nimate sekund. 
 Prehajamo na vprašanje številka 49. 
Gospod Žan Mahnič za ministra dr. Mira Cerarja.  
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, predsednik. Še 

enkrat, gospod minister. 
 Prejšnji teden zopet niste izpustili 
priložnosti, da ste dali nekatere izjave v zvezi s 
sodbo arbitražnega sodišča oziroma z 
arbitražnim sporazumom, ki samo vnašajo 
dodatni nemir med odnose med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško. Šlo je za vaš 
odziv na intervju Janeza Janše v Jutranjem listu 
– sam ga bolj smatram za odziv nekoga, ki je 
razočaran, ker sam ne pride z intervjujem v 
Jutranji list, vodja opozicije pride. Pa vendarle, 
najprej, gospod Cerar, bi me nekaj zanimalo 
točno v zvezi z vašimi izjavam. Dejali ste, zakaj 
želijo Hrvati ponovna pogajanja – zato ker želijo 
več. Zanima me, gospod Cerar: 
 Mi pa ne želimo več? 
 Vi ste zadovoljni s tem, kar nam je 
dosodila arbitraža? 
 Se pravi, da smo izgubili nekaj 
zemljišča, predvsem pa, da nimamo celotnega 
Piranskega zaliva, tako kot smo ga imeli na dan 
25. junij 1991. Dejali ste: »Pogajajmo se naprej 
s Hrvati, da jim bomo dali še kaj več.« Če ste to 
vi počeli v prejšnji vladi, ne vem, zanima me: 
 Kjer od teh odgovorov ste vi to 
zasledili? 
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 Greva naprej, vas ponovno citiram: »Da 
ne govorim o njegovem predlogu, ko je lani 
predlagal, da bi se morali odreči vsemu in vrniti v 
stanje iz leta 1991.« Gospod Cerar, v zvezi s 
tem me zanima, ali ste vi prebral arbitražni 
sporazum, kjer piše sledeče, »noben 
enostranski dokument ali dejanje katerakoli 
strani po 25. juniju 1991 za naloge arbitražnega 
sodišča nima pravnega pomena in ne zavezuje 
nobene strani v sporu ter nikakor ne more 
prejudicirati sodbe.« To se pravi, arbitražni 
sporazum sam določa, da je tisti mejni datum 
oziroma da je izhodišče 25. junij 1991. In glede 
na vaše izjave, da to zanika, to se pravi, to, kar 
piše v arbitražnem sporazumu, me zanima: 
 Kaj potem je za vas na nek način 
izhodiščni datum? 
 Zanima me ravno tako: 
 Zakaj tako trmasto vztrajate že 5 let na 
tem, da Sloveniji pripada manj, kot pa bi ji 
moralo pripadati? 
 Zakaj tako vztrajate na tem, da 
Slovenija nima stika z odprtim morjem, pač pa, 
da ima samo nek prehod oziroma služnostno 
pot? 
 Če mi ne verjamete, vprašajte 
obrambnega ministra. Če gre Slovenska vojska 
s svojimi plovili čez ta prehod, to še vedno 
usklajuje in javlja Republiki Hrvaški. 
 Skratka, gospod Cerar, glede na to, da 
ste bili premier, in glede na to, da ste zdaj 
minister za zunanje zadeve in da z vsemi kriplji 
zagovarjate ta arbitražni sporazum oziroma 
razsodbo, me zanima, tako kot prej: 
 Kdaj boste prešli od besed k dejanju? 
 To se pravi: 
 Kdaj bo arbitražna razsodba 
uveljavljana tudi v praksi?  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod minister, beseda je vaša.  
 Izvolite. 
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Hvala lepa za 

besedo, gospod predsednik, in za vprašanje, 
spoštovani gospod poslanec. 
 Najmanj, kar počnem, je to, da bi 
vnašal nemir v slovenski prostor. Nasprotno! 
Sem eden tistih, ki ravno želimo vzpostaviti 
nekoliko višjo politično kulturo. Ta se spet 
poslabšuje v tem mandatu. Želim, da bi bilo 
manj teh ideoloških spopadov, ki so s skrajno 
leve in s skrajno desne namerjeni v to, da se res 
pojavi nemir in da se začneta Evropa in 
Slovenija razkrajati. Na to ne bom nikoli pristal, 
zato tudi zagovarjam glede implementacije 
arbitražnega sporazuma mirno pot in tudi pravno 
pot. 
 Vi veste, da je Slovenija storila vse na 
svoji strani za implementacijo, torej uresničitev 
arbitražne odločbe in Hrvaška je tista, ki s tem, 
ko še ni implementirala te odločbe, ki krši 
mednarodno pravo, torej arbitražno odločbo kot 
tako, pa tudi evropsko pravo na področju režima 

ribištva, okoljevarstvenih predpisov, šengena in 
drugih postavk in to uveljavljamo v tožbi. O tem 
bo zdaj odločilo sodišče. 
 Pravite – to je malo smešno –, da sem 
gospodu Janši zavisten, ko ima intervju v 
Jutranjem listu. Zelo mu ga privoščim, jaz imam 
medtem kakšen intervju v Washington Postu, ali 
pa Euronews, ali kje drugje, tako da res nimam 
nobene, bi rekel, tukaj neke zavisti do gospoda 
Janše. Sem imel pa tudi že sam intervjuje za 
hrvaške medije in verjetno bodo še te priložnosti 
za njega in za mene, da bova imela marsikje 
intervjuje. 
 Ali sem zadovoljen s tem, da nimamo 
celotnega Piranskega zaliva? Gospod Mahnič, 
obe strani, tako slovenska kot hrvaška, sta 
deloma nezadovoljni z arbitražno odločbo, to je 
realnost. Tudi sam bi si želel marsikje več, 
ampak se zavedam realnosti, da je arbitražna 
odločba tisto, kar je zdaj nujno spoštovati, kajti 
hrvaška stran se seveda želi temu izogniti in 
nadalje pogajati. Zakaj? Zato, ker želi več. Mi 
smo dobili približno štiri petine Piranskega 
zaliva, dobili smo stik s teritorialnim morjem, ne 
čisto 100-procentno, tako kot smo si optimalno 
želi, pa še vedno stik, ki ima teritorialne 
elemente stika. O tem smo že veliko govorili.  
 Slovenija si seveda zdaj prizadeva, da 
ob tem, ko je ta meja na morju jasno določena, 
tu ni spora, dosežemo še nek dogovor s 
Hrvaško o tem, da bi implementirali to tudi na 
kopnem, in s tem bomo nadaljevali. Naj 
opozorim, da sem šel še kot premier v prejšnjem 
mandatu prav do vseh teh naših ljudi ob meji; od 
Pomurja do Bele krajine, do Primorske, kjer smo 
seveda storili vse, da bi se z njimi pogovorili, 
kako bomo to implementirali. Ti postopki v 
njihovo korist zdaj potekajo. Ljudje so s tem 
pomirjeni, večinoma lahko rečem tu ni nekih 
odprtih vprašanj, problemov, mi pa moramo zdaj 
vztrajati na tem, da te postopke izpeljemo na 
naši strani do konca. Če želite, bom dal 
konkretne podatke, so pa tudi javno dostopni v 
poročilu Vlade in tako naprej. Bistveno pa je to, 
še enkrat, da se tu zdaj ne sme odpreti ponovno 
vrat, ki bi dopustila dvom o tem, ali mislimo 
resno za implementacijo arbitražne odločbe. V 
hipu, ko na to pristanemo, pristanemo na 
zgodbe, ki smo jih že imeli. Pravite, leta 1991 
smo imeli celotni Piranski zaliv. Lepo vas 
prosim! Ravno tako, kot so nam takrat Hrvati to 
priznali, nam priznajo sedaj. Če smo imeli celotni 
Piranski zaliv, zakaj smo ga pa potem izgubili? 
 Poleg tega, da ne govorim, da smo od 
leta 1991 stalno izgubljali dele ozemlja, da 
nismo uveljavljali niti katastrsko. Poglejte, mi niti 
katastrsko od leta 1991 nismo vzpostavili 
evidenc, čeprav smo trdili, da gre za slovensko 
državno ozemlje v delih, ki so bila zdaj 
dodeljena Sloveniji. Očitno tiste vlade v tistem 
času niso verjele niti v to, kar smo mi zdaj dobili, 
in verjamemo, da je bilo to naše ves čas in tako 
bomo tudi v prihodnje ravnali. 
 Tako absolutno moja kritika gospoda 
Janše je še kako utemeljena. Ne bi je rad 
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ponavljal, ker je bila zelo jasna, ampak ne želim, 
da se mešajo strankarski in državni interesi – to, 
kar gospod Janša definitivno počne. Želim, da 
se obnašamo vsi državotvorno in da se 
zavedamo, da je treba arbitražno odločbo 
spoštovati. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala.  

 Saj s temi odgovori ministra sem dobil 
več, kot bi sploh lahko računal. Glejte, kaj je 
rekel dr. Cerar, da imamo stik Slovenije z 
odprtim morjem oziroma nimamo čisto 100 
procentov. Gospod Cerar, veste, kaj piše v 
arbitražnem sporazumu? Naloga arbitražnega 
sodišča je, da določi stik Slovenije z odprtim 
morjem, vi ste pa zdaj rekli, nimamo čisto 100-
procentnega stika z odprtim morjem. Ali poznate 
sklep slovenskega parlamenta, ki ga je sprejel, 
da če stika z odprtim morjem ne bo, da je za nas 
arbitraža nična? Poznate? Zdaj ste vi sami rekli, 
da stika z odprtim morjem ni. Točno to ste rekli! 
Bo magnetogram, mislim da, čez uro pa pol 
zapisan, in bomo lahko povedali. 
 Kaj ste še rekli? Od leta 1991 smo 
izgubljali ozemlje – ja, žalostno, ampak zdaj pa, 
ko arbitražno sodišče nam nekaj ozemlja da 
oziroma vsaj uradno prizna, ker nam niso dali 
vsega tistega, dali so nam pa čez to sredinsko 
črto, pa mi suverenosti na tem ozemlju ne 
izvajamo; je ni izvajala ne vaša vlada prejšnja, 
ne zdaj, ko ste zunanji minister te vlade. Zakaj 
ribiči ne grejo čez polovico? Zakaj dobivajo 
kazni, če se slučajno malo zapeljejo čez? 
 Ne morete govoriti, da Slovenska 
demokratska stranka ni bila državotvorna, da ni 
bila konstruktivna, poglejte si glasovanja na OZP 
pretekli mandat, ta mandat. Podpirali smo čisto 
vse vaše ideje, četudi so bile še toliko bizarne, 
samo zaradi konstruktivnosti in državotvornosti. 
V nedogled pa se takšnih neumnosti, žal, ne da 
podpirati.  
 Torej še enkrat: 
 Zakaj vztrajate na implementaciji? 
 Nekaj, kar očitno tudi sami priznavate: 
ne moremo implementirati, ker nismo dobili 
tistega, kar je bilo zapisano v arbitražnem 
sporazumu glede na sklep, ki ga je sprejel 
Državni zbor v mandatu 2008–2011. Oziroma, 
če menite, da je potrebno: 
 Kdaj boste kot zunanji minister med 
drugim tudi poskrbeli, da bomo izvajali svojo 
suverenost na delu ozemlju, ki nam … / izklop 
mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite za dopolnitev. 
 
DR. MIRO (MIROSLAV) CERAR: Bomo 

preverili magnetogram, Ampak, da bo povsem 
jasno, naj povem, v arbitražnem sporazumu – in 

to res dobro vem – piše, da mora Slovenija 
dobiti stik z odprtim morjem. Jaz sem rekel, da 
smo dobili stik, vendar ne optimalno takšnega, 
kot smo si ga želeli. Želeli smo popoln teritorialni 
stik, dobili pa smo stik z elementi teritorialnosti. 
Torej stik imamo in ta ima elemente 
teritorialnosti. Sklep Državnega zbora se je 
nanašal na teritorialni stik in ne na tisto dikcijo, ki 
je zapisana v arbitražnem sporazumu. Državni 
zbor je tu postavil višjo zahtevo. Tista iz 
arbitražnega sporazuma pa je bila spoštovana s 
strani arbitražnega tribunala. Čeprav nam to 
seveda ni v neki meri všeč, pa še vedno trdim, 
da je to boljša rešitev, kot bi lahko bila v kakšni 
drugi konstalaciji.  
 Drugič. Pravite, podpirali ste moje, 
naše ideje na odboru. Mislim, da je bilo prav, da 
ste podpirali. Prav, da smo stopili skupaj in 
podpirali prave rešitve. Kajti rešitve, ki smo jih 
predlagali v prejšnji vladi in tudi zdaj jih bomo 
verjetno skupaj – upam – uresničevali, so bile 
prave, so bile dobre, zato ste jih podprli. Zdaj 
seveda iščete neke razloge – »bile so bizarne«. 
Poglejte, potem pomeni, da niste bili iskreni. Jaz 
pa sem verjel takrat, da ste podprli rešitve, zato 
ker smo jih dobro argumentirali in ker še danes 
verjamem, da so bile optimalne, tiste najboljše.  
 Kazni ribičem. Res je. Naši ribiči 
dobivajo kazni, pa tudi hrvaški dobivajo kazni. 
Ministrstvo za kmetijstvo zagotavlja sredstva za 
plačilo odvetniških storitev, vezanih na pravno 
pomoč našim ribičem. Tukaj jim pokrijemo vso 
pravno pomoč, da ne utrpijo materialne škode, 
mi pa izrekamo dosledno tudi kazni hrvaškim 
stranem, ki prehaja na našo stran, zato da bomo 
to lahko uveljavljali potem v nadaljnjih postopkih, 
še posebej v povezavi s tožbo pred Evropskim 
sodiščem. 
 Tako naj zaključim, ker ta zadeva ne 
potrebuje dodatnih obrazložitev. Slovenija tukaj 
ravna konsistentno; konsistentno v vseh 
pogledih. Prav je, da se zdaj spoštuje 
mednarodno pravo, prav je, da to, kar je naše, 
ker imamo končno enkrat določeno mejo, 
obdržimo in je ne damo nikomur, moramo doseči 
še implementacijo tam na kopnem glede 
konkretnih stvari v naravi, ampak to je stvar 
neke mešane komisije, nikakor pa ne smemo 
odstopati od arbitražne odločbe, pač pa strogo 
implementirati to, kar določa. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Postopkovno.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Naši dobivajo kazni, 

hrvaški dobivajo kazni. Absolutno, gospod 
Cerar. Ampak veste, kaj je razlika? Naši ne 
lovijo v delu, ki nam pripada po arbitraži, hrvaški 
pa še vedno lovijo tam, kjer so prej – in to zdaj 
pri nas. Školjčišče še vedno tolerirate, ne? 
Zakaj, če je v naših vodah? Zakaj Slovenska 
vojska še zmeraj poroča, kadar gre skozi ta 
koridor, če ji to ne bi bilo treba, glede na to, da 
imamo zdaj tam služnost? Zakaj? 



                                                                                                                          

  69  

 Skratka, vse to, kar vi govorite, ne pije 
vode. Ste pa zdaj sami omenili, da je treba 
ustanoviti neko mešano komisijo, ki bo šla na 
teren. Pa saj ravno to je tudi mislil gospod Janez 
Janša, ki je govoril o dvostranskem sporazumu, 
o dvostranskem dogovoru, ki ga ta sporazum 
omogoča! Dvostranski dogovor v smislu, da kjer 
je meja problem, kjer je razmejila parcele ali da 
je hiša ostala na eni strani, gospodarsko 
poslopje pa na drugi, da se ustanovi komisija in 
da se doseže dvostranski dogovor tam, kjer je 
problem; s tem, da se posluša lokalno 
prebivalstvo. Kaj se dela na tem? Nič se ne dela 
na tem! Z vašim trmarjenjem, da se niti 
pogovarjate ne, ne dosegamo tega, kar bi glede 
na to, kar nam arbitražni sporazum oziroma 
razsodba omogoča – in tudi nalaga v šestih 
mesecih od odločitve –, da bi to naredili. Ne kot 
premier ne sedaj kot zunanji minister ne narediti 
nič v tem smislu, da bi vsaj glede na ta arbitražni 
sporazum skupaj s Hrvati naredili komisijo in da 
bi dosegli dogovor o tej meji. 
 Ali je bilo iskreno ali ni bilo – glasovanja 
povedo. Pride trenutek, ko je pač državni interes 
najpomembnejši in vseskozi mora biti. Ko smo 
se v določenih zadevah poenotili, ste dobili tudi 
naše glasove v prejšnjem mandatu, ne glede na 
sklepe, kakršni so bili, tudi z našim korigiranjem. 
Ampak gospod minister, če podpiramo neke 
sklepe, potem pričakujemo tudi realizacijo. Za 
realizacijo pa žal nismo mi odgovorni niti 
zadolženi, ampak vi; prej kot premier, zdaj pa 
kot zunanji minister. 
 In gospod Cerar, v prejšnjem mandatu 
ste enkrat imeli, da ste Slovenec, da ne jamrate, 
da iščete rešitve. Ne samo, da iščete rešitve, 
dajte še en stavek dodati: Uveljavljam in 
udejanjam rešitve v praksi. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Ni pa 

proceduralnega predloga. 
 Potem ste, gospod poslanec, to 
zlorabili. Niste dali proceduralnega predloga. 
Želim, da se kaj podobnega ne dogaja v 
prihodnje.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, imamo samo še dve poslanski 
vprašanji.  
 Gospod Miha Kordiš za ministrico mag. 
Ksenijo Klampfer.  
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči! 
 Past neaktivnosti je uradni evfemizem 
za bolno ideologijo, da je potrebno brezposelne 
pod vsakimi pogoji prisiliti na trg dela, da 
sprejmejo vsako, še tako slabo plačano in 
nečastno zaposlitev. Da se jih prisili celo v take 
zaposlitve, ki so nezakonito izkoriščevalske. 
Čeprav je takoj na začetku mandata bilo videti 
drugače, sedaj kaže, da bo Ministrstvo za delo 
še naprej vztrajalo pri tovrstnih izhodiščih. 
Oziroma kot se je izrekla sama ministrica za 

delo – pri ideologiji vseživljenjskega dela, kar se 
prevede, seveda, v delo do smrti.  
 Na udaru vlade se tako niso znašli 
samo upokojenci s tistim vladnim predlogom 
pokojninske reforme, ampak tudi brezposelni in 
prejemniki sociale. Če navedem samo štiri 
izmed najbolj problematičnih ukrepov, ki so zašli 
v javnost. 
 Za začetek bi radi na MDDSZ ukinili 
dodatek socialni pomoči za aktivnost. Gre za 
pribitek k znesku, če je prejemnik dejaven v 
kakšnem društvu, je prostovoljec, je na javnih 
delih in podobno.  
 Naprej. Zaostrili bi pogoje nadomestila 
za brezposelnost. Sedaj si do tega nadomestila 
upravičen, če si prijavljen v zavarovanje 9 
mesecev v zadnjih 24 mesecih. No, po novem bi 
se ta številka dvignila na 12 mesecev v zadnjih 
24 mesecih.  
 Še naprej. Skrčili bi trajanje 
nadomestila za brezposelnost starejšim od 55 
let na 19 mesecev. Ta kategorija prebivalcev je 
sedaj upravičena do nadomestila v trajanju 25 
mesecev pod pogojem, da imajo 25 let 
zavarovalne dobe.  
 Še četrti problematični ukrep. Začeli bi 
z brisanjem ljudi iz evidence iskalcev zaposlitev, 
če odklonijo že eno samo, torej prvo ponujeno 
zaposlitev. To se dogaja sicer že sedaj, če 
nekdo zavrne dve ponujeni zaposlitvi, no, zdaj bi 
pa to še stopnjevali. Kar je seveda problem 
zaradi tega, ker je nekomu lahko ponujena 
grobo izkoriščevalska, neustrezna zaposlitev in 
popolnoma legitimno je, da jo odkloni.  
 Kdor bi rad preganjal nedelo, naj raje 
začne pri bogataših, ki se hranijo iz delavskih 
srag, iz lastnega potu pa pridelajo bore malo ali 
nič. Medtem ko naloga socialne države in 
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
mora biti predvsem ljudem pomagati. Zato 
ministrico sprašujem: 
 Ali še vedno vztraja pri antisocialnih 
izhodiščih, ki jih je predstavila v tem reformnem 
svežnju? 
 V Levici tem predlaganim reformam 
ostro nasprotujemo. Ljudem pomagajmo, ne pa 
gledati, kako jih bomo še bolj oželi in jih še bolj 
prisilili v izkoriščevalska, prekarna, nedostojno 
plačana dela. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, beseda je vaša. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala lepa za 

besedo in hvala za vprašanje.  
 Najprej bi samo dodala, da vedno, 
kadar bo se treba boriti za socialno državo, bom 
jaz prva v bojni liniji. Pa vendarle, socialni sistem 
mora biti nastavljen na ta način, da so do 
socialnih pravic upravičeni tisti, ki zares to 
potrebujejo. Socialna mreža mora delovati tako, 
da ko nekoga, ki se mu nekaj zalomi v življenju 
iz takšnih ali drugačnih okoliščin, na katere ne 
more vplivati, da mu omogoči, da ga opolnomoči 
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in ga vrne nazaj v svoje čevlje. Nikakor pa to ne 
more biti stalni prejemek, razen v tistih primerih, 
kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi.  
 Na ministrstvu smo pripravili ukrepe 
treh zakonov, in sicer Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih, Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
Zakona o urejanju trga. 
 Če se najprej osredotočim na novelo 
Zakona o socialnovarstvenih prejemkih. 
Predlagam ukinitev dodatka za delovno 
aktivnost ter nadomestitev le-tega z določitvijo 
spodbude za aktivacijo brezposelnih 
upravičencev do denarne socialne pomoči. To 
pomeni, da predlagam ukinitev dodatka, na 
drugi strani pa spodbuda, ki se dobi pri aktivni 
politiki zaposlovanja, ostaja oziroma zaradi tega 
ne bo nižja denarna socialna pomoč, kot to velja 
danes. In sicer na način, da se pri ugotavljanju 
upravičenj do denarne socialne pomoči ne 
upoštevajo prejemki, ki jih posameznik prejema 
zaradi vključitve v aktivno politiko zaposlovanja. 
 Ugotavljamo, da dodatek za delovno 
aktivnost ni ustrezno umeščen v institut in krepi 
past neaktivnosti, saj se zaradi tega dodatka 
cenzus za denarno socialno pomoč nevarno 
približa meji minimalne plače. Cenzus za 
denarno socialno pomoč, skupaj z dodatkom za 
delovno aktivnost, sedaj dosega 89 procentov 
minimalne plače. Dvig osnovnega zneska 
minimalnega dohodka na raven 392,75 evra je 
povzročil dvig cenzusa za pridobitev denarne 
socialne pomoči in z uporabo tega dodatka za 
delovno aktivnost se ruši eno od temeljnih načel 
dodeljevanja denarne socialne pomoči, to je, da 
upravičenec do denarne socialne pomoči ne 
more biti v ugodnejšem socialnem položaju od 
tistega, ki si sredstva za preživljanje zagotavlja z 
delom ali na podlagi pravic iz dela. Naj povem, 
da je to tudi institut, ki ga ne pozna nobena 
druga država članica. 
 Prav tako so se pri uporabi instituta 
dodatka za delovno aktivnost pojavile anomalije, 
predvsem pri izvajanju prostovoljnega dela. V 
praksi prihaja do primerov, da so osebe na 
zavodu opravičene iskanja zaposlitve zaradi 
začasne zmožnosti za delo, na centrih pa imajo 
ob izpolnjevanju vseh zakonsko določenih 
pogojev avtomatično višjo denarno socialno 
pomoč zaradi dodatka za delovno aktivnost. 
Prostovoljno delo tako lahko postane oziroma 
postaja samo sebi namen in dejansko ne 
pomeni tudi razvoja kompetenc, samopodobe in 
socialne vključenosti posameznika. Zaznava se 
tudi, da se ustanavljajo društva, v katere se 
osebe včlanijo zgolj z namenom pridobivanja 
dodatka za delovno aktivnost zaradi sklenjenega 
pisnega dogovora o prostovoljnem delu. 
 Namen denarne socialne pomoči ni, da 
postane redni dodatek delovno aktivni populaciji, 
temveč da zagotavlja sredstva za premostitev, 
ko se oseba ali družina znajde v situaciji 
socialne ogroženosti, ki nanjo ne more vplivati. 
Dodatek za aktivnost v smislu spodbude za delo 
in motivacije za delo je zato potrebno zagotoviti 

iz drugih virov oziroma povezano z aktivnostmi, 
ki jih oseba opravlja. Primarno socialno varnost 
mora posameznik in družina prejeti iz naslova 
socialnih zavarovanj, ki so bili ustanovljeni in so 
namenjeni temu, da zagotavljajo posamezniku 
ustrezno socialno varnost ob nastanku najbolj 
obremenjujočih socialnih primerov v življenju 
posameznika. Cilj denarne socialne pomoči je 
torej, da se oseba, ki je zmožna za delo, čim prej 
zaposli oziroma poskrbi, da bo sama lahko 
poskrbela zase. Z ukinitvijo dodatka za delovno 
aktivnost tudi razbremenjujemo centre, saj ne bo 
potrebno ponovno izdajati odločbe v primeru, 
kadar so vključeni v aktivno politiko 
zaposlovanja. 
 Kar se tiče novele Zakona o urejanju 
trga dela. V zvezi s spremembami Zakona o 
urejanju trga smo kot pri drugih dveh zakonih 
sledili cilju višanja delovne aktivnosti delovne 
sile in zagotavljanju socialne varnosti. 
Demografski trendi, nizka stopnja delovne 
aktivnosti starejših nad 55 let, pomoč pri 
integraciji tujcev na naš trg dela in družbo ter na 
naslovljene težave, ki so se v preteklosti 
izpostavile s strani Varuha človekovih pravic 
oziroma prenosa na sodišča, so elementi, ki so 
botrovali pripravi izhodišč predlogov Zakona o 
urejanju trga dela. 
 Gre torej za izhodišča, ki bodo v 
naslednjih tednih predmet razprave v okviru 
pogajalske skupine Ekonomsko socialnega 
sveta. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Ja, želim dopolnitev odgovora! Gospa 
ministrica, jaz sem vas, mislim da na prejšnji 
redni seji, vzel v bran in sem javno povedal, da 
ste pogumni, zaradi tega ker ste vzeli resor 
ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
in začeli pospravljati vso zmedo, ki je nastala s 
centri za socialno delo, ki so jo tam pač zapustili 
vaši predhodniki. 
 Povedal sem pa tudi, da smo v 
krasnem trenutku, da presekamo z 10-letnimi 
politikami tega istega ministrstva, ki pristajajo na 
to, da če so plače v tej državi nizke, potem mora 
biti socialna pomoč še nižja, zato da ljudi prisili v 
delo za ta iste prenizke, izkoriščevalske, 
nedostojne plače. 
 Zakaj to zdaj omenjam? Ker ste v 
odgovoru, vašem, temle odgovoru na moje 
poslansko vprašanje delovali, kot da odgovarja 
vaša predhodnica Anja Kopač Mrak z njeno 
lastno ideologijo. Sami ste rekli, da tisti, ki je 
upravičen do socialne pomoči, naj do te socialne 
pomoči tudi pride, da to tudi podpirate. Navedel 
sem vam štiri kategorije, ki so pa neupravičeno 
na udaru predlaganega svežnja vaših reform. Za 
začetek je tu dodatek socialni pomoči za 
aktivnost. Glejte, če je tu problem s kakršnimikoli 
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zlorabami – kot pravite, se ustanavljajo neka 
društva –, izvolite vpeljati več preglednosti! 
Zakaj bi zaostrili merila za brezposelnost? Spet, 
to so ljudje, ki so upravičeni do teh nadomestil, 
saj so vendarle izgubili delo. In to, da se skrči 
trajanje nadomestila za brezposelnost starejših 
od 55 let, to spet ne prispeva k absolutno 
ničemur, razen k stiskanju določene kategorije 
zaposlenih. In navsezadnje, četrta stvar, da se 
še ostreje briše ljudi iz evidence brezposelnih, 
se mi zdi pa sploh napak. To je stara socialna 
politika, rabimo novo socialno politiko, ki bo 
delala za solidarnost in za socialno varnost, ne 
pa za … /izklop mikrofona/. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Mogoče še 

povem samo glede samih kršitev rešitve, ki jo 
predlagamo v Zakonu o urejanju trga. Še vedno 
ohranjamo dvostopenjsko sankcioniranje v 
primeru lažjih kršitev, v primeru hujših kršitev, pa 
predvidevamo brisanje iz evidence. Zakaj smo 
pripravili te ukrepe in zakaj gredo v to smer? 
Imamo visoko gospodarsko rast, konjunkturo, 
število prejemnikov denarne socialne pomoči 
nam pa zelo hitro raste. Če primerjamo februar 
2019 in pa februar 2018, imamo prejemnikov 
zraven 11 tisoč. Sigurno so to številke takšne, ki 
pomenijo, da nekaj v našem sistemu ni v redu, 
da nekaj izstopa, da imamo v sistemu ureditve, 
ki jih druge države članice ne poznajo. Kot sem 
že prej uvodoma rekla, z dodatkom za delovno 
aktivnost se približamo 89 procentnom višine 
minimalne plače. Ko sem se pogovarjala s 
svetovalci na centrih za socialno delo in Zavodu 
za zaposlovanje, mi vsi v eno in enako 
pripovedujejo, da je nemogoče te ljudi motivirati, 
ker enostavno pripovedujejo: delo se ne splača. 
 Vsi ti ukrepi gredo nekako v to smer. 
Absolutno pa moramo vedeti tudi, da smo 
dvignili višino minimalnega dohodka, da je bil ta 
dodatek za delovno aktivnost postavljen v času 
največje krize, leta 2011, ko je bil v višini 230 
evrov, danes znaša 392 evrov, in ugotavljamo, 
da deluje prociklično. Mi še vedno imamo na 
Zavodu za zaposlovanje 80 tisoč ljudi, katere se 
kljub intenzivni obravnavi tako Zavoda za 
zaposlovanje kot centrov za socialno delo zelo 
težko aktivira. Ravno zaradi tega, ker vsi 
pripovedujejo, da se delo ne splača. Delo se 
mora splačati v naši državi. 
 Tudi kot zagovornica, velika 
zagovornica, dviga minimalne plače – sama tudi 
osebno menim, da je še vedno prenizka –, pa 
vendarle je v taki višini, kot je. Denarna socialna 
pomoč, skupaj z dodatkom za delovno aktivnost, 
kot sem rekla, ruši enega temeljnih načel, in 
sicer ne more biti tisti, ki prejema socialno 
pomoč, v enakem položaju kot tisti, ki dela. 
Hvala. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica, za vaše odgovore.  
 Postopkovni predlog?  
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Podajam postopkovni predlog, da 
Državni zbor opravi razpravo o odgovoru 
ministrice. 
 Namreč ta trditev, delo se ne splača. 
Drži, da se delo ne splača. Ampak zakaj se delo 
ne splača? Zaradi tega, ker je socialna pomoč 
previsoka? Ne! Zato ker so plače prenizke. In tu 
je tisti obrat v socialni politiki, ki ga potrebujemo. 
Vi zagovarjate, advocirate socialno politiko s še 
več discipliniranja, še več nadzora, še več 
izkoriščanja, zato ker je tudi plačna politika 
slovenskih delodajalcev naravnana v smer 
discipliniranja, nadzora in izkoriščanja. V kakšni 
funkciji je primerno visoka, resna socialna 
pomoč v odnosu do plač? Človeku pokrije hrbet, 
da mu ni treba sprejeti čisto vsakega dela, tudi 
takega, ki je brutalno izkoriščevalsko, ki je 
nepošteno plačano, ki je pogosto celo 
nelegalno. Ravno zato potrebujemo visoko 
socialno pomoč. Če bomo zgradili primeren 
sistem socialne zaščite, se bo tudi zelo hitro delo 
splačalo. Zakaj? Zaradi tega, ker bodo morali 
delodajalci ponuditi višje plače, sicer kadra na 
bodo dobili. To je sistem primerne socialne 
politike v odnosu do plačnih politik.  
 Sami ste tudi, gospa ministrica, navedli, 
kako imamo rekordne stopnje gospodarske rasti, 
a hkrati tudi revščino v porastu oziroma v 
porastu število prejemnikov denarne socialne 
pomoči. To je spet nekaj, kar v štirih letih 
prejšnjega mandata v tem državnem zboru 
nismo uspeli spraviti skozi niti do izvršne veje 
oblasti niti ostalim kolegom v poslanskih klopeh, 
to je, da gospodarska rast avtomatsko ne 
odpravlja revščine sama od sebe. Nekateri ljudje 
so preprosto trajno brezposelni, ker iz 
zdravstveni razlogov, recimo; zaradi tega, ker 
imajo morda malo slabše kvalifikacije; zaradi 
tega, ker so se psihološko tudi ujeli v past 
dolgotrajne revščine in sploh ne znajo sami sebi 
pomagati, se ne znajo ven izkopati iz te svoje 
situacije in za vse te ljudi je edina pot aktivna in 
solidarna socialna politika. Njim nobena 
gospodarska rast ne bo pomagala. In vsi ukrepi, 
ki so disciplinsko usmerjeni v spodbujanje 
delovne aktivnosti, v resnici situacije ne rešujejo, 
ampak jo za te siromake v vprašanju v resnici 
poslabšujejo. 
 Ja, delo se mora splačati, ampak naj se 
splača zaradi primernih in dostojnih plač, ne pa 
zato, ker so plače nedostojne, pa jih more 
delavski razred še zmeraj sprejemati, zaradi 
tega ker je nedostojna tudi socialna politika. 
Hvala. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
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 O vašem predlogu bomo glasovali jutri 
v okviru glasovanj. 
 S tem prehajamo na zadnje, to je 52. 
poslansko ustno vprašanje. Imate ga, gospod 
Marko Bandelli, za ministrico dr. Aleksandro 
Pivec.  
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

predsednik. Gospa ministrica, zadnje vprašanje 
danes. Tukaj smo še ena pest ljudi. 
 Tisti verski rek pravi, da prvi bojo 
zadnji, zadnji prvi; tudi če tega ne verjamem, 
zame prvi ostanejo prvi, zadnji so vedno zadnji, 
v celem življenju.  
 Vprašanje, ki smo vam ga postavili, ki 
sem ga vam postavil, je seveda tisto, ker mi je 
seveda zelo pri srcu kot Krašovec. Na bitko, ki 
smo jo dali skozi, pa še vedno je prisotna, tu je 
ta bitka za zaščito tega terana. Ta delegirani akt, 
ki je bil po naše zgrešen s strani Evropske 
komisije. Glede na to, da smo vložili leta 2017 
tožbo, nas zanima – in mislim, da v tem primeru 
tudi našega primus inter pares; to se pravi, 
našega prvega med enakimi, ki je bil tudi prvi v 
vrsti udeležen v tej bitki. Zanima vse: 
 Na kakšen način, kjer je, v kakšni fazi 
smo? 
 Kaj lahko pričakujemo, kakšen bo 
eksodus tega?  
 Kdaj lahko pričakujemo rešitev? 
 Ker veste, v končni fazi zadeva dela res 
škodo; dela škodo našim kmetom na Krasu, dela 
škodo zaradi tega, ker je bilo neupravičeno 
delno priznano označevanje, dajmo reči na 
hrvaški strani. Zadovoljni smo, da smo šli sploh 
v tožbo. Tako nas zaenkrat zanima, kako je in v 
kakšni fazi je. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa ministrica, beseda je vaša. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Hvala, predsednik. 

Hvala za vprašanje, gospod Bandelli. 
 Vendar dovolite mogoče mičkeno nekaj 
korakov nazaj, kaj se je v bistvu dogajalo v 
postopku, ker odgovor sicer na koncu bo zelo 
kratek.  
 Skratka, res sem se takoj, ko sem 
nastopila funkcijo ministrice, z velikim 
zanimanjem pozanimala glede stanja pri zadevi 
teran, ker sem jo spremljala, še preden sem 
nastopila na to funkcijo, mi je tema tudi zelo 
blizu in zelo poznana, zato sem to tudi kot 
enega svojih prvih primerov ali prvih projektov 
na ministrstvu zelo dobro preštudirala.  
 Torej, teran je od 17. februarja 2016 v 
Evropski uniji zaščiteno in registrirano ime za 
vino z zaščiteno označbo porekla, ki se 
tradicionalno prideluje iz grozdja vinske sorte 
refošk na območju Krasa. V skladu z določbami 
zakonodaje, uredbe št. 1308/2013 se ime sorte 
vinske trte, ki vsebuje zaščiteno označbo 
porekla ali je sestavljeno iz nje, ne sme 

uporabljati za označevanje kmetijskih 
proizvodov. Zakonodaja sicer omogoča 
določene izjeme, ampak odobrene morajo biti po 
predpisih skupnosti, veljavnih na 11. maj 2002 
oziroma na dan pristopa države članice. 
 V postopku se od leta 2014, ko je 
Slovenija prvič zaznala namero Komisije, da bi 
hrvaškim pridelovalcem sorte vinske trte teran 
odobrila izjemo glede možnosti označevanja te 
sorte, seveda prizadevala, da ustavi aktivnosti 
Komisije iz vsebinskih, postopkovnih in tudi 
pravnih razlogov. Zaradi vstopa Hrvaške v 
Evropsko unijo 2013, je komisija leta 2013 
sprejela izvedbeno uredbo, s katero je Hrvaški 
na njeno zahtevo odobrila uporabo naziva 15 
sort vinske trte, ki so delno ali v celoti sestavljeni 
iz zaščitene označbe porekla oziroma takšno 
označbo vsebujejo, vendar med njimi ni bilo 
zahteve po izjemi za sorto vinske trte teran. V 
letu 2013 je Komisija v zvezi s tem vprašanjem 
podala jasno stališče, da je teran zaščitena 
označba porekla izključno za slovensko vino in 
da Hrvaška pred vstopom v EU ni zaprosila za 
uvrstitev vinske trte teran na listo izjem. Komisija 
je Republiki Sloveniji in slovenskim 
pridelovalcem vina teran precej časa tudi 
onemogočala dostop do vseh relevantnih 
dokumentov, s katerimi je Hrvaška domnevno 
zaprosila za odobritev izjeme in na katere je 
nato Komisija odprla zadevno delegirano 
uredbo. 
 19. maja 2017 je bila sprejeta 
delegirana uredba komisije 2017/1353 o 
spremembi Uredbe 60/29 glede sorte vinske trte 
in njihovih sopomenk, ki se lahko uporabljajo na 
etiketah vina, s katero je Hrvaški odobrila izjemo 
za označevanje sorte vinske trte teran na vinih, 
pridelanih v hrvaški Istri. Kljub ostremu 
nasprotovanju Slovenije je bila delegirana 
uredba 21. julija 2017 objavljena v Uradnem listu 
Evropske unije, zato je Slovenija 15. septembra 
na Splošno sodišče EU vložila tožbo zoper 
Komisijo zaradi ugotovitve ničnosti zadevne 
delegirane uredbe.  
 Julija 2018 se je zaključil pisni del 
sodnega postopka, avgusta 2018 je bila pri 
sodišču vložena zahteva, da se opravi 
obravnava. Slovenija še vedno čaka, da sodišče 
določi datum obravnave, na katerem bo seveda 
mogoče pojasniti še tiste navedbe, ki niso bile 
pojasnjene oziroma neodgovorjene v delu 
postopka, kakor da bo imela tudi možnost 
odgovoriti na vsa vprašanja senata Splošnega 
sodišča Evropske unije. Postopek se bo zaključil 
z razglasitvijo sodbe Splošnega sodišča 
Evropske unije, zoper katero je možna pritožba 
na drugostopenjsko Sodišče Evropske unije. 
Ocenjuje se, da bi lahko sodba bila razglašena 
do konca leta 2019, dinamika pa je seveda 
odvisna od postopanja drugih strank oziroma 
interventov v postopku. 
 Torej, prve ustne obravnave 
pričakujemo tekom letošnjega leta, nemogoče 
pa je seveda predvideti oziroma nimamo 
nobenih informacij, kdaj naj bi se te ustne 
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obravnave začele. Smo pa seveda na podlagi 
nekaterih drugih primerov podobnih tožb, ki smo 
jih pregledali, ugotovili, da te sodbe med 
vložitvijo tožbe in razglasitvijo sodbe lahko 
trajajo tudi tri do štiri leta. 
 Toliko v pričakovanju ustne obravnave 
pred Evropskim sodiščem. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala, 

ministrica. 
 Seveda ste podali vse podatke, ki smo 
jih praktično glede tega tudi vedeli. Zmotil nas je 
že sam začetek postopka. Se pravi, odpiranje 
postopka, ker smo mislili ali pa prepričani smo 
bili, da je to zabetonirano, če bi lahko tako rekli. 
Stvar je zdaj v tem trenutku taka; morate vedeti, 
da je teran v bistvu res ena konsolidirana 
poslovna priložnost za Krašovce kot take. Po 
drugi strani vemo tudi, da cilj je tudi ta, da če bi 
to razširili, da naj ne bi potem v konzorciju 
prodajali več rinfuz strankam, da bi šli samo v 
buteliranje. Se pravi, to bi dalo dodano vrednost 
temu. Ampak vse skupaj, ko je zaustavljeno prav 
zaradi tega postopka, ki – upam, da res – naj ne 
bi bil tri, štiri leta, ampak da bi lahko verjetno bil 
znan ta epilog prej. 
 Lahko vam bom dal predlog, laičen 
verjetno, v tem času. Saj veste, kadar se menja 
lastništvo v podjetju, se zamenja uprava. Ko se 
zamenja politika, se zamenja nekako 
razmišljanje. Lahko morda z novimi volitvami, ko 
bo novi komisar, da bi se splačalo napraviti 
obisk k njemu in videti, kaj on misli –, da ne bi 
bila cela procedura, ampak da bi razumel, da je 
to bila napaka prejšnjega vodstva. Sicer morate 
vedeti, da sem kot prejšnji minister bil v prvi 
osebi s komisarjem Hoganom in sem mu tudi 
jasno povedal. Sem rekel: »Glej, ta problem, ki 
ga imamo, ko naju ne bo več – ampak ta 
problem bo še vedno ostal.« In tudi zdaj je, kar 
je. Mi nismo opravičili te njegove poteze. Zato 
verjamemo v vas in mislim, da bi lahko bila z 
novimi volitvami tudi ena možnost, da bi lahko 
spet nekako nastopili do evropskega komisarja, 
komisarke ali do tistega pač, ki bo, in videli, če bi 
lahko to zadevo predhodno, prej ustavili, ker je 
bila velika napaka napravljena za nas in za naše 
Krašovce. 
 Hvala lepa, ministrica. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, želite odgovoriti? 
 Izvolite. 
 
DR. ALEKSANDRA PIVEC: Bom poskušala 

zgolj na kratko. 
 Seveda bom izkoristila vse dane 
možnosti, da poskušamo to zgodbo pripeljati 
pozitivno do konca – v korist seveda naših 
pridelovalcev. V tem trenutku, mislim, da je 

korektno in pravilno, da vendar počakamo na 
sodni postopek. 
 Če in ko bo imenovana nova komisija, 
pa seveda z veseljem opravim tudi pogovor z 
novim komisarjem na to temo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 S tem ugotavljam, da lahko prekinem 1. 
točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali 
jutri, 26. marca 2019, ko bo Državni zbor v 
okviru glasovanj odločal o predlaganih sklepih. 
 S tem prekinjam 6. sejo Državnega 
zbora, ki jo jutri nadaljujemo ob 9. uri.  
  
 Vsem želim prijeten večer. Nasvidenje! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 25. 
MARCA 2019 OB 18.52 IN SE JE 
NADALJEVALA 26. MARCA 2019 OB 9. URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, spoštovani predstavniki Vlade, 
gospe in gospodje, dobro jutro!  
 Začenjam z nadaljevanjem 6. seje 
Državnega zbora. Obveščen sem, da se 
današnje seje ne morejo udeležiti naslednji 
poslanke in poslanci: Luka Mesec, Jožef Horvat, 
Jani Ivanuša, Matjaž Nemec do 11.30, Matej 
Tonin, Ljudmila Novak od 16. ure dalje, Jurij 
Lep, Suzana Lep Šimenko, Aljaž Kovačič od 
16.30 dalje, Lidija Divjak Mirnik od 16.30 dalje, 
Samo Bevk od 17. ure dalje in gospod Ferenc 
Horváth do 14.30.  
 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na 7. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA DRUGO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
POSLOVNI SKRIVNOSTI V OKVIRU 
REDNEGA POSTOPKA.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
predložila Vlada. Besedo dajem predstavnici 
Vlade državni sekretarki gospe Evi Štravs 
Podlogar.  
 Izvolite. 
 
EVA ŠTRAVS PODLOGAR: Spoštovani 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, 
dobro jutro! Zahvaljujem se vam za besedo.  
 S predlogom zakona se v slovenski 
pravni red prenaša Direktiva o varstvu 
nerazkritega strokovnega znanja in izkušenj ter 
poslovnih informacij (poslovnih skrivnosti) pred 
njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in 
razkritjem. Sprejetje direktive je vodila želja, da 
se poenoti pomen poslovnih skrivnosti na 
notranjem trgu Evropske unije ter zagotovi 
zadostna in skladna raven sodne zaščite v 
primeru protipravne pridobitve, uporabe in 
razkritja poslovnih skrivnosti. Predlog zakona je 
usmerjen predvsem v uskladitev slovenskega 
pravnega reda z omenjeno direktivo, celostno 
ureditev področja poslovnih skrivnosti v enem 
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predpisu ter povečanje ravni zaščite poslovnih 
skrivnosti.  
 Naj naštejem nekaj predlaganih rešitev, 
ki jih prinaša zakon. Določamo prenovljen pojem 
poslovne skrivnosti, ki zajema nerazkrito 
strokovno znanje, izkušnje in poslovne 
informacije, ki niso splošno znane in lahko 
dosegljive, imajo določeno tržno vrednost in za 
katere je imetnik poslovne skrivnosti zadostno 
ukrepal, da jo je ohranil kot poslovno skrivnost. 
Smiselno ohranjamo določbo ZGD-1, pri čemer 
določitev poslovne skrivnosti s pisnim sklepom 
družbe predstavlja zgolj izpolnitev enega od treh 
meril pojma poslovna skrivnost. Smiselno 
ohranjamo določbo ZGD-1, da se za poslovno 
skrivnost ne morejo določiti informacije, ki so po 
zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali 
dobrih poslovnih običajev. Zaradi jasnejšega 
razlikovanja določamo zakonito in protipravno 
pridobitev, uporabo ali razkritje poslovnih 
skrivnosti. Z namenom zaščite poslovne 
skrivnosti del predloga zakona namenjamo 
ureditvi sodnega varstva s tem, da določamo 
tožbene zahtevke, ki jih lahko imetnik poslovnih 
skrivnosti vloži zoper kršilca, določamo pravico 
do povrnitve škode, začasne odredbe za 
takojšnjo prenehanje kršitev, določamo pravila, s 
katerimi bo zagotovljeno varstvo zaupnosti 
poslovne skrivnosti med sodnim postopkom in 
po njem, ter določamo primere, ko se zaradi 
zaščite drugega upravičenega interesa pravno 
varstvo imetniku poslovnih skrivnosti odreka.  
 Spoštovani, pred nami je nov zakon, ki 
na celosten in evropsko primerljiv način ureja 
poslovne skrivnosti tako z vidika vsebine kot tudi 
z vidika ukrepov za njihovo zaščito. S predlogom 
zakona se ne posega v temeljne sistemske 
rešitve na drugih področjih. Namen zakona je, 
da se z izboljšanjem učinkovitosti pravnega 
varstva poslovnih skrivnosti zaščiti znanje, 
izkušnje in poslovne informacije podjetij ter s 
tem poveča njihova učinkovitost in 
konkurenčnost. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka, za predstavitev. 
 Pristojno matično telo je Odbor za 
gospodarstvo. Besedo predajam predsedniku 
gospodu Gregorju Periču. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa, 

predsednik. Lep pozdrav vsem! 
 Odbor za gospodarstvo je na 3. seji 
13. 3. 2019 kot matično delovno telo obravnaval 
pričujoči zakon. Na odboru smo dobili naslednje 
gradivo, poleg mnenja Zakonodajno-pravne 
službe še mnenje Komisije Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance in pa 
pojasnila Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora smo prejeli amandmaje, ki so 
jih vložile Poslanska skupina SDS in poslanske 
skupine koalicije, torej LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB, poslanec Jani Möderndorfer in pa 

Poslanska skupina Levica. Na odboru smo 
obravnavali zakon in pričujoče amandmaje.  
 Uvodna dopolnilna obrazložitev je bila 
podana s strani ministra za gospodarstvo 
gospoda Počivalška in v nadaljevanju tudi 
Zakonodajno-pravne službe in pa Gospodarske 
zbornice Slovenije. Sledila je razprava in ob 
zaključku razprave smo glasovali o naslednjih 
zadevah. Najprej o amandmaju odbora k 7. 
členu in potem v nadaljevanju še o amandmajih 
poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, Desus in 
SAB k 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. členu 
in jih sprejeli. Glasovali smo tudi o amandmaju 
poslanca Janija Möderndorferja k 4. členu in ga 
ravno tako sprejeli in glasovali smo o 
amandmajih k 4. in 5. členu, predloženih s strani 
Poslanske skupine Levica, ki pa ju nismo 
sprejeli. Torej amandma poslanske skupine k 4. 
členu je zaradi potrditve amandmaja Janija 
Möderndorferja ravno tako k 4. členu postal 
brezpredmeten in o njem ni potekalo glasovanje. 
 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, za vaše stališče. 
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, prehajamo na predstavitve 
stališč poslanskih skupin.  
 Kot prvi imate besedo gospod Soniboj 
Knežak v imenu Poslanske skupine Socialnih 
demokratov. Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči. Spoštovane kolegice, kolegi! 
 Predlog zakona o poslovni skrivnosti 
predstavlja poskus prenosa evropske direktive, 
katere namen je poenotiti pravilo in prakso na 
področju ravnanja s poslovnimi skrivnostmi. Rok 
za prenos direktive je sicer potekel že v letu 
2016, zato gre zopet za enega od predlogov 
zakonov, ki jih je potrebno sprejeti čim prej v 
izogib postopkom in kaznim Evropske komisije, 
ki bi lahko zaradi poznega sprejetja doletele 
Slovenijo. Predlog zakona se omejuje le na 
prenos direktive in tako cilja na vsaj minimalno 
skladnost z evropsko ureditvijo, ki se šele 
oblikuje. Njen cilj je zagotoviti, da bo polje 
poslovne skrivnosti v Evropski uniji primerljivo 
urejeno, s tem pa zagotovljena pravna varnost 
imetnikov poslovnih skrivnosti ter tudi pravice in 
dolžnosti tistih, ki so poslovne skrivnosti dolžni 
varovati. Ob tem se varujejo pravice žvižgačev 
oziroma vseh tistih, ki v javnem interesu 
pridobijo in razkrivajo podatke, ki se skrivajo za 
oznako poslovne skrivnosti. 
 Pod krinko poslovnih skrivnosti se je v 
slovenski zgodovini skrilo že mnogo podatkov, o 
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katerih bi morala biti obveščena javnost. Celo 
parlamentarne komisije so naletele na to oviro, 
predvsem pri preiskavi razlogov za nastanek 
tako imenovane bančne luknje. Sledeč tem 
izkušnjam, je bilo v predlogu zakona vključeno 
tudi določilo, ki parlamentarni preiskovalni 
komisiji za namene njene preiskave omogoča 
dostop do tovrstnih podatkov. Seveda ne gre za 
popolno ureditev in do sprejetja ustreznih 
sprememb Zakona o parlamentarni preiskavi bo 
dostop preiskovalnih komisij do poslovnih 
skrivnosti še vedno otežen, je pa to določilo 
pomemben signal vsem, da poslovna skrivnost, 
ki je izjemnega pomena za sodobno poslovanje, 
ne more in ne sme prevladati nad javnim 
interesom. V razpravi so se pojavili tudi novi 
predlogi za dodatno ureditev področja, 
predvsem na področju razkritja in uporabe 
informacij, ki so označene kot poslovna 
skrivnost. Menimo, da je bistveno predvsem, da 
se predlog zakona sprejme čim prej in tako 
poskrbi za osnovno skladnost zakona z 
evropskim pravnim redom.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo zato podprli predlog zakona. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Gregor Perič v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa še 

enkrat, predsednik. 
 Predlog zakona o poslovni skrivnosti je 
nek pomemben korak naprej, ker ugotavljamo, 
da je v tem trenutku v okviru našega pravnega 
reda področje, ki ureja poslovno skrivnost, 
razdrobljeno. Ureja ga več predpisov. Če jih 
samo naštejem: Zakon o gospodarskih družbah, 
Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o 
preprečevanju omejevanja konkurence, 
Obligacijski zakonik, Kazenski zakonik. Korak 
naprej, ki ga bomo naredili s sprejetjem tega 
zakona, če ga bomo potrdili, bo predvsem v tem, 
da je področje urejeno znotraj enega akta, 
znotraj enega predpisa, kar prispeva tudi k boljši 
preglednosti in boljšemu pravnemu redu. Če se 
dotaknemo same vsebine zakona, predvsem 
definira poslovno skrivnost, kar je tudi 
pomemben korak naprej z vidika pravne 
predvidljivosti in varnosti, opredeljuje zakonito in 
protipravno pridobitev, uporabo ali razkritje 
poslovne skrivnosti, torej v tem trenutku s 
pomočjo tega zakona lahko ločujemo med 
zakonito in protipravno pridobitvijo oziroma 
protipravno ali pa zakonito uporabo oziroma 
razkritjem, opredeljuje pa tudi način sodnega 
varstva in vodenja vseh ostalih postopkov, ki so 
vezani na poslovno skrivnost.  
 Zakon sprejemamo tudi zaradi oziroma 
predvsem zaradi tako imenovane Direktive o 
varstvu nerazkritega strokovnega znanja in 
izkušenj ter poslovnih informacij (poslovnih 

skrivnosti) pred njihovo protipravno pridobitvijo, 
uporabo in razkritjem. Namen same direktive je 
poenotenje notranjega trga Evropske unije, ker 
do sedaj, torej do uvedbe, do implementacije 
same direktive, veljajo oziroma so veljale po 
posameznih državah članicah različne prakse. 
Po implementaciji te direktive se bodo te različne 
prakse poenotile in vse to bo imelo številne 
učinke. Biti brez neke poenotenosti na tem 
področju pomeni, da je poslovno tveganje za 
neko čezmejno sodelovanje toliko večje, z 
implementacijo te direktive se pa to poslovno 
tveganje zmanjša. Zmanjšajo oziroma reducirajo 
se tudi visoki stroški varovanja poslovne 
skrivnosti tako v finančnem smislu, poslovnem, 
pravnem kot tudi časovno. Kajti ko morata dve 
podjetji iz dveh različnih držav članic 
medsebojno sodelovati, prihaja do težav, od 
uporabe različnih pravnih redov do usklajevanja, 
vse to generira en kup nekih težav. Z 
implementacijo te direktive se pa krepi 
konkurenčnost celotnega evropskega 
gospodarskega prostora in se sam trg kot tak 
tudi poenoti, kar omogoča povečanje števila 
inovacij. Ravno tako pa ta zakon naslavlja 
področje industrijske špijonaže oziroma kraje 
tehnologije, ki je danes še vedno velik problem. 
Omogoča pa tudi boljšo kakovost oziroma višji 
nivo varovanja informacij podjetij in posledično 
tudi več vlaganj v raziskave in razvoj. 
 Če se dotaknem na hitro za konec še 
amandmajev. Na matičnem delovnem telesu, na 
Odboru za gospodarstvo, so bili potrjeni vsi 
amandmaji koalicije, amandma odbora in pa 
predlog Janija Möderndorferja, ki predvideva 
zakonito rabo poslovne skrivnosti v primeru, ko 
bo to zahtevala preiskovalna komisija 
Državnega zbora, ko v skladu z zakonom izvaja 
preiskavo. Zdi se nam, da je to pomemben korak 
naprej v tem, da se posamezni poslovni subjekti 
ne izogibajo nadzoru s posameznimi postopki in 
zavlačevanjem. Vložena sta bila pa že na 
odboru dva amandmaja Poslanske skupine 
Levica. Odbor ju je tedaj zavrnil in tudi 
Poslanska skupina SMC ju danes ne bo podprla. 
Razlog zato je pa zelo enostaven, ker 
ocenjujemo, da bi sprejetje privedlo do 
neskladnosti določb predloga zakona z 
direktivno.  
 V SMC soglasno podpiramo Predlog 
zakona o poslovni skrivnosti. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Dr. Franc Trček v imenu Poslanske 
skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem 
skupaj!  
 Stališče pred mano je dalo lepo 
otvoritev. Torej očitno boste z izjemo Levice 
drugi poklopčkali javni interes in interes, 
izhajajoč iz dela in delavstva. Sledi stališče. 
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Predlog prekomerno ščiti ekonomske interese 
bank, podjetij in drugih imetnikov poslovne 
skrivnosti, na drugi strani pa ne podaja zadostne 
zaščite delavcev, aktivistov, novinarjev, 
državljank in državljanov, ki zavoljo 
uresničevanja javnega interesa, delavskih pravic 
ali pravic do obveščenosti in posvetovanja 
poslovno skrivnost razkrijejo. Zavedati se je 
treba, da korporacije instituta poslovne skrivnosti 
ne uporabljajo zgolj za zaščito osebnih podatkov 
zaposlenih, izsledkov tržnih raziskav, 
marketinških idej, tehničnih in tehnoloških rešitev 
in tako naprej, lahko ga uporabljajo za 
prikrivanje spornih ali nezakonitih dejavnosti 
onesnaževanja okolja, kršitev delavskih pravic, 
utajevanja davkov in podobnega. Številna 
razkritja žvižgačev so pokazala, da so tovrstne 
zlorabe instituta poslovne skrivnosti pri vodilnih 
mednarodnih korporacijah stalna, skorajda 
dnevna praksa.  
 V zakonu je na eni strani določitev 
zakonite pridobitve uporabe in razkritja poslovne 
skrivnosti preozko določena. Zakon sicer 
vsebuje varovalko, ki naj bi zaščitila žvižgače, ki 
pač pridobijo poslovno skrivnost na primer o 
onesnaževanju okolja, ali sindikaliste, ki 
pridobijo poslovno skrivnost o kršitvah delavskih 
pravic, vendar je varovalka neučinkovita. 
Zakonita je zgolj pridobitev poslovne skrivnosti, 
če se denimo pridobi z namenom uresničevanja 
javnega interesa ali z namenom uresničevanja 
pravic delavcev do obveščenosti in 
posvetovanja, uporaba ali razkritje poslovne 
skrivnosti za te namene pa sta protipravna. 
Človek s pridobivanjem hrane ne more potešiti 
svoje lastne lakote, če pridobljene hrane ne sme 
zaužiti, kar je dejansko vsebinsko tovrstno 
amandmiranje. Tudi delavec si s pridobitvijo 
poslovne skrivnosti o kršenju delavskih pravic ne 
more pomagati, če te informacije ne sme niti 
razkriti niti uporabiti za namen odpravljanja 
ugotovljenih kršitev. Zato naš amandma k 4. 
členu prav odpravlja to nespametno in tudi 
protiustavno stanje. Na drugi strani je določitev 
protipravne pridobitve uporabe ali razkritja 
poslovne skrivnosti preširoka. Podjetje bo lahko 
tožilo zaposlenega, ki si je prilastil poslovno 
skrivnost, ne da bi sploh vedel, da gre za 
poslovno skrivnost, češ da bi to moral vedeti. S 
tem se bankam in podjetjem na široko odpirajo 
vrata za penalizacijo zaposlenih ali drugih, ki bi 
si drznili razkriti njihove izkoriščevalske ali 
škodljive prakse, skrivajoč se za oznako 
poslovne skrivnosti. Zato z amandmajem k 5. 
členu Levica oži definicijo protipravne pridobitve, 
uporabe oziroma razkritja takšne škodljive 
prakse.  
 Dodaten problem so tudi sodni ukrepi, 
ki jih lahko imetnik poslovne skrivnosti zahteva 
zoper obtoženo stranko. V zakonu so navedene 
posebne okoliščine, med njimi so na isto raven 
postavljene vrednost poslovne skrivnosti, javni 
interes ter varstvo temeljnih pravic. Sodišče se 
bo torej odločalo in bo tehtalo med finančnimi 
koristmi podjetja na eni strani ter javnim 

interesom in temeljnimi pravicami na drugi. 
Tako, kot je napisano, se poraja nevarnost, da 
se bo tehtnica prepogosto prevesila na stran 
finančnih interesov. Nazadnje je problematična 
tudi ureditev odškodnin in civilnih kazni za 
osebe, ki so ali bi kršile pravice imetnika 
poslovne skrivnosti. Višina je odvisna od 
vrednosti zakonite uporabe poslovne skrivnosti. 
V primeru visoke ocene vrednosti poslovne 
skrivnosti lahko vrednost odškodnine poskoči v 
nebo. Visoka odškodnina je morda upravičena v 
primeru, da pravice imetnika poslovne skrivnosti 
krši veliko podjetje, če gre pa za delavca, 
državljanko, državljana, ki ga na sodišču toži 
velika gospodarska družba, pa ga lahko pahne v 
revščino oziroma v molk oziroma v dejstvo, da 
sploh ne bo šel v tovrstna nujna upravičena 
dejanja.  
 Zakonu o poslovni skrivnosti, ki 
ekonomske interese korporacij postavlja pred 
javni interes ter temeljne človekove in delavske 
pravice, kar so navsezadnje ustavne kategorije, 
bomo v Levici nasprotovali. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Aleksander Reberšek v imenu 
Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski 
demokrati.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in 
poslanci! 
 Predlog zakona o poslovni skrivnosti 
ima namen uskladiti slovenski pravni red z 
direktivo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
8. junija 2016 ter v enem zakonu celovito urediti 
področje poslovne skrivnosti. Ureditev, ki bo 
poslovno skrivnost enotno urejala tako znotraj 
pravnega reda Republike Slovenije kot tudi 
znotraj kroga držav članic Evropske unije, v Novi 
Sloveniji pozdravljamo. Ocenjujemo, da 
poenotenje pravne ureditve poslovne skrivnosti 
povečuje predvidljivost uporabe zakonskih 
določb in s tem krepitev načela zaupanja v 
pravo. Na drugi strani pa uskladitev opredelitve 
poslovne skrivnosti med državami članicami EU 
poenostavlja poslovanje med subjekti v različnih 
državah EU ter tako predstavlja tudi pozitivno 
spremembo za stanje skupnega evropskega 
trga.  
 Pri obravnavi predloga zakona na 
matičnem delovnem telesu se je odvila 
predvsem razprava o vprašanju, ali moramo v 
zakonu urediti tudi pridobitev, uporabo in 
razkritje poslovne skrivnosti za namen izvajanja 
nalog preiskovalne komisije Državnega zbora. 
Glede na to, da so v naši državi preiskovalne 
komisije postale pomemben faktor preiskovanja 
protipravnih ali negospodarskih ravnanj, 
ocenjujemo, da je zaradi preprečitve kakršnihkoli 
različnih tolmačenj pri pridobivanju gradiva za 
parlamentarno preiskavo koristno, da se v tem 
zakonu uredi tudi to vprašanje. Prevečkrat smo 
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že lahko opazovali velike težave različnih 
parlamentarnih preiskovalnih komisij, ko so se 
trudile pridobiti gradivo od različnih subjektov, ki 
so se temu zelo upirali. Ocenjujemo, da je 
matično delovno telo ravnalo odgovorno, ko je 
sprejelo amandma, ki določa, da je zakonita tudi 
pridobitev poslovne skrivnosti, če jo za namene 
preiskave zahteva preiskovalna komisija 
Državnega zbora, kadar v skladu z zakonom 
izvaja parlamentarno preiskavo.  
 Ker predlog zakona prinaša poenotenje 
instituta poslovne skrivnosti na evropski ravni in 
znotraj slovenske zakonodaje ter s tem olajšanje 
njegove uporabe ter povečanje predvidljivosti 
poslovanja med subjekti v različnih državah EU, 
bomo predlog zakona podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec.  
 Gospod Marko Bandelli v imenu 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.  
 Izvolite. 
 
MARKO BANDELLI (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsednik. Spoštovani!  
 Predlagani zakon v slovenski pravni red 
prenaša direktivo Evropske unije o varstvu 
nerazkritega strokovnega znanja, izkušenj in 
poslovnih informacij, poslovnih skrivnosti, pred 
njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in 
razkritjem. Do sprejetja direktive so države 
članice Evropske unije poslovne skrivnosti 
urejale zelo različno. To je med poslovne 
subjekte vnašalo negotovost in nezaupanje v 
pravno zaščito poslovne skrivnosti. Poglavitni 
namen omenjene direktive je enako pojmovanje 
poslovne skrivnosti na območju Evropske unije, 
harmonizacija notranjega trga, poenotena 
pravna zaščita na nacionalni ravni in večja raven 
zaščite poslovne skrivnosti kot take. In 
najpomembnejše, cilj evropske direktive je 
učinkovita zaščita konkurenčnosti evropskih 
podjetij.  
 V Poslanski skupini SAB predlog 
zakona podpiramo v pričakovanju, da bo slednji 
izboljšal učinkovito pravno varstvo poslovnih 
skrivnosti pred protipravnimi posegi, zaščitil 
znanje, izkušnje in poslovne informacije in da bo 
povečal učinkovitost enotnega evropskega trga, 
njegovo rast in konkurenčnost. Zadržani smo do 
sedanjega predloga 4. člena zakona, ki je 
rezultat sprejetja vsebinsko identičnega 
amandmaja poslanca Möderndorferja in stranke 
SDS na matičnem delovnem telesu. Matično 
delovno telo je namreč obravnavalo dva 
vsebinsko enaka amandmaja, ki bi 
parlamentarni preiskovalni komisiji neposredno 
omogočila pridobitev dokumentacije, ki vsebuje 
poslovne skrivnosti, brez da bi o upravičenosti 
tovrstnega zahtevka na predlog posameznika 
odločalo sodišče, kot to določa Zakon o 
parlamentarni preiskavi. V Poslanski skupini 
SAB se pridružujemo mnenju stroke, da bi 
tovrstno določilo ustvarjalo pravno podlago in 
doseglo učinek le, če bi bilo vneseno v matični 

Zakon o parlamentarni preiskavi. Namen 
predlagateljev, da se preiskovalni komisiji 
zagotovi pravica do izročitve vse dokumentacije, 
vključno tiste, ki vsebuje poslovne skrivnosti, 
brez možnosti stranke zahtevati, da o tem odloči 
sodišče, s predlaganim amandmajem ne bo 
dosežen. V Poslanski skupini SAB sicer 
pozdravljamo učinkovite, transparentne, jasne in 
zakonite ukrepe, ki bi parlamentarnim komisijam 
olajšali zelo pomembno delo, ugotavljanje 
politične odgovornosti, smo pa zadržani do 
nejasnih zakonskih rešitev, katerih edini namen 
je zavajanje strank v postopku.  
 V Poslanski skupini SAB predlogu 
zakonu sicer ne bomo nasprotovali, saj menimo, 
da uvaja na področju poslovne preiskave več 
jasnosti, predlagani drugi odstavek 4. člena 
zakona pa ob pravilni uporabi zakona ne bo 
dosegel želenih učinkov. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

predsednik Državnega zbora, gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Poslovna skrivnost v materializirani in 
nematerializirani obliki je eno od sredstev, s 
katerimi organizacija uresničuje svoje smotre in 
finančne vidike poslovanja. Nerazkrito strokovno 
znanje, izkušnje in poslovne informacije spadajo 
med temeljne zmožnosti, ki jih organizacija 
snuje, da bi bila v prihodnje konkurenčna z 
izdelki in storitvami, ki te zmožnosti uporabljajo. 
Varstvo poslovne skrivnosti in siceršnjih 
konkurenčnih prednosti ni le v interesu 
organizacije, ampak tudi v 
narodnogospodarskem interesu. To dejstvo je 
posebej očitno zaradi velikih sredstev, človeških, 
finančnih in materialnih, ki jih morajo 
organizacije investirati za doseganje tehnoloških 
in komercialnih prednosti, ki jih konkurenčne 
organizacije skušajo nemalokrat uporabiti tudi 
na nedovoljen način.  
 Uskladitev notranjega trga in odprava 
različnih nacionalnih ravni zaščite poslovne 
skrivnosti, to sta osnovna namena direktive 
Evropskega parlamenta in Sveta. Cilj je 
evropska zakonodaja, ki določa pojem poslovne 
skrivnosti, njeno zakonito pridobitev, njeno 
protipravno pridobitev, uporabo ali razkritje in 
sodno varstvo z določili za ohranitev zaupnosti 
poslovne skrivnosti v sodnih postopkih. Pravno 
varstvo poslovne skrivnosti je v državah članicah 
Evropske unije zelo različno urejeno. 
Poenotenje minimalnih standardov je zato 
potreba, saj so organizacije, ki poslujejo v 
državah s primerljivo nižjo ravnjo varstva, po 
nepotrebnem izpostavljene visokim tveganjem. 
Nesporno je, da je v takih poslovnih okoljih lažje 
protipravno pridobiti poslovne skrivnosti in se z 
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njimi okoristiti. Ravno tako so zavoljo 
nezadostnega pravnega varstva nesorazmerno 
višji stroški za zaščitne ukrepe. Varovanje 
poslovne skrivnosti je po svojem bistvu 
varovanje konkurenčnih prednosti podjetja. 
Poglavitno je onemogočanje dejavnosti 
nelojalnih konkurentov, ki bi lahko po protipravni 
pridobitvi poslovnih skrivnosti njihove učinke 
prenesli v blago in storitve, ki bi ga razpečevali 
po celotnem notranjem trgu Evropske unije in 
izven nje.  
 Zakon, ki ga sprejemamo, je torej 
zaščita. Zakonodajna oblast sprejema zakon, 
kako pa se bo izvajal v praksi, je najbolj odvisno 
od stališča gospodarske javnosti. Če bo velik del 
gospodarskih organizacij zainteresiran za 
varovanje poslovne skrivnosti, potem bo ta 
varovana, če pa bo pretežni del gospodarskih 
organizacij do zakonske ureditve izkazal 
mlahavost in neodločnost, potem bo poslovna 
skrivnost nezavarovana, pa naj jo zakon še tako 
ščiti in varuje. Pri vsem tem je tudi povsem 
nepomembno in nebistveno stališče pravniških 
profesionalcev, pri čemer profesionalce 
postavljam pod narekovaj. Njihova skupna 
odlika je poudarjeno nagnjenje do razlagalno 
pomenoslovnih nesmislov, ki vsebujejo znaten 
potencial za zlorabo prava. V konkretnem 
primeru to pomeni, da take sorte profesionalci 
sodijo bolj v žalostne komedije kakor v resnično 
življenje.  
 V Poslanski skupini Desus vemo, da so 
poslovne skrivnosti neizogiben sestavni del 
poslovnega procesa vsake organizacije in so 
ključnega pomena za njen dolgoročni obstoj in 
razvoj ter poslovno uspešnost, zato bomo 
Predlog zakona o poslovni skrivnosti podprli. Pri 
tem pa tudi ne moremo spregledati dejstva, da 
bi morali evropsko direktivo v slovenski pravni 
red prenesti do 9. junija 2018. leta, se pravi že 
pred dobrimi desetimi meseci. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev stališča 
poslanske skupine.  
 Gospod Dušan Šiško v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani 

predsednik, spoštovane kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona o poslovni skrivnosti v 
slovenski pravni red prenaša določbe iz direktive 
EU o varstvu nerazkritega strokovnega znanja in 
izkušenj ter poslovnih informacij pred njihovo 
protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. 
Po Uredbi o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov gre za še en predpis s področja 
varovanja podatkov oziroma informacij. Mislim, 
da so Slovenke in Slovenci že pošteno utrujeni 
od novih in novih predpisov, ki naj bi nekaj 
varovali. Mislim, da lahko vsak sam največ 
naredi za varstvo svojih osebnih podatkov. 

Enako je glede varovanja poslovnih skrivnosti, 
vsaka organizacija mora sama poskrbeti za 
varovanje poslovnih skrivnosti. Ne vem, koliko 
bo k boljšemu varstvu pripomogel ta naš zakon. 
Z njim vsaj posredno zopet administrativno 
obremenjujemo gospodarstvo. Tako kot pri 
varovanju osebnih podatkov bodo morale 
družbe svoje poslovne skrivnosti urediti v svojih 
internih aktih ter o njih seznaniti svoje 
zaposlene.  
 Po tem predlogu zakona lahko imetnik 
poslovne skrivnosti, čigar poslovna skrivnost je 
bila protipravno pridobljena, uporabljena ali 
razkrita, zahteva zoper kršilca varstvo pravic in 
povrnitev škode po splošnih pravilih o povrnitvi 
škode. Že sedaj je jasno, da se bodo v primeru 
takih zahtev sodni postopki vrteli okrog samega 
pojma poslovne skrivnosti in o tem, kaj 
protipravna pridobitev, uporaba ali razkritje 
poslovne skrivnosti sploh je, in to kljub temu da 
je v zakonu taksativno besedna zveza. Oseba, 
ki bi morala vedeti, da je nekaj poslovna 
skrivnost, dopušča zelo subjektivne ocene. V 
Slovenski nacionalni stranki si ne želimo, da bi 
prihajalo do sporov glede poslovnih skrivnosti na 
ravni delodajalec – delavec, saj bo krajšo 
verjetno odnesel delavec. Vprašanje je tudi, 
kako bodo poslovne skrivnosti varovala 
slovenska sodišča, ki so bila že večkrat vpletena 
v afere v zvezi z odtekanjem dokumentov. 
Veste, dober namen evropske direktive se lahko 
v slovenskem pravosodnem sistemu kaj hitro 
razvodeni.  
 Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora je imela kar nekaj pripomb na predlog 
zakona, za katere pa menim, da so odpravljene 
s številnimi amandmaji, ki so bili sprejeti na 
Odboru za finance. Na odboru se je sicer največ 
časa namenilo amandmaju, ki določa, da se za 
zakonito pridobitev, uporabo in razkritje 
poslovnih skrivnosti šteje tudi, če jo zahteva 
preiskovalna komisija Državnega zbora. Mislim, 
da tukaj ne bi smelo biti nobene dileme. Zahteva 
je vsekakor zakonita, vprašanje pa je, kako 
dolgo bo trajalo do pridobitve, uporabe ali 
razkritja takšne poslovne skrivnosti. Namen 
direktive in posledično tega predloga zakona je 
harmonizacija notranjega trga in odprava 
različnih nacionalnih ravni zaščite poslovnih 
skrivnosti, ki bo olajšala čezmejne dejavnosti na 
področju raziskav in razvoja. Tako za evropske 
kot za slovenske gospodarske družbe je 
pomembno, da se ublaži vse večji problem kraje 
tehnologije. V Slovenski nacionalni stranki 
podpiramo dejstvo, da se bo področje 
poslovnosti celovito uredilo v enem samem 
predpisu. Trenutno je namreč to področje delno 
urejeno z Zakonom o gospodarskih družbah in 
delno v Zakonu o delovnih razmerjih.  
 Zato bomo Predlog zakona o poslovni 
skrivnosti podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
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 Gospod Franc Rosec v imenu 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke. 
 Izvolite.  
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala lepa, 

predsednik. Lep pozdrav vsem! 
 Predlagatelj Zakona o poslovni 
skrivnosti kot glavne cilje za pripravo predloga 
zakona navaja uskladitev slovenskega pravnega 
reda z Direktivo EU 216/943 Evropskega 
parlamenta in Sveta o varstvu nerazkritega 
strokovnega znanja in izkušenj ter poslovnih 
informacij pred njihovo protipravno pridobitvijo, 
uporabo in razkritjem, nadalje celostno ureditev 
področja poslovne skrivnosti v enem predpisu 
ter povečanje ravni zaščite poslovne skrivnosti. 
Poudariti je potrebno, da je bila večina pripomb 
Zakonodajno-pravne službe upoštevana. Prav 
tako predlog zakona ureja pridobitev, uporabo in 
razkritje poslovne skrivnosti za namen izvajanja 
nalog preiskovalne komisije Državnega zbora. 
 Zato predlogu zakona v Slovenski 
demokratski stranki ne bomo nasprotovali. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec.  
 Kot zadnji v imenu poslanskih skupin 
gospod Edvard Paulič, Poslanska skupina Liste 
Marjana Šarca. 
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Institut poslovne skrivnosti urejajo 
različni zakoni. Zakon o gospodarskih družbah 
in Zakon o preprečevanju omejevanja 
konkurence – pri prvem je opredelitev poslovne 
skrivnosti nekoliko ohlapnejša kot pri drugem in 
že zaradi različne definicije tega instituta, ki ga 
oba omenjena zakona podajata, prihaja do 
anomalij. Prav tako je poslovna skrivnost 
opredeljena v Obligacijskem zakoniku in v 
Zakonu o delovnih razmerjih ter ne nazadnje 
tudi v Kazenskem zakoniku. 
 Danes obravnavamo nov zakon o 
poslovni skrivnosti, ki ga v Poslanski skupini 
LMŠ vsekakor pozdravljamo. Ocenjujemo, da bo 
celostna ureditev področja pripomogla v prvi 
vrsti k bolj predvidljivemu poslovnemu okolju, kar 
je tudi del koalicijske zaveze. Zakon bo tako 
jasno, enotno opredelil pojem poslovne 
skrivnosti, prav tako pa bo jasno razločil med 
zakonito in protipravno pridobitvijo, uporabo ali 
razkritjem poslovne skrivnosti. Po drugi strani 
nov zakon poleg materialnega predpisa 
predstavlja tudi procesni predpis, ki hkrati določa 
postopke in ukrepe v primeru kršitev. Vse 
našteto je poleg potrebne uskladitve 
slovenskega pravnega reda z evropsko direktivo 
dovolj tehten razlog, da danes končno 
obravnavamo predlog zakona, ki bo institut 
poslovne skrivnosti uredil enotno, celostno in na 
enem mestu.  

 Ena izmed novosti, ki jih zakon prinaša, 
je možnost oškodovanca, da od kršitelja zahteva 
odškodnino v višini fiktivne licenčnine, s katero 
bo bistveno olajšana pot do dokazovanja 
obsega nastale škode. Izjemnega pomena so 
tudi na novo določeni pogoji za izdajo začasne 
odredbe, na podlagi katere bo kršilcu takoj 
oziroma izjemno hitro onemogočena protipravna 
uporaba ali razkritje poslovne skrivnosti. V 
poslovnem svetu vemo, da je reakcijski čas 
izjemnega pomena, saj se lahko povzroči velika 
poslovna oziroma gospodarska škoda že z enim 
samim podatkom ali izdajo ključne informacije. V 
ta namen so v zakonu natančno opredeljeni tudi 
tožbeni zahtevki, ki bodo podlaga za hitro in 
učinkovito sodno varstvo. Ne nazadnje pa je 
pomembna novost tudi civilna kazen, ki jo zakon 
o poslovni skrivnosti predpisuje za kršitve, 
storjene namerno ali iz hude malomarnosti. V 
tem pogledu nudi zakon imetniku poslovne 
skrivnosti celo obsežnejše pravno varstvo, kot 
ga zahteva direktiva.  
 Glede na vse navedeno in z ozirom na 
to, da je v gospodarskem okolju poslovna 
skrivnost enako pomembna kot posamezna 
pravica intelektualne lastnine, je po našem 
mnenju povsem primerno in hkrati potrebno, da 
tak institut enotno in enovito uredimo v 
posebnem zakonu. V Poslanski skupini LMŠ 
bomo predlog zakona seveda podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, še za vaše stališče.  
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, zaključujemo predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Prehajamo na 
razpravo o členih in vloženih amandmajih, ki jo 
bomo opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajev z dne 25. marca 2019. 
 V razpravo dajem 4. člen, to je 
amandma Poslanske skupine Levica. Želi kdo 
razpravljati? (Da.) 
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovani, hvala za besedo.  
 4. člen, h kateremu smo v Levici 
predlagali amandma, naj bi opredelil zakonito 
pridobitev, uporabo in razkritje poslovne 
skrivnosti, toda prvi odstavek 4. člena definira le 
zakonito pridobitev, ne pa tudi zakonite uporabe 
in razkritja poslovne skrivnosti. Čeprav torej 
odstavek pridobitev poslovne skrivnosti denimo 
za namen uresničevanja pravic delavcev in 
predstavnikov delavcev do obveščenosti in 
posvetovanja opredeljuje kot zakonito, še vedno 
dopušča, da se uporaba ali razkritje poslovne 
skrivnosti za namen uresničevanja pravic 
delavcev ali predstavnikov delavcev do 
obveščenosti in posvetovanja interpretirata kot 
protipravna. Zato v Levici predlagamo 
amandma, v prvem odstavku se za besedo 
»pridobitev« doda besedilo »uporaba in 
razkritje«. Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da 
ne. Hvala. Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem to razpravo. Prehajamo na 5. člen in 
na amandma Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 5. člen podaja preširoko opredelitev 
protipravne pridobitve, uporabe in razkritja 
poslovne skrivnosti. Kot protipravno je določeno 
tudi ravnanje oseb, ki pridobijo, razkrijejo ali 
uporabljajo poslovno skrivnost, ne da bi sploh 
vedele, da gre za poslovno skrivnost, ker naj bi v 
danih okoliščinah morale vedeti, da gre za 
poslovno skrivnost. Pri tem niti v členih zakona 
niti v obrazložitvah ni podanih nobenih 
opredelitev kriterijev, po katerih je sploh možno 
presoditi, kdaj in v kakšnih okoliščinah bi oseba 
morala vedeti, da gre za poslovno skrivnost. S to 
dikcijo se na široko odpirajo vrata za samovoljne 
interpretacije protipravnosti pridobitve, uporabe 
oziroma razkritja poslovne skrivnosti, zato v 
Levici predlagamo tri amandmaje k 5. členu. Se 
pravi, v drugi alineji prvega odstavka se črta 
besedilo »ali bi v danih okoliščinah to moral 
vedeti«, v četrti alineji drugega odstavka se črta 
besedilo »ali bi v danih okoliščinah morala 
vedeti« in v tretjem odstavku se črta besedilo 
»ali bi v danih okoliščinah morala vedeti«. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da 
ne. S tem zaključujem razpravo in vas 
obveščam, da bomo o amandmajih v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 8. točki 
dnevnega reda. S tem prekinjam to točko 
dnevnega reda.  
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O KAZENSKEM 
POSTOPKU V OKVIRU REDNEGA 
POSTOPKA.  

 Zakon je predložila Vlada, zato dajem 
besedo predstavnici Vlade ministrici gospe 
Andreji Katič.  
 Izvolite, gospa ministrica.  
 
ANDREJA KATIČ: Hvala, spoštovani 

predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci!  
 Zakon o kazenskem postopku je eden 
najpomembnejših zakonov vsake države, ureja 
namreč najhujše posege države v posameznika, 
ki se znajde pred očitkom, da je storil kaznivo 
dejanje. Na eni strani omogoča varnost v družbi, 
policiji, državnemu tožilstvu in sodiščem daje 
pooblastila, pooblastila, da raziščejo, preganjajo 
in sodijo, na drugi strani pa osumljencu oziroma 
obdolžencu zagotavlja spoštovanje njegovih 

pravic glede poštenega postopka. Verjetno se 
vsi spomnite žgoče razprave, ki je spremljala 
prejšnjo različico novele N tako v laični kot v 
strokovni javnosti, a tokrat je predlog, ki ga imate 
pred sabo, usklajen s pravosodnimi deležniki. 
Ne nasprotuje mu Odvetniška zbornica 
Slovenije, pridobili smo tudi mnenje Varuha 
človekovih pravic, ki je pozdravil večje število 
rešitev, soglasno je predlog podprl Državni svet. 
Kljub izločitvi določil, za katere z deležniki nismo 
uspeli doseči konsenza, gre za obsežno novelo. 
Vanjo je bilo vloženo veliko dela. Naj se tudi 
zato na tem mestu zahvalim vsem, ki so 
sodelovali pri zahtevni pripravi. S sprejetimi 
amandmaji na seji Odbora za pravosodje smo v 
največji možni meri naslovili pripombe 
Zakonodajno-pravne službe, ki jih je podala k 18 
členom od 145. Določene rešitve, ki jih sedaj 
naslavljajo tudi vloženi amandmaji, kot je na 
primer ločeno mnenje vrhovnih sodnikov, so bile 
vključene v naš sodni predlog, a jih je odbor z 
amandmaji drugače uredil glede na pripombe 
Zakonodajno-pravne službe.  
 Izpostavila bi tri cilje, ki jih zasledujemo 
z novelo. Prvič, bistveni cilj novega predloga 
zakona je implementacija direktive o žrtvah 
oziroma sistemska ureditev položaja 
oškodovanca v kazenskem postopku. Namen je 
zagotoviti, da žrtve kaznivih dejanj dobijo 
potrebne informacije, podporo in možnost 
sodelovanja v kazenskem postopku ter po 
potrebi ustrezno zaščito. Žrtve tako ne bodo več 
zgolj nekakšna kolateralna škoda kaznivega 
dejanja, s katero se bolj ali manj posredno 
ukvarjajo različni organi v postopku, temveč skrb 
za njihovo dobrobit in procesne pravice stopa v 
ospredje. Predlog uvaja splošno obveznost 
obzirnega ravnanja v predkazenskem in 
kazenskem postopku z udeleženci, ki so ranljivi 
v najširšem pomenu besede. Posebna 
pozornost se namenja tudi mladoletnim žrtvam. 
S procesnega vidika postavljamo temelj za 
nadaljevanje medresorskega projekta Hiša za 
otroke. Želimo preprečiti sekundarno 
viktimizacijo in ponovno zaslišanje v kasnejših 
fazah postopka. V tem delu gre torej za 
pomembne spremembe, ki bistveno spreminjajo 
položaj in pravno varnost oškodovancev v 
kazenskem postopku v vseh fazah. Rok za 
prenos direktive je potekel leta 2015, Slovenija 
pa je ena zadnjih, če ne zadnja, ki te direktive še 
ni uspela implementirati v svojem pravnem redu. 
Na podlagi posebnega zaprosila smo uspeli ta 
rok podaljšati do 9. aprila 2019, v nasprotnem 
primeru Sloveniji grozi tudi visoka denarna 
kazen.  
 Kot drugo, predlog vsebuje pomembne 
rešitve, ki so povezane s prenosom odločb 
Ustavnega sodišča Slovenije in Evropskega 
sodišča za človekove pravice, kot na primer 
glede preiskave odvetniških pisarn, glede 
odločanja v priporu in prikritih preiskovalnih 
ukrepih, glede vprašanja hrambe in dostopa do 
prometnih podatkov. In ne nazadnje, kot tretje, 
predlog prinaša tudi nekatere druge rešitve, 
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povezane z izzivi v praksi. Natančneje se določa 
pogoje za ravnanje z gradivom, zbranim s 
prikritimi preiskovalnimi ukrepi, prenovljeni so 
pogoji za dostop do naročniških in prometnih 
podatkov, prenavljajo se določbe, ki bodo 
omogočale e-poslovanje in e-vročanje v 
kazenskih zadevah. Jasno določamo, da namen 
zakonodajalca ni uničenje zakonito zbranih 
dokazov v najzahtevnejših kazenskih primerih 
gospodarskega in organiziranega kriminala. 
Sistematično se ureja zaseg predmetov, spisov 
in elektronskih naprav odvetnikov in drugih 
oseb, če gre za njihovo gradivo, ki vsebuje 
privilegirano komunikacijo. Ureja se varovanje 
novinarjevega vira, omejuje se nepotrebno dolgo 
branje dokaznega gradiva na glavnih 
obravnavah, torej nič več bralnih vaj. Omejujejo 
se možnosti za zlorabe zdravniških opravičil za 
odsotnost. Novela olajšuje pregon bančnega 
kriminala. 
 Spoštovani, novela, ki je pred vami, je 
že štirinajsta po vrsti, zavedam pa se, da vseh 
izzivov nismo naslovili. Tudi zato smo dogovorili 
z deležniki, da se po, upam da, današnjem 
sprejetju oblikuje posebna skupina, ki bo 
opravila razmislek o celoviti prenovi kazenskega 
postopka. Strinjam pa se, kar ne nazadnje izhaja 
tudi iz dela mojih predhodnikov, da je delo 
zahtevno, obsežno in da presega en mandat. V 
kolikor bodo izpolnjeni poslovniški pogoji, 
predlagam, da se na isti seji opravi tudi tretja 
obravnava. Poudarila bi pa še, da bo 
implementacijo zakona, se pravi njegovo 
uporabo v praksi, spremljala posebna 
implementacijska skupina, ki bo naslovila tudi 
morebitne pomanjkljivosti pa predvsem dobre 
prakse in usmerjala izobraževanje, 
usposabljanje vseh, ki so deležniki v kazenskem 
postopku. Vsi moramo prevzeti svoj del 
odgovornosti in dolžnosti, saj bodo le tako vse 
rešitve zaživele in dosegle tisti svoj učinek tudi v 
praksi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Zadnje 

čase ministri slovenske Vlade trošite sekunde, ki 
jih nimate. Hvala za vašo predstavitev. 
 Pristojni odbor je Odbor za pravosodje, 
prosim podpredsednika mag. Dejana Kaloha za 
poročilo.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. 
 Odbor za pravosodje je na 7. seji 14. 
marca 2019 kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o kazenskem postopku, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. 
Odbor je pred začetkom obravnave predloga 
zakona opravil razpravo in glasovanje o 
predlogu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke za sklic javne predstavitve 
mnenj o predlogu zakona in ga s 6 glasovi za in 
7 glasovi proti ni sprejel. 

 Predstavnica predlagatelja ministrica za 
pravosodje Andreja Katič je v dopolnilni 
obrazložitvi členov uvodoma predstavila 
pomembnost Zakona o kazenskem postopku. 
Povedala je, da so iz predloga zakona v 
primerjavi s predlogom novele Zakona o 
kazenskem postopku, ki v prejšnjem mandatu ni 
prestal ponovnega odločanja v Državnem zboru, 
črtani deli, ki so bili s strani strokovne javnosti 
označeni kot najbolj problematični, na primer 
določbe o sodni preiskavi, zaslišanje brez 
navzočnosti odvetnika. Predlog zakona je tako 
usklajen z različnimi deležniki, kot so Vrhovno 
sodišče, Vrhovno državno tožilstvo, Ministrstvo 
za notranje zadeve in Policija, prav tako mu ne 
nasprotuje več Odvetniška zbornica Slovenije. S 
predlogom zakona se med drugim implementira 
Direktiva 2012/29/EU, ki določa minimalne 
standarde na področju pravic, podpore in zaščite 
žrtev kaznivih dejanj. Sledi se odločbam 
Ustavnega sodišča in Evropskega sodišča za 
človekove pravice. Natančneje se ureja 
posamezne prikrite preiskovalne ukrepe. Pri 
ukrepu tajnega opazovanja se ustrezno 
dopolnjuje katalog kaznivih dejanj, v zvezi s 
katerimi je dopustno uporabiti ta ukrep. Ustrezno 
se prilagajajo določbe o pridobivanju podatka o 
prometu. Določa se pravno podlago za odreditev 
in uporabo tako imenovanega lovilca IMSI.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe Špela Maček Guštin je v predstavitvi 
pisnega pravnega mnenja opozorila na določene 
nejasnosti, neskladnosti predloga zakona s 
pravnim sistemom, tudi z ustavo. Izpostavila je 
nepopoln prenos direktive EU o žrtvah kaznivih 
dejanj, nesistemsko urejanje informacijskega 
sistema sodstva, opozorila je na sporno širitev 
pravne podlage policijskega dela v 
predkazenskem postopku. Dodatno je pojasnila 
razloge, zaradi katerih je treba podrobneje 
opredeliti podatke, do katerih bi imeli organi 
pregona dostop po odredbi sodišča. Izpostavila 
je nejasnost ureditve, da operaterji in ponudniki 
informacijskih storitev zagotavljajo sodno 
kontrolo nad pridobivanjem določenih podatkov. 
Opozorila je tudi na nevarnost prekomerne 
uporabe lovilca IMSI ter na to, da utegnejo biti 
spremembe v zvezi s hišno preiskavo v 
neskladju z ustavo. Posebej je še pojasnila 
razloge, zaradi katerih je uvedba ločenih mnenj 
vrhovnih sodnikov v neskladju s pravnim 
sistemom ter ustavno določeno vlogo 
Vrhovnega sodišča kot najvišjega sodišča v 
državi.  
 Državni sekretar na Ministrstvu za 
notranje zadeve mag. Sandi Čurin je povedal, 
da Ministrstvo za notranje zadeve podpira 
predlog zakona, ki bo prispeval k večji 
učinkovitosti in uspešnosti dela policije. Državni 
svetnik Rajko Fajt je predstavil mnenje Komisije 
Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog 
zakona podpira. Pohvalili so določene 
spremembe, ki jih prinaša predlog zakona, ter 
izpostavili pripombe in pomisleke Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter 
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Odvetniške zbornice Slovenije k posameznim 
členom. Predsednik Vrhovnega sodišča mag. 
Damijan Florjančič je povedal, da Vrhovno 
sodišče predlog zakona načeloma podpira ter da 
bodo predlagane rešitve pripomogle k še bolj 
učinkovitemu delu sodišč na vseh stopnjah 
odločanja. Generalni državni tožilec Drago 
Šketa je povedal, da Vrhovno državno tožilstvo 
podpira predlog zakona, ter pred tem izpostavil 
še potrebo po zagotavljanju ustreznih orodij 
organom kazenskega pregona za učinkovit in 
uspešen kazenski pregon. Predstavniki 
Združenja za informatiko in telekomunikacijo pri 
Gospodarski zbornici Slovenije so predstavili 
pripombe k predlogu zakona ter izpostavili 
pomisleke glede izvajanja posameznih členov v 
praksi.  
 V razpravi so opozicijski poslanci 
menili, da predlog zakona predstavlja 
implementacijo direktive EU zgolj v manjši meri 
in da se zaradi hitenja s prenosom le-te ne sme 
sprejemati tudi predlogov, ki nimajo podpore v 
stroki in politiki. Glede na predstavitev 
sodelovanja javnosti, ki je navedena v uvodnem 
gradivu predloga zakona, so nekateri podvomili 
tudi v njegovo usklajenost z deležniki. 
Izpostavljena je bila tudi nepreglednost in 
nesistematičnost predlaganih sprememb. Zaradi 
nedoločnosti posameznih pojmov bi lahko prišlo 
tudi do težav pri izvajanju predlaganih rešitev v 
praksi. Koalicijski poslanci so pohvalili delo in 
pristop k predlagani pripravi predloga zakona, ki 
je usmerjen k iskanju ravnovesja med 
učinkovitostjo pregona in varstvom pravic 
udeležencev postopka ter odpravlja tudi 
pomanjkljivosti, zaznane v praksi. Predlagane 
rešitve bodo doprinesle k učinkovitejšemu 
sodnemu postopku in kazenskemu pregonu 
kriminala ter zaupanju v strokovnost sodnikov pri 
odločanju. Izraženi pomisleki glede predlaganih 
ločenih mnenj za vrhovne sodnike, glede 
sprememb pri načinu vabljenja na policijo in 
izvršitve odredb o hišni preiskavi so bili 
upoštevani v sprejetih amandmajih odbora. 
 V nadaljevanju je odbor sprejel 
amandmaje poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, 
SAB in Desus, Poslanske skupine SDS, 
Poslanske skupine Levica ter svoje amandmaje. 
Odbor je nato v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona skupaj in jih s 7 glasovi 
za in 6 proti sprejel. Glede na sprejete 
amandmaje na podlagi prvega odstavka 133. 
člena Poslovnika Državnega zbora je 
pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega so sprejeti amandmaji 
vključeni. Dopolnjen predlog zakona je tudi 
sestavni del tega poročila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vašo predstavitev. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin.  

 Prvi imate besedo gospod Jani 
Möderndorfer Poslanska skupina Stranke 
modernega centra. Izvolite, gospod poslanec.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Lep pozdrav vsem skupaj! 
 Pred nami je zakon o kazenskem 
postopku, o katerem bomo seveda razpravljali in 
odločali. Naj opozorim, da smo ta zakon že imeli 
v prejšnjem mandatnem obdobju, in lahko 
rečem, da je bil dober. Bilo pa je veliko razprave 
in polemike in na koncu je zakon končal svojo 
pot zaradi enega samega amandmaja s strani 
Nove Slovenije. Ker je koalicija takratnega sklica 
odpovedala, zakon ni bil sprejet, to je bil eden 
od glavnih razlogov. Zdaj imamo pred sabo 
zakon, ki je glede na dileme, ki so bile 
postavljene znotraj tega zakona, očiščen 
praktično vseh teh najbolj problematičnih točk, in 
zato lahko zakon pravzaprav razdelimo na tri 
dele, na nek način lahko rečemo tako, da je prvi 
del tisti, ki prenaša vse potrebne direktive 
oziroma zakonodajo EU, da se implementira v 
sam zakona. Drugi del je tisti, ki v resnici 
uresničuje odločbe Evropskega sodišča za 
človekove pravice in pa ne nazadnje odločitve in 
sodbe Ustavnega sodišča. In v tretjem delu 
lahko rečemo, da je to tisti segment področja, ki 
na nek način ureja vse tiste stvari, ki so bile že v 
prejšnjem zakonu in pravzaprav niso bile 
nikakršen problem. 
 Danes obstajajo kritiki tega zakona in 
govorijo, da gre pravzaprav samo za eno 
tretjino, ki je usklajena, vse ostalo pa ni v redu, 
kar je seveda zmotno in pravzaprav na nek 
način tudi zelo čudno. Kajti če je bil zakon v tem 
delu usklajen, ostalo pa so v resnici stvari, pri 
katerih gre bolj ali manj za prenose, je v resnici 
na nek način malce nenavadno, da se danes 
pogovarjamo o tem, da pravzaprav zakon ni 
primeren in se celo kar naenkrat čez noč 
ugotavlja kršitev človekovih pravic, ob tem da se 
ni oglasil niti varuh za človekove pravice niti 
informacijska pooblaščenka. Ampak seveda 
tako na levi kot na desni, eni zaradi pozicije, 
drugi kot največji skrbniki, varuhi človekovih 
pravic, pravzaprav opozarjajo na probleme, kot 
so hišne preiskave, identifikacija z emšom pri 
ustnih zaslišanjih oziroma ustnih vabilih. In pa 
ne nazadnje je sporen del, ki se mu reče lovilci 
IMSI, za katerega pravzaprav vemo, da ga vsa 
kriminalna združba lahko kupi praktično za nekaj 
tisoč evrov na črnem trgu, pri nas pa policija od 
leta 2006 ne more legalizirati tistega, kar 
pravzaprav kriminalci počnejo vsak dan. Kako se 
torej boriti proti kriminalu, če svoje lastne 
policije, organov pregona ne opremimo in jim ne 
damo tudi zakonske podlage za nekaj, ker 
nekateri pravijo »kršitev človekovih pravic«?  
 Zato v SMC podpiramo predlog 
zakona. S tem seveda verjamem, da bomo 
izboljšali vse pogoje za boj proti kriminalu, in ne 
nazadnje, da zakon postane tudi učinkovit. 
Hvala lepa.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 Besedo imate, dr. Matej Tašner 
Vatovec, Poslanska skupina Levica, izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem! 
 Stališče Levice glede sprememb 
Zakona o kazenskem postopku je praktično 
nespremenjeno že od leta 2017. Takrat smo 
namreč prvič obravnavali novelo N, ki jo je 
pripravila vlada Mira Cerarja. V teh dveh letih se 
ni zgodilo povsem nič takšnega, da bi lahko 
svoje stališče spremenili. Res je, da je 
Ministrstvo za pravosodje v tem času iz predloga 
črtalo nekatere v javnosti najbolj odmevne in tudi 
sporne rešitve, a ta okleščena »novela« ima 
danes celo več členov, kot jih je imela tista 
prejšnja. Spremembe Zakona o kazenskem 
postopku so pravzaprav najlepši prikaz, v katero 
smer se premika politika v zadnjih petih letih, in 
to je v smeri povečevanja represije. Glavni in 
pogosto edini argument za vse rešitve, ki gredo 
proti vedno bolj policijski državi, so tako 
imenovane spremenjene varnostne razmere. V 
začetku leta 2016 je vlada Mira Cerarja pričela s 
sprejemanjem vrste ukrepov, ki naj bi jih nujno 
potrebovali zaradi povečanih migracij. To so 
rezilna žica na meji, podelitev policijskih 
pooblastil vojski in suspenz osnovnih človekovih 
pravic, kot je pravica do pribežališča, ki so bili 
utemeljeni izključno na grožnjah, ki naj bi jih za 
varnost vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije 
predstavljali tujci, begunci in migranti.  
 S podleganjem sredine politiki 
zastraševanja, ki jo je in jo tudi še vedno širi 
desnica, pa so se represivni ukrepi začeli uvajati 
na vseh ravneh in praktično zoper vse. Povečala 
so se policijska pooblastila in tudi tista redarjem, 
uvedeni so bili paralizatorji, omogočen masoven 
nadzor nad prometom, Policija je dobila tudi 
možnost uporabe vojaške opreme. Vlada se je 
celo odločila na zakup vodnega topa. Vsi ti 
ukrepi, ki ne pomenijo nič drugega kot 
povečanje represije, so bili v javnosti sicer 
deležni številnih kritik in tudi očitkov o 
protiustavnosti. Neutemeljeno in prekomerno 
povečevanje represije je danes tudi pred 
Ustavnim sodiščem in prepričani smo, da jih bo 
to tudi spoznalo kot take. Edini primer povečanja 
represije z argumentom pospeševanja 
kazenskih postopkov, ki ni prestal 
zakonodajnega sita, je ravno zakon o 
kazenskem postopku. Zoper njega se je takrat 
izrekla praktično celotna stroka, a kljub temu ga 
danes ponovno obravnavamo. Notri ostajajo 
lovilci IMSI, nejasna in pomanjkljivo omejena 
policijska pooblastila, radodarne možnosti za 
nadzor komunikacijskih sredstev, pomanjkljivo 
sodno varstvo in sporne spremembe opravljanja 
hišnih preiskav. To so le nekatere od spornih 
rešitev, ki jih ta novela prinaša.  
 Jasen dokaz, da je predlog pomanjkljiv 
in tudi vprašljiv z vidika posegov v ustavno 
zagotovljene pravice, je že ta, da je bila na 

odboru pravzaprav najdaljša razprava s strani 
Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica ZPS 
je skoraj pol ure povzemala pripombe, ki jih je 
seveda na koncu koalicija preslišala in jih tudi ni 
upoštevala. V Levici zaradi tega vztrajamo pri 
nasprotovanju temu predlogu. Nasprotujemo 
politiki, ki vodi v smer policijske države, in s tem 
spremembam, ki povečujejo represijo, krnijo 
obseg zaščite človekovih pravic in omogočajo 
prekomerna in brez ustreznih varovalk določena 
policijska pooblastila. Ob tem zavračamo 
argument, da je potrebno zakon sprejeti zaradi 
implementacije direktive o zaščiti žrtev kaznivih 
dejanj. Ta direktiva je iz leta 2012 in bi jo lahko 
na ministrstvu implementirali kadarkoli, ker 
verjamem, da nihče v tej dvorani tej direktivi ne 
nasprotuje. Krivda, da se to ni zgodilo, je tako 
zgolj pri ministrstvu, ki v bistvu na vsak način 
vztraja pri tem, da ob sočasnem sprejetju 
omenjenih rešitev, ki bi šle k reševanju direktive, 
uvajajo še dodatne člene, ki so, kot že 
omenjeno, sporni. In teh je, kot smo slišali že v 
prejšnjem stališču, za približno dve tretjini 
predloga. 
 V Levici smo pripravili amandmaje tako 
za odbor kot tudi za današnjo sejo zbora, ki 
črtajo vsaj tiste preostale rešitve, pri katerih so 
členi odprti in ki so najverjetneje v nasprotju s 
slovensko ustavo. S tem dajemo koaliciji 
možnost, da vsaj nekoliko omeji pretirano 
povečevanje represije in prepreči, da bodo 
akterji največjih korupcijskih in gospodarskih afer 
zaradi protiustavnih rešitev, ki bodo kasneje 
padale na sodiščih, svobodno korakali na 
prostosti.  
 V Levici temu predlogu nasprotujemo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Gospa Iva Dimic, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati. Izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Spoštovani predsednik, 

spoštovani ministrica, kolegice poslanke in 
poslanci! 
 Vsi se strinjamo, da je veljavni Zakon o 
kazenskem postopku zaradi številnih sprememb 
in dopolnitev postal preobširen in nepregleden, 
tudi po svojih izhodiščih ne sledi več sodobnim 
procesnim zahtevam in potrebam. Potrebujemo 
povsem nove temeljne procesne zakonodajne 
na kazenskem področju, zato bi bil dobrodošel 
nov zakon in ne le njegove spremembe in 
dopolnitve. Dejstvo je, da se naša sodišča pri 
sojenju namesto z vsebino ukvarjajo zgolj in 
samo s postopkom in procesnimi pravicami 
obdolžencev. In vedno se najde taka ali 
drugačna napaka bodisi pri zbiranju dokazov 
naših ali tujih preiskovalnih organov bodisi pri 
obtožnih aktih in s sodišč zmagoslavno 
odkorakajo obdolženci s številnimi nedvoumnimi 
obremenilnimi dokazi za najhujša kazniva 
dejanja. Sklicevanje naših sodišč na visoke 
dokazne standarde zaradi varstva pravic 
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obdolžencev, ki so, mimogrede, višji kot v 
državah razvite demokracije, je pripeljalo do 
tega, da postajamo zatočišče za kriminalce, 
državljani pa v pravno državo nimajo nobenega 
zaupanja več.  
 Prav zato smo v Novi Sloveniji 
pričakovali resnejši pristop in predlog novega 
zakona, ki ga čakamo že nekaj let. Predlog 
novele, ki ga je pripravil prejšnji minister 
Klemenčič, je vsaj ponudil nekatere zakonske 
rešitve, ki so presegle pravni formalizem, ki 
prežema našo kazensko, procesno pa tudi 
materialno zakonodajo, zlasti pa njeno izvajanje 
v praksi. Krščanski demokrati smo že takrat 
opozarjali na potrebno izvedbo prenosa sodne 
preiskave s sodišč na državno tožilstvo. S tem bi 
dosegli ne le razbremenitve sodišč, pač pa tudi 
odpravo nepotrebnega podvajanja izvajanja 
dokazov v samem sodnem postopku, enkrat v 
preiskavi in drugič na glavni obravnavi, in 
posledično hitrejše in cenejše sojenje. Današnji 
predlog žal pomeni le hitenje z implementacijo 
evropske direktive o minimalnih standardih 
glede pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih 
dejanj. Ta del je seveda dobrodošel in mu ne 
moramo oporekati, vendar to ne bi smel biti 
razlog za istočasno sprejemanje posameznih 
rešitev, ki nimajo podpore niti v strokovni 
javnosti niti v politiki in so poleg tega tudi 
vprašljive z vidika ustavne skladnosti. Nekateri 
novi prikriti preiskovalni ukrepi so, tako meni tudi 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 
premalo dorečeni in puščajo odprta vrata 
morebitnim zlorabam. Izpostavljam tudi primer 
hišne preiskave brez navzočnosti lastnika ali 
njegovega zastopnika. Nedotakljivost stanovanja 
je ustavno varovana, zato če lastnik stanovanja 
ni dosegljiv, hišna preiskava ne more biti 
opravljena brez njegove vednosti. Prisotnost 
odvetnika kot pooblaščenca po uradni dolžnosti 
po našem prepričanju ne more zadostiti ustavni 
pravici nedotakljivosti stanovanja oziroma pravici 
do prostorske zasebnosti.  
 Včasih imamo občutek, da sta človek in 
njegova lastnina vedno manj pomembna. Vse 
bolj je dopuščeno neupravičeno poseganje v 
njegove pravice in svoboščine, po drugi strani 
pa zaradi pravnih formalizmov padajo postopki 
zoper storilce najhujših kaznivih dejanj. V Novi 
Sloveniji smo tudi tokrat vložili predlog 
amandmaja, s katerim podaljšujemo rok za 
vložitev zahtev za varstvo zakonitosti tistih 
upravičencev, ki do osamosvojitve Republike 
Slovenije niso mogli uveljavljati svojih pravic za 
pokojnimi zaradi protipravnih dejanj med drugo 
svetovno vojno in po njej. Če namreč želimo v 
naši državi govoriti o spoštovanju človekovih 
pravic in temeljenjih svoboščin, potem je nujno, 
da imajo upravičenci zakonsko možnost 
uveljavljati svoje pravice z vlaganjem zahtev za 
varstvo zakonitosti iz tega naslova kadarkoli, če 
so bile le-te kratene.  
 Glede na navedeno v Novi Sloveniji 
predloga novele zakona ne moremo podpreti.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče.  
 Gospa Maša Kociper v imenu 
Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.  
 Izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci! 
 V Stranki Alenke Bratušek smo 
prepričani, da je Zakon o kazenskem postopku 
ne samo eden najpomembnejših zakonov na 
pravosodnem področju, ampak eden 
najpomembnejših v državi, saj ureja izjemno 
zahtevno področje, področje odnosa med 
posameznikom, državljanom in močnejšo 
državo. Gre na eni strani za lovljenje ravnovesja 
med učinkovitim pregonom kriminala in na drugi 
stani za visok standard spoštovanja človekovih 
pravic, za kar se tudi v naši stranki ves čas 
zavzemamo. V Stranki Alenke Bratušek smo 
zadovoljni s pripravljenim zakonom in smo že na 
odboru izrazili pohvalo ministrstvu za ves vložen 
trud, zlasti v smeri, da je sedaj zakon usklajen z 
vsemi pomembnimi deležniki. Spomnimo, v 
prejšnjem mandatu je zelo podoben zakon že bil 
vložen v Državni zbor, vendar ni dobil podpore. 
Ne samo, da je bil sporen eden od amandmajev, 
sporno je bilo to, da je nekaterim zakonskim 
rešitvam, zlasti tistim, ki so se navezovale na 
sodno preiskavo, nekatere spremembe na tem 
področju in na nekatere dodatne pristojnosti 
policije, nasprotovala praktično vsa stroka, in to 
stroka, ki pokriva različne vidike postopka. Se 
pravi tako tožilci kot sodniki, Vrhovno sodišče 
kot posebna instanca, in pa tudi odvetniki. Tako 
da pozdravljam odločitev Ministrstva za 
pravosodje, da je iz tega konkretnega predloga 
vse te sporne zadeve izločilo in da imamo sedaj 
tukaj zakon, ki je – v nasprotju s tem, kar je bilo 
rečeno pred mano – popolnoma usklajen z 
vsemi ključnimi javnostmi, se pravi tožilci, 
sodniki, prvostopenjskimi in prizivnimi sodišči ter 
odvetniki.  
 Kot rečeno, je zakonski postopek 
vedno tudi neko tehtanje, tehtanje po 
učinkovitosti kazenskega postopka v primeru 
kriminala, ki postaja iz dneva v dan naprednejši 
in je vedno korak pred državo in organi pregona. 
Gre za konkretne zadeve, za organiziran 
kriminal na področju mamil ali na področju 
finančnega kriminala in tako naprej, ki ga je po 
mnenju tistih, ki se s tem ukvarjajo, nemogoče 
nadzorovati brez modernejših metod in principov 
dela. Kajti če se jih ne bomo poslužili, bo 
kriminal vedno bolj razširjen in ga bo vedno težje 
zamejiti. Po drugi strani ta zakon še vedno 
zagotavlja ustrezen položaj in varstvo 
udeležencev in zagotavlja visoke procesne 
pravice obdolžencem in drugim udeležencem 
kazenskega postopka. Z vsebinskega vidika je 
seveda najpomembnejša implementacija 
direktiva o žrtvah, o kateri se v Državnem zboru 
pogovarjamo že dva mandata, urejen je status 
žrtve in pravice žrtve kaznivega dejanja, zlasti 
pa pravice nekaterih ranljivih skupin. Poleg tega 
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je v zakonu vsebovan še prenos nekaterih 
odločb Ustavnega sodišča in pa Evropskega 
sodišča za človekove pravice.  
 Ob tej priložnosti bi morda omenila, da 
v stranki SAB obžalujemo, da v to novelo niso 
vključene nekatere pospešitve postopka, kot je 
na primer meritorno odločanje sodišč na drugi 
stopnji, in upamo, da to vprašanje ostaja odprto 
za naslednjo novelo. Po drugi strani pa so 
nekatere stvari, na katere je dolgo opozarjala 
stroka, urejene, kot so to na primer tako 
imenovane bralne vaje, ki bodo bistveno 
prispevale k hitrejšemu odločanju v postopku. 
Kar zadeva ostale ureditve, je bilo za našo 
stranko sporno samo dvoje, eno je ureditev tako 
imenovanih lovilcev IMSI, tudi o tem je bilo 
danes že nekaj povedanega, in pa vprašanje 
ločenih mnenj. O obeh teh vprašanjih se je 
izrazito negativno izrazila tudi 
Zakonodajno-pravna služba, s tem da smo – 
mislim, da je bilo tako večinsko prepričanje 
članov odbora – v zvezi z lovilci IMSI dobili 
zadovoljive razlage, take, ki so po mnenju tudi 
naše poslanske skupine in mene osebno na 
pravi način ujele to že večkrat omenjeno 
tehtanje in zagotavljajo tako imenovani standard 
pravic, hkrati pa vendar policiji dajejo več 
možnosti, da bo pri svojem delu uspešna. Drugo 
vprašanje je vprašanje ločenih mnenj. O tej 
dilemi je Zakonodajno-pravna služba obsežno 
razpravljala in tudi po mojem mnenju je to 
zadeva, o kateri je potrebno še premisliti, jo 
morda vključiti v naslednjo novelo, v vsakem 
primeru pa upoštevati, da gre za kazenski 
postopek, kjer ne gre samo za dve različni 
mnenji strank v sporu, ampak gre za to, da je 
neka oseba spoznana za krivo ali nedolžno 
morda že na dveh instancah, celo na tretji, 
potem bi bilo pa tu neko ločeno mnenje, ki bi 
lahko cel postopek postavilo pod vprašaj, in tudi 
vprašanje o enotni sodni praksi.  
 Kot rečeno, v Stranki Alenke Bratušek 
bomo zakon podprli. Mislimo, da je dober, 
predvsem pa se nam zdi pomembno, da je 
usklajen z vsemi strokovnimi javnostmi. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Zakon o kazenskem postopku je 
doživel že številne spremembe, bilo pa je tudi 
nekaj neuspelih poskusov po bolj temeljitih 
posegih v njegova določila, denimo z ukinitvijo 
sodne preiskave. Predlogi večjih sprememb so v 
preteklosti naleteli na različne odzive. Bilo je 
veliko pripomb strokovne javnosti, politične volje 
po večjih posegih v kazenski postopek pa ni bilo 
nikoli dovolj. Nazadnje je bil v prejšnjem 
mandatu predlog novele Zakona o kazenskem 

postopku po vetu Državnega sveta zavrnjen. Pri 
tokratnih spremembah in dopolnitvah so se na 
Ministrstvu za pravosodje odločili prisluhniti 
pripombam strokovne javnosti in iz novele izvzeli 
sporne rešitve, ki so botrovale temu, da 
spremembe niso bile sprejete že v prejšnjem 
mandatu. V Poslanski skupini Desus menimo, 
da je tako prav, da spremembe in dopolnitve 
izvajamo postopno, s premišljenimi in 
usklajenimi odločitvami. Kazenski postopek je po 
svoji kompleksnosti zahteven in potreben 
modifikacij na podlagi praktičnih spoznanj, v 
kateri smeri in v kolikšnem obsegu, to pa je 
vselej težko določiti. Soočeni smo z naravo 
postopkov, ki je taka, da imamo na eni strani 
varovanje pravic udeležencev, na drugi strani pa 
željo po večji učinkovitosti pregona storilcev 
kaznivih dejanj in skrajševanju sodnih 
postopkov. 
 Predlog novele Zakona o kazenskem 
postopku, ki ga danes obravnavamo, prinaša 
vrsto dobrih rešitev, ki jih v Poslanski skupini 
Desus podpiramo. Prvi sklop se nanaša na 
implementacijo tako imenovane direktive o 
žrtvah. Direktiva določa minimalne standarde na 
področju pravic, podpore in zaščite žrtev 
kaznivih dejanj. Tako se v ospredje postavlja 
žrtev. Posebna pozornost je namenjena ranljivim 
skupinam, kot so mladoletni, invalidi, starejši, 
žrtve spolnega in družinskega nasilja. Namen 
direktive je, da žrtve dobijo informacije ter 
možnost sodelovanja v kazenskih postopkih in 
da so, če je treba, tudi ustrezno zaščitene. Te 
rešitve kajpada podpiramo. Zlasti pomembna se 
nam zdi tudi uvedba snemanja izjav mladoletnih 
oseb, saj tako v naslednjih fazah postopka ne bo 
več potrebe po ponovnem izpostavljanju žrtve z 
novimi zaslišanji. Nadalje se v predlogu zakona 
upoštevajo tudi odločitve Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije in Evropskega sodišča za 
človekove pravice. Prav tako pa so v predlog 
novele vključene določbe, s katerimi se 
razrešujejo nekatere zadeve, ugotovljene v 
praksi. V to kategorijo denimo spadata 
natančnejše določanje ravnanja z gradivom, ki je 
zbrano s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, ali pa 
omogočanje elektronskega poslovanja ter 
prenovitev pogojev za dostop do naročniških in 
prometnih komunikacijskih podatkov, kar 
predstavlja orodje za boj proti kibernetskemu 
kriminalu. V naši poslanski skupini izpostavljamo 
kot zelo dobrodošlo tudi omejevanje 
dolgotrajnega branja dokaznega gradiva na 
glavnih obravnavah. Računamo, da bo to 
nedvomno vodilo v skrajšanje postopkov. Prav 
tako je z vidika možnih zlorab dobrodošla 
določitev pogojev upravičene odsotnosti z 
narokov ter možnost preverjanja utemeljenosti 
zdravniških opravičil.  
 Vse to so razlogi, zavoljo katerih bomo 
v Poslanski skupini Desus predlog zakona 
podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

pozdrav! 
 Zakon o kazenskem postopku je vedno 
tista zadeva, ki tolče po glavi tiste, ki so 
prizadeti, in tudi tiste, ki ne znajo tega zakona 
uporabljati in dobro izpeljati zadev. Ta 
sprememba zakona je pravzaprav korak bliže k 
policijski državi, še posebej s tistimi lovilci, za 
katere se jaz bojim, da bodo zelo zlorabljani. 
Dostikrat se preiskava zlorablja v korist zadeve 
in na škodo tistega, ki je prizadet. Dostikrat se 
zgodi tako, da se vse prikroji, priredi in naredi po 
svojem. K sreči je bilo iz tega novega zakona 
oziroma iz teh sprememb izvrženo tisto, da bi 
lahko delali hišne preiskave brez kogarkoli, in v 
noveli je z da se to lahko izvede ob prisotnosti 
preiskovalnega sodnika. Vem, da možnost je 
bila že prej podana v 46. členu Ustave, ki pravi 
na koncu, da pod pogoji, ki jih določa zakon, 
sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti 
v tuje stanovanje ali v tuje prostore in izjemoma 
brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to 
neogibno potrebno, da lahko neposredno primeš 
storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo 
ljudje in premoženje. To je zdaj logično vpisano 
in je tudi sankcionirano s tem, da mora biti 
prisoten preiskovalni sodnik. Če tega ne bi bilo, 
bi se lahko dogajale razne, kakor se temu reče 
po domače, nameštalke, dokazi bi bili prirejeni, 
podstavljeni, kar se je v mnogo zadevah 
dogajalo. 
 Mislim, da bi bilo smiselno na splošno 
kompleten Zakon o kazenskem postopku še 
enkrat prevetriti pa popraviti še kakšne zadeve. 
Konec koncev, govori se, da se pripravlja 
naslednja novela in bi bilo dobro, da bi se bolj 
pogovarjali med seboj, da bi našli več skupnih 
rešitev in ne da bi se ex cathedra pod šifro prijeti 
moramo čim več zločincev in pomemben je 
učinkovit pregon kriminala. Učinkovit pregon 
kriminala je v Sloveniji sploh vprašljiva zadeva. 
Konec koncev najhujši kriminalci gredo vedno 
domov prostih rok, se smejejo in potem dobijo 
še odškodnine. Tukaj bi bilo mogoče tudi 
pametno uporabiti to, da se nekako uredi v 
okviru zakona sodelovanje in skupno delovanje, 
čezmejno delovanje. Pri nas določeni dokazi, ki 
so bili pridobljeni v tujini, ne veljajo in to seveda 
se izkorišča pri najhujših kriminalnih dejanjih, v 
prvi vrsti pri trgovini z mamili. Nikakor se pa ne 
lotimo tistih najhujših pralcev denarja in konec 
koncev še vedno je zadeva z Novo Ljubljansko 
banko in z eno milijardo evrov odprta in nikoli ne 
bo zaprta, kajti tam se pač ne sme posegati in 
nobena sprememba kateregakoli zakona ne bo 
pripomogla k temu, da bi se najhujše lopove, ki 
so pokradli milijarde, sankcioniralo in zaprlo.  
 Mislim, da z določenimi segmenti je 
malo zmanjšana možnost zlorabe v kazenskem 
postopku, pa vendar nisem ne vem kako 

zadovoljen s tem zakonom. Nekaj izboljšave je, 
vendar pa to še zdaleč ni dovolj. Upam, da bo 
sedanja vlada upoštevala tudi kakšno drugo 
mnenje, spremenila kakšno zadevo še na bolje, 
popravila še kakšen člen, predvsem pa pripravila 
spremembe zakona na ta način, da ne bo treba 
Zakonodajno-pravni službi pisati cele litanije na 
ne vem koliko, skoraj desetih straneh, kaj bi bilo 
treba popraviti ali pa urediti. 
 Drugače pa, kaj naj rečem, bolje nekaj 
kot nič in bomo zakon podprli.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Mag. Dejan Kaloh v imenu Poslanske 
skupine SDS. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsednik, 

hvala lepa še enkrat za dano besedo. 
 Tokrat predstavljam stališče Poslanske 
skupine SDS. Zakon o kazenskem postopku je 
bil od uveljavitve 1. januarja 1995 do zdaj 
spremenjen kar 13-krat. Sedaj smo že pri noveli 
N in smo že krepko čez polovico črk, ki jih 
premore slovenska abeceda. Seveda bi bilo 
smiselno, če ne že kar nujno Zakon o 
kazenskem postopku spisati povsem na novo, 
saj bi se tako izognili sedanji precejšnji 
nepreglednosti in nesistematičnosti samega 
zakonskega besedila, kar je vprašljivo tudi z 
vidika načela pravne države. Za dodaten 
argument o prenovi celotnega ZKP priča tudi 
dejstvo, da implementacija Direktive 
2012/29/EU, ki jo predlagateljica določa kot 
najpomembnejši cilj oziroma razlog za sprejetje 
te novele Zakona o kazenskem postopku, 
obsega samo tretjino vsega predloga zakona, 
preostali del predlagane obsežne novele, ki 
nominalno vsebuje 145 členov, dejansko pa je z 
novimi členi dejansko število členov v tej noveli 
še večje, pa se nanaša na druge vsebine. 
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke seveda obžalujemo, da 
nas koalicijski poslanci niso podprli pri predlogu 
za sklic javne predstavitve mnenj o predmetnem 
predlogu zakona. A priori zavrniti predstavnike 
zainteresirane strokovne javnosti in 
zainteresirane civilne družbe, ki želijo o tej zelo 
pomembni temi izraziti svoje mnenje, je bilo, 
milo rečeno, nenavadno. Neke širše strokovne 
usklajenosti z vsemi ključnimi deležniki v 
kazenskem postopku, ki se jih tičejo spremembe 
in dopolnitve v tej zadnji noveli ZKP, sedaj žal 
pač ni. 
 V Poslanski skupini SDS smo v 
zakonodajno proceduro pred drugo obravnavo 
na seji Državnega zbora vložili amandmaje, ki 
po našem mnenju prinašajo ustreznejše rešitve 
k ciljem, ki si jih je zadala novela Zakona o 
kazenskem postopku in zagotavljajo večjo 
pravno varnost in zakonitost v kazenskem 
postopku, hkrati pa s temi amandmaji apeliramo 
na predlagateljico novele, da naj pri svoji 



                                                                                                                          

  87  

zakonodajno-predlagateljski vnemi v celoti 
spoštuje Ustavo Republike Slovenije. 
 S predlogom popravka amandmaja k 
23. členu, ki opredeljuje odločanje o zahtevi za 
varstvo zakonitosti, pa ne gre za odločanje po 
četrtem odstavku 420. člena tega zakona, 
ohranjamo prvotni predlog z ohranitvijo instituta 
ločenega mnenja, da lahko vrhovni sodnik 
napove ločeno mnenje. To je ključno zaradi 
tega, da se zagotovi večja transparentnost v 
kontekstu prevzemanja osebne odgovornosti pri 
samem senatnem odločanju na Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije o izrednem 
pravnem sredstvu. 
 Pri predlogu popravka amandmaja k 
41. členu glede identitete drugih operaterjev 
oziroma ponudnikov elektronskih 
komunikacijskih storitev gre za redakcijski 
popravek. 
 Pri predlogu spremembe amandmaja k 
69. členu pa na koncu prvega odstavka 216. 
člena, ki opredeljuje hišno preiskavo brez 
prisotnosti imetnika stanovanja, navajamo 
naslednja kataloška kazniva dejanja: kaznivo 
dejanje terorizma, financiranje terorizma, 
novačenje in usposabljanje za terorizem, 
spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z 
ljudmi, zloraba prostitucije, prikazovanje, 
izdelava, posest in izdelovanje pornografskega 
gradiva, proizvodnja in promet škodljivih 
sredstev za zdravljenje, proizvodnja in promet 
škodljivih živil in drugih izdelkov, neupravičena 
proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, 
nedovoljenimi snovi v športu in predhodnimi 
sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, 
omogočanje uživanje prepovedanih drog ali 
nedovoljenih snovi v športu, hudodelsko 
združevanje, izdelovanje in pridobivanje orožja 
in pripomočkov, namenjenih za kaznivo dejanje, 
nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali 
eksploziva, združevanja in ščuvanja h 
genocidom, k hudodelstvom zoper človečnost ali 
agresiji. 
 S tem amandmajem predlagamo 
dopolnitev prvega odstavka, ker gre za 
vprašanje sorazmernosti v povezavi s 
spoštovanjem 36. člena Ustave Republike 
Slovenije, ker se omogoča izvedba hišne 
preiskave brez navzočnosti imetnika stanovanja, 
in sicer z izjemo, da se to lahko izvede v 
primerih naštetih kaznivih dejanj. S tem 
manjšamo možno polje zlorab vsakokratne 
oblasti pri ustavno zaščiteni kategoriji 
nedotakljivosti stanovanja. 
 S predlaganimi spremembami v 
četrtem odstavku se prav tako sledi določbi 36. 
člena Ustave Republike Slovenije in njenemu 
namenu ter naravi. Pri tej spremembi gre za to, 
da imajo pri preiskavah v državnih organih 
predstojniki pravico biti navzoči pri sami 
preiskavi. 
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke noveli ZKP ne 
nasprotujemo, če bodo upoštevani zgoraj 
navedeni amandmaji, ki kot rečeno, prinašajo 

ustreznejše rešitve za samo zakonitost 
kazenskega postopka in posledično krepijo 
zaupanje v pravno državo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Tina Heferle v imenu Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca.  Gospa 
poslanka, izvolite. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

predsednik. 
 Kazensko procesno pravo je sredstvo 
države za boj proti kriminaliteti in kljub njegovi 
prvenstveni zaščitni funkciji, torej da varuje 
določeno družbeno in pravno ureditev, ne 
smemo pozabiti, da ima kazensko pravo tudi 
garantno funkcijo, preko katere si vsi pravosodni 
akterji, ki sodelujejo v kazenskem postopku, 
morejo in morajo prizadevati za zagotavljanje in 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ter pravne varnosti. 
 V kazenskem procesnem pravu gre 
torej vedno za tehtanje na eni strani pravic 
obdolženca, za katerega moramo seveda 
zagotoviti pravično in kontradiktorno sojenje in 
mu ob spoštovanju njegovih pravic omogočiti, da 
ima učinkovito obrambo, in na drugi strani 
moramo med kazenskim postopkom enako 
zavestno zagotavljati tudi pravice oškodovanca 
in ne nazadnje tudi prič. Tem ciljem sledi tudi 
Novela ZKP-N, ko na primer za vse 
oškodovance širi možnost, da jih v postopku 
spremlja oseba, ki ji zaupajo, ali pa, ko 
predvideva dokaj širok nabor informacij, ki jih je 
treba oškodovancu posredovati ob prvem stiku s 
pristojnimi organi v predkazenskem ali v 
kazenskem postopku, in še nekatere druge 
ukrepe, da jih ne naštevam vseh. 
 Pred nami imamo torej novelo Zakona 
o kazenskem postopku, ki je dosegla široko 
soglasje vseh ključnih deležnikov, ki sodelujejo v 
kazenskem postopku. Podpora tej noveli je bila 
izražena tako s strani predstavnikov policije kot 
tudi s strani tožilstva in sodstva, ne nasprotujejo 
pa ji niti odvetniki. V predlagani noveli se sicer 
urejajo le nekatere izmed prepotrebnih 
sprememb kazenskega postopka. Tiste najbolj 
sporne določbe, zaradi katerih je bil leta 2017 
izglasovan tudi veto v Državnem svetu, pa so 
zaradi želje po čim večji usklajenosti z deležniki 
črtane iz predloga in so že predmet usklajevanja 
za novelo ZKP-O. Čeprav je malce nenavadno, 
da se ob sprejetju novele ZKP-N že 
pogovarjamo o noveli O, je vendarle sprejetje 
današnje novele izjemnega pomena. Ne samo 
zaradi prenosa evropske direktive o pravicah 
žrtev kaznivih dejanj in v izogib denarni kazni, ki 
nam v nasprotnem primeru grozi, pač pa je 
predlagana novela zakona pomembna 
predvsem zato, da se med drugim zagotovi 
boljši položaj oškodovancev v kazenskem 
postopku, da se zavarujejo tudi njihove pravice 
in ne nazadnje tudi zato, da se vzpostavijo 
mehanizmi, s katerimi bodo policija in drugi 
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organi pregona vsaj nekoliko bolj učinkovito 
preganjali storilce kaznivih dejanj, za katere 
vemo, da so, kar se tiče tehničnih prijemov in 
modusa operandi, zelo napredni, bistveno bolj, 
kot policija. 
 Učinkovitejši pregon bo omogočen, 
recimo, z določitvijo dveh novih prikritih 
preiskovalnih ukrepov, s spremenjeno ureditvijo 
pogojev za uporabo prometnih podatkov, 
nadalje tudi z ukrepi za racionalizacijo dela 
pravosodnih organov, kar bo, recimo, omogočila 
bolj fleksibilna ureditev pristojnosti 
specializiranega oddelka okrožnega sodišča, in 
denimo možnost ovaditelja, da predloži tudi 
zaupno oziroma tajno dokazno gradivo.  
 Skratka, novela, ki jo danes 
sprejemamo, vsebuje takšne spremembe, ki 
bodo omogočile učinkovitejši pregon kriminala 
ob doslednem spoštovanju pravic in svoboščin 
tako obdolžencev kot tudi oškodovancev. 
Takšna zagotovila smo prejeli s strani 
predlagatelja, torej s strani Ministrstva za 
pravosodje, in v LMP seveda zakon oziroma 
novelo podpiramo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče. 
 Kot zadnja bo v imenu poslanskih 
skupin stališče predstavila mag. Meira Hot v 
imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov.  
 Izvolite. 
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala za besedo, 

spoštovani gospod predsednik. Spoštovana 
ministrica, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Današnje spremembe Zakona o 
kazenskem postopku so bile nujne. Večkrat 
namreč slišimo očitke javnosti, kako se nekateri 
vedno uspejo izmuzniti pravici in kako 
izkoriščajo postopkovne določbe za to, da 
zavlačujejo postopek. Danes so pred vami 
rešitve; rešitve, ki bodo pripomogle k bolj 
učinkovitemu delu sodišč in zagotovile ustrezna 
orodja organom pregona za bolj učinkovit in 
uspešen kazenski pregon. 
 Socialni demokrati se zavedamo, da je 
zakonsko urejanje kazenskega postopka eno 
izmed najbolj občutljivih pravnih področij. V 
kazenskem pravu morajo biti spoštovane 
zakonske določbe, ki zagotavljajo spoštovanje 
človekovih pravic vseh udeležencev kazenskega 
postopka. Dokazi, ki so bili pridobljeni s kršitvijo 
človekovih pravic, morajo biti izločeni iz 
kazenskega spisa, sodba se na take dokaze 
vsekakor ne sme opreti, zato je v prvi vrsti treba 
poudariti, da je današnja novela v celoti 
usklajena s stroko. Novelo podpira Vrhovno 
sodišče, podpirajo jo Državno tožilstvo, podpira 
jo policija, tudi Odvetniška zbornica ji ne 
nasprotuje.  
 Tukaj je treba res pohvaliti ministrico za 
pravosodje gospo Andrejo Katič in njeno ekipo, 
da je uspela uskladiti zakon z vsemi 
pomembnimi deležniki. Novela zakona je 
namreč v prejšnjem mandatu pustila slab vtis 

predvsem zaradi nekaterih spornih rešitev, ki so 
razdvajale tako politiko kot stroko in ki so pod 
vprašaj postavljale varovanje človekovih pravic v 
kazenskem postopku. Teh spornih rešitev zdaj v 
tej noveli več ni.  
 V noveli Zakona o kazenskem 
postopku, ki je danes pred nami, ni več 
sprememb glede uvedbe sodne preiskave, ni 
več predlogov tožilskega oziroma policijskega 
zaslišanja priče v predkazenskem postopku in 
nič več zaslišanja osumljencev brez navzočega 
odvetnika. Današnja novela ureja tri področja: 
prenos direktive o žrtvah kaznivih dejanj, ureja 
prenos odločb Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije in Evropskega sodišča za človekove 
pravice ter ureja nekatere druge spremembe, 
povezane z izzivi v praksi, ki so po stroki že dalj 
časa vsebinsko usklajene. Eden izmed ciljev 
novele je torej prenos direktive o žrtvah kaznivih 
dejanj, kjer Republika Slovenija že več let 
zamuja, zato se morajo spremembe uveljaviti do 
9. aprila letos. Ta direktiva je izjemno 
pomembna, saj se posebna pozornost namenja 
ranljivim skupinam žrtev, še posebej 
mladoletnim osebam, skrb za njihovo dobrobit 
ter procesne pravice pa se postavlja v ospredje.  
 Še nekaj ključnih prednosti te novele 
naj izpostavimo. V postopkih na sodiščih smo bili 
velikokrat priča, da so nekateri vedno znova od 
zdravnika pridobili zdravniško opravičilo, čeprav 
morda v resnici niso bili bolni. S to novelo bo 
režim opravičevanja odsotnosti na sodišču 
zaostren, saj se bo posebej preverjala 
utemeljenost zdravniških opravičil. Prav tako se 
s predlagano novelo ukinja nepotrebno in 
dolgotrajno branje dokaznega gradiva na glavnih 
obravnavah, s katerim se je sojenje prelevilo v t. 
i. bralne vaje, kar je obremenjevalo tako sodnike 
kakor tudi stranke in podaljševalo postopek. 
Prav tako so se v praksi velikokrat pojavile 
težave, ko hišna preiskava ni mogla biti 
opravljena. Z današnjo novelo dajemo možnost, 
da se jo lahko opravi tudi ob nenavzočnosti 
pooblaščenca oziroma lastnika, vendar pa mora 
v tem primeru sodišče osebi postaviti 
pooblaščenca po uradni dolžnosti izmed 
odvetnikov. Zaradi potencialne spornosti pa je 
bil v tem primeru tudi sprejet amandma odbora, 
s katerim se dela dodatna varovalka, in sicer 
mora hišno preiskavo v prostorih nedosegljivega 
imetnika izvesti preiskovalni sodnik. 
 Predlagana novela bo tudi 
razbremenila specializirani kazenski oddelek 
Ljubljanskega sodišča, ki se ukvarja z 
reševanjem najbolj zahtevnih zadev, in sicer na 
način, da se bodo primeri, ki ne sodijo na ta 
oddelek in ki dodatno obremenjujejo to sodišče, 
dodelili na druga, manj obremenjena okrožna 
sodišča. S predlagano novelo se olajšuje tudi 
pregon bančnega kriminala, saj bodo lahko tako 
na primer banke, ko bodo naznanile kaznivo 
dejanje, skupaj z naznanilom posredovale tudi 
tajne oziroma zaupne podatke, ki jih prej niso 
mogle. 
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 Naj na koncu poudarimo še to, da se 
Socialni demokrati zavedamo, da mora sodišče, 
ko odloča o posegih v zasebnost, presoditi, ali 
so podani vsi ustavni in zakonski pogoji za 
poseg v zasebnost, in to presojo obrazložiti tudi 
v sodni odredbi. Sodišče mora torej že samo v 
postopku po uradni dolžnosti skrbeti za 
varovanje človekovih pravic. Ustavno sodišče je 
namreč že večkrat poudarilo, da je pravna 
država tista, ki ne žrtvuje procesnih pravic 
posameznika v interesu učinkovitosti 
kazenskega postopka in s tem jasno opredelilo 
odnos med varstvom človekovih pravic in 
učinkovitostjo kazenskega postopka. 
 Kot ste slišali, je novela ZKP-N nujna, 
je dobra, je usklajena s stroko in ta novela bo 
vzpostavila še bolj učinkovite vzvode za pregon 
storilcev kaznivih dejanj z namenom, da postane 
kazenski postopek še hitrejši in še bolj učinkovit.  
 Socialni demokrati zaradi vsega 
naštetega predlog zakona podpiramo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 S tem ugotavljam, spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci, da smo zaključili 
predstavitev stališč poslanskih skupin. S tem 
prehajamo na razpravo o členih in vloženih 
amandmajih, ki jih bomo opravili na podlagi 
pregleda vloženih amandmajev z dne 25. marca 
2019. Mislim, da imamo 8 vloženih amandmajev. 
 Sedaj prehajamo k 21. členu. Ker je 
amandma Poslanske skupine SDS k 21. členu 
vsebinsko povezan z amandmajem istega 
predlagatelja k 23. in 24. členu, bomo o njih 
razpravljali skupaj. Torej v razpravo dajem 21., 
23. in 24. člen ter tri amandmaje Poslanske 
skupine SDS. 
 Ali želi kdo razpravljati? 
 Gospod Kaloh, izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsednik, 

hvala za besedo. 
 Pri tem spremenjenem členu – ne bom 
ga v celoti navajal –, se v bistvu vračamo na 
samo izhodišče. Ohranjamo z njim ta prvotni 
predlog instituta ločenega mnenja, da lahko 
vrhovni sodnik napove ločeno mnenje. Naše 
stališče je, da skrivanje za senatom in 
neprevzemanje osebne odgovornosti, češ da je 
tako odločil senat, ni dobra rešitev in da sama 
nezmožnost zapisati ločeno mnenje pomeni 
potiskanje krivde v naročje tistih sodnikov, ki so 
menili drugače kot senat. Se pravi, da je 
stališče, da če so ločena mnenja dopustna na 
Ustavnem sodišču – ne glede na to, kaj pravi 
Zakonodajno-pravna služba v tem primeru –, da 
pri zahtevi za varstvo zakonitosti, se pravi za to 
izredno sredstvo, da ima vrhovni sodnik to 
možnost napovedati ločeno mnenje. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Ali želi še kdo razpravljati? 
 Gospod poslanec, izvolite.  

PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Spoštovani 

predsednik, spoštovani kolegice in kolegi! 
Predstavniki Vlade! Hvala za besedo.  
 Povedati moram, najprej na splošno, da 
so spremembe Zakona o kazenskem postopku 
nujne in potrebne. Me pa pravzaprav moti v teh 
stališčih, ki ste jih predstavljali nekateri, to 
sumničenje, predvsem v policijo in tudi v druge 
institucije, češ da stalno in pogosto, kar povprek 
se kršijo neki predpisi, s tem se ogrožajo in 
kršijo človekove pravice, in s takimi stališči 
nekateri sporočate in dajete slab zgled 
predvsem mlajšim generacijam, s čimer 
povzročate, da tudi mlajši še toliko bolj sumničijo 
in toliko manj zaupajo v te institucije. 
 Če že menite, da policija eklatantno in 
a priori krši te človekove pravice, vam sporočam, 
da so že sedaj izpostavljene določene 
varovalke, to pa so tožilstvo, ki ima 
nadzorstveno funkcijo nad policijo; tukaj so 
sodišča, ki preverjajo zakonitost postopkov; 
odvetniki, ki imajo sicer interes ugotoviti v 
vsakem procesu najmanjšo možno napako, in 
seveda vse ostale pravne instance navzgor. In 
ni prav, da s tem dajemo večjo veljavo in nekako 
smo bolj naklonjeni tistim, ki so osumljeni, 
obtoženi, obdolženi ali obsojeni, tistim, ki so 
člani kriminalnih združb, storilcem hudih kaznivih 
dejanj s področja gospodarstva, kriminala in 
tako naprej. Torej, varovalke so, in sicer že 
sedaj obstajajo in se ne spreminjajo. 
 Če pogledamo stvari malo podrobneje 
glede amandmajev, lahko povem, da 
amandmaji, ki so bili dani s strani SDS, gre za 
ponovitev amandmaja, ki je bil zavrnjen že na 
odboru, in sicer je bil sprejet tudi amandma 
koalicije, ki zasleduje podoben cilj in predvideva, 
da se podatek v prošnji za izdajo potrdila, ki se 
nanaša na EMŠO, že opredeli s tem EMŠO 
podatkom. Menim, da te varovalke, kot sem že 
povedal, in ti standardi so vpeljani, zato 
pravzaprav niti ni pomembno, da se sedaj 
konkretno opredeljujem okoli teh stvari. Bom pa 
v nadaljevanju še pri ostalih amandmajih 
izpostavil določene stvari. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Da ne bo nejasnosti, govorimo o sklopu 
amandmajev k 21., 23. in 24. členu, ker so 
medsebojno povezani. 
 Besedo imate gospa Maša Kociper, 
pripravite pa se dr. Matej T. Vatovec.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Res je, predsednik, 

govorimo o teh treh amandmajih, ki se pa vsi 
nanašajo na ločeno mnenje. Tako so bile tukaj 
pripombe kolegic, moram reči, na mestu – 
ampak nič hudega. Vsekakor je gospod 
poslanec opozoril na nekatere relevantne 
zadeve in bo verjetno še.  
 Sama bi se pa prav na to problematiko 
ločenih mnenj vrnila oziroma na te amandmaje. 
Tukaj je bilo stališče Zakonodajno-pravne službe 
izjemno jasno. Kdor si je prebral to stališče, je 
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na treh straneh, se nanaša na vprašanje, ali 
lahko ločena mnenja, kot so bila predvidena v 
tem zakonu, res imajo pozitiven učinek, zlasti 
pozitiven učinek na sodno prakso in na to, da bo 
zaupanje v delo sodstva večje. 
 Popolnoma lahko razumem pomen 
ločenih mnenj in jih seveda tudi podpiram, kadar 
se ta ločena mnenja pripravljajo na ustavnem 
sodišču, našem ali kakršnemkoli drugem, ker 
gre za nekatera zelo splošna vprašanja, vezana 
na vrednote, na človekove pravice in tako 
naprej. Lahko seveda v tem kontekstu razumem 
tudi ločeno mnenje, ki ga pripravlja Evropsko 
sodišče za človekove pravice, in pravzaprav tudi 
ločeno mnenje, kot ga predvideva po novem 
ZPP, kajti pri Zakonu o pravdnem postopku gre 
za soočenje dveh strank v sporu in sodišče kot 
nek razsodnik pač potem glede na opravljeni 
postopek presodi, komu da prav, kateri pravici 
se ugodi, pri čemer je seveda mogoče, da 
kakšen sodnik razmišlja tudi drugače.  
 Pri Zakonu o kazenskem postopku, kot 
sem že omenila v stališču, gre za nekaj čisto 
drugega in glede na precej utemeljene 
pomisleke Zakonodajno-pravna službe menim, 
da najmanj, kar je treba storiti, je opraviti en 
poglobljen premislek in morda pustiti to 
vprašanje za novelo O, ko se bomo pogovarjali 
o takšnih pomembnih vsebinskih razlikah, kot je 
,recimo, tudi, ali sodno preiskavo odpraviti, kot 
imajo nekatere države v Evropi, ali opustiti, 
spremeniti ali kaj podobnega. 
 Skratka, v kazenskem postopku gre za 
neko specifiko. Mi imamo dve enakovredni 
stranki v sporu, ampak imamo na eni strani 
posameznika, obdolženega za kaznivo dejanja, 
in na drugi strani državo. Zamislimo si situacijo, 
ko bo ta oseba na prvi stopnji, nato na drugi 
stopnji na Višjem sodišču in morda celo na tretji 
stopnji spoznana za krivo, pri čemer bi posebej 
poudarila za tiste, ki morda tega ne poznajo, da 
v vseh težjih kaznivih dejanjih – drugje namreč 
ločenih mnenj ni pričakovati – v našem sistemu 
sodi senat, tako na prvi, kot na drugi in tudi na 
tretji, in po tako opravljenem postopku bo nek 
sodnik v ločenem mnenju potem zanikal krivdo 
tega človeka. V prid ločenemu mnenju sem 
našla ta zapis, »Ločeno mnenje naj bi 
zagotavljajo sodnikovo integriteto in moralno 
neodvisnost ter njegovo svobodo govora in 
izboljšalo kakovost in prepričljivost sodnih 
odločb, izboljšalo dialog s prihodnjimi in nižjimi 
sodišči« in tako naprej. 
 S temi navedbami se ne moremo 
strinjati. Mislim, da je za kakovost in 
prepričljivost sodnih odločb, tako je napisala tudi 
Zakonodajno-pravna služba, že sedaj veliko 
zahtev, ki jih sodniki morajo izpolnjevati in bi 
njihove odločbe že sedaj morale biti kakovostne 
in ustrezno obrazložene. To je tudi v principu v 
skladu z ustavnim načelom pravnega varstva, 
kjer morajo biti odločbe, zlasti take, ki tako 
pomembno posegajo v posameznika, ustrezno 
pripravljene in obrazložene.  

 Drugo. Gre za izboljšanje kakovosti in 
prepričljivosti sodnega odločanja gotovo tudi v 
smislu poenotene sodne prakse. Samo pravni 
red, ki je predvidljiv, kjer lahko uporabniki, tudi 
obdolženci v tem primeru, približno vedo, kakšno 
kazen v tem kontekstu ali krivdo lahko 
pričakujejo, je dober pravni red. V tem smislu 
ima Vrhovno sodišče že sedaj tako imenovano 
občno sejo Vrhovnega sodišča, kjer se ustvarja 
enotna sodna praksa in kjer sodelujejo vsi 
vrhovni sodniki. Se pravi, tudi sodniki, na katere 
se nanaša – tisti, ki bi želeli se poslužiti 
ločenega mnenja, imajo v tem kontekstu izjemno 
veliko možnosti, da kreativno vplivajo na to, 
kakšna naj bo sodna praksa v bodoče in kako 
naj nižja sodišča, prvo- in drugostopenjska, 
prepričljivo obrazložijo svoje odločbe. Kar si ne 
želimo, je, da bi tukaj prihajalo do nekih morda 
strokovnih ali drugih nasprotij, ki bi se kazala na 
ta način, da bi se delala ločena mnenja. Želimo 
predvsem to, da je zaupanje v delo sodišč in 
pravna varnost čim večja. V tem smislu se 
moram strinjati z mnenjem Zakonodajno-pravna 
službe, da je za zaupanje v delo sodstva in 
pravno varnost veliko pomembnejše, da se 
zaupa ustaljenemu načinu senatnega odločanja, 
da se ustvarja enotna sodna praksa preko 
občnih sej, preko komunikacije na Vrhovnem 
sodišču in, kot rečeno, si želim, da se pred 
uvedbo te novosti opravi še poglobljena 
strokovna razprava. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospa poslanka. 
 Dr. Matej Tašner Vatovec, izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala. Čeprav niste tega povedali, bom izkoristil 
to razpravo pri prvih členih za tudi nekoliko širšo 
splošno razpravo o samem zakonu.  
 Kar se tiče usklajenosti. Sedaj slišali 
smo, da naj bi vsi podpirali ta zakona, da je 
usklajen in tako naprej, ampak če podrobno 
pogledamo, recimo, povzetek sodelovanje 
javnosti, ki je v gradivih k temu zakonu, če 
pogledamo mnenje informacijskega 
pooblaščenca, ki še vedno visi na njihovi spletni 
strani in se dotika istih določb, kot so bile v 
prejšnji noveli ZKPN, ki je padla v prejšnjem 
mandatu, ugotovimo, da praktično pripombe so 
ostale, ampak so bile črtane iz teh pregledov. Se 
pravi, to po mojem mnenju ni usklajeno, ampak 
je samo na nek način ediksiranje stališč za 
nazaj, kar pa mislim, da ni dobra popotnica za ta 
zakon. Tudi to, da je v tem primeru, ker gre tudi 
za obsežnejšo novelo, Zakonodajno-pravna 
služba prišla z bistveno debelejšim mnenjem k 
temu zakonu, in mislim, da bi to moral biti jasen 
alarm za to, da nekaj s takšno novelo ni čisto v 
redu.  
 Nadalje – tudi to smo danes že deloma 
slišali –, kar se tiče zamujanja z implementacijo. 
Še enkrat ponavljam, ta direktiva je iz leta 2012, 
če bi Ministrstvo za pravosodje želelo 
implementirati določbe te direktive, bi to lahko 
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naredilo kadarkoli v tem času, še posebej po 
neslavnem padcu novele ZKP iz prejšnjega 
mandata. Naslednji dan bi lahko prišel minister 
Klemenčič in rekel, okej, smo črtali vse tiste 
sporne določbe, tu so direktive in s tem se bomo 
izognili kaznim, s katerimi nam grozijo iz Evrope. 
Ampak ne, ministrstvo pravzaprav zdaj že skoraj 
desetletje vztraja na nekih spornih določbah in 
skuša na vsak način pripeljati noter nekaj, kar 
očitno niso nič drugega kot zahteve policije. Tu 
govorim o zelo hudih posegih v zasebnost 
posameznikov, sploh ko govorimo o prikritih 
preiskovalnih ukrepih. In argumentacija, 
predvsem pri lovilcu IMSI, recimo, to policija 
uporablja že nekaj časa, pač, potrebujemo 
pravno podlago za to. Mislim, da to ne more biti 
pravi način delovanja, da karkoli bo policija 
počela nezakonito, bomo potem kot 
zakonodajalci to vnašali v zakon. 
 Mislim, da je to popolnoma zgrešen 
pristop k reševanju težav, ki jih imamo tudi s 
težnjami, ki jih ima policija, kar je popolnoma 
razumljivo, po celem svetu se pojavljajo te težnje 
organov pregona, ampak mislim, da moramo tu 
imeti neko zdravo mero razuma pri tem, kako 
tem težnjam prisluhnemo. Razumem, da je pač 
to neko sredstvo, ki je uporabno morda za 
različne preiskovalne ukrepe, ampak mislim, da 
če se ga že vnaša v zakon, je to treba narediti 
premišljeno in seveda z ustreznimi varovalkami. 
Ta določba, ki pa bo obveljala oziroma kot je 
sedaj obveljala v tem zakonu, v tej noveli, ni 
najboljša, je polna lukenj in odpira možnost za 
zlorabe. 
 Tako še enkrat poudarjam, mnenje 
ZPS ni kar tako tako obsežno. Mislim, da se niso 
predstavniki ZPS lotili pisati zlonamerno tega 
mnenja, ampak opozarjajo na resne težave. Še 
vedno so nekatere stvari – tudi hišna preiskava, 
recimo, ne glede na to, kakšen amandma je bil 
sprejet na odboru – potencialno protiustavne 
oziroma gredo naproti temu, kar je zapisano v 
Ustavi. To so pač neka osnovna jamstva, ki jih je 
treba ohranjati. Mislim, da vztrajanje na vsak 
način pri tako hitrem sprejetju tako delikatnih 
določb je popolnoma neprimerno.  
 Če se vrnem še za trenutek k direktivi. 
Tudi če bi obstajal ta iskren namen 
implementirati direktivo, mislim, da bi se potem 
lahko vsaj nekoliko bolj potrudili pri pisanju teh 
členov. Že pri 1. členu, ki naslavlja zahteve te 
direktive, ugotovimo, da je dikcija, kot jo 
predlaga ministrstvo, slaba, preprosto zaradi 
treh točk, na kar opozarja tudi Zakonodajno-
pravna služba. Prvič, glede tolmačenja se uvaja 
strožja ureditev od veljavne, kar je seveda 
neprimerno. Drugič, uvaja se sicer možnost 
ugovora v lastnem jeziku, nikjer pa ni določeno, 
kako se ta ugovor vloži; se pravi, imamo tudi že 
čisto procesno neustrezne določbe. In nazadnje 
še, žrtvi se sicer daje pravica izpodbijati 
odločitev, da se tolmačenje ne zagotovi, ampak 
tudi tu ni določen postopek vložitve ugovora, ne 
postopek odločanja o ugovoru in tako naprej. 
Skratka, že pri teh osnovnih zadevah, zaradi 

česa bi naj zakon sploh nastal ali pa bil sprejet, 
so te določbe tako pomanjkljive, da je praktično 
nemogoče verjeti, da je ministrstvo želelo ta 
zakon sprejeti predvsem zaradi implementacije 
direktive. 
 Ampak, še enkrat, imam občutek, da so 
tu neke druge težnje v ozadju, predvsem 
zahteve policije, ki si želi pač nekoliko več 
invazivnih ukrepov, ki bi jih lahko uporabljala pri 
svoji preiskavi. Jaz pa samo dodajam, da pri 
takšnih zadevah moramo nekoliko bolj trezno in 
premišljeno pristopiti k takšnim zadevam, ker 
omejevanje pravic posameznikov so zelo 
občutljive zadeve, sploh pa ob resnih opozorilih 
s strani Zakonodajno-pravne službe, da so to 
potencialno ustavno sporne zadeve, ki bodo 
nekoč lahko padle na Ustavnem sodišču. S tem 
bo ogrožena še marsikatera preiskava ali pa tudi 
konec koncev sodba, ki bo izrečena kakšnemu 
lopovu – pa tukaj ne govorim o kraji sendvičev 
ali pa ljudeh, ki delajo neumnosti zaradi socialne 
stiske, ampak predvsem o velikih kriminalcih, 
gospodarskih, bančnih ali pa tudi političnih, če 
želite. In po navadi so ravno taki tisti, ki so se na 
sodiščih zaradi teh procesnih napak izmazali in 
ostali na prostosti.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Vidim nove prijave. Prva se je prijavila 
gospa Maša Kociper.  
 Izvolite.  
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Če ste dovolili, 

predsednik, splošno razpravo, kar je prav, pri 
tem prvem amandmaju, bi pa jaz tudi še rada 
nekaj povedala; in sicer me izjemno moti ta 
populizem Levice. Izjemno. Rada bi to razpravo 
in tudi stališče postavila v en kontekst. 
 Govorite, da ta zakon uvaja policijsko 
državo, da resno posega v pravice 
posameznikov, da je treba trezno razmisliti, da 
ima ogromno lukenj, da ni usklajen in tako 
naprej, je eno samo zavajanje. To je ta 
populizem, o katerem govorim in je enako slab, 
če je desni ali če je levi. Pa bom zdaj povedala 
prav na primeru amandmajev. 
 Res je bilo mnenje Zakonodajno-
pravne službe v pričetku precej obširno. S 
koalicijskimi amandmaji, dvema dodatnima, je 
bilo na večino dilem Zakonodajno-pravne službe 
odgovorjeno. Na samem odboru smo sprejeli še 
dva amandmaja, ki sta na glavna dva pomisleka 
Zakonodajno-pravne službe odgovorila, to je na 
ločeno mnenje in na način izvedbe hišne 
preiskave. Če je v tem zakonu vse narobe, če z 
nikomer ni usklajeno, če resno posega v 
omejevanje pravic, potem se sprašujem, zakaj 
Levica daje na ta zakon samo tri amandmaje. 
Ker potem, kar je gospod Vatovec povedal zdaj 
v stališču, bi človek mislil, da so amandmirali cel 
zakon. Tako se pa na cel ta zakon, ki ima 
ogromno členov, saj na pamet niti ne vem, koliko 
jih ima, ogromno, dali tri amandmaje. In sicer, 
dva amandmaja črtata uporabo lovilcev IMSI, 
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zelo kreativna rešitev, amandmaja se črtata, se 
pravi, ni ponujena druga rešitev, kako bi to bolj 
zakonito človek izvedel, ampak se črtata. To sta 
dva amandmaja. Tretji amandma pa se nanaša 
na hišno preiskavo, se pravi, da Levica še vedno 
ni zadovoljna tudi s to ureditvijo, po kateri se 
dodatno v primeru hišne preiskave uvaja, da je 
prisoten še preiskovalni sodnik. 
 Se pravi, ne glede na zagotovilo 
Zakonodajno-pravne službe na odboru, da je s 
tem bistveno zmanjšana zmožnost, da bi bila ta 
odločba neustavna, pač Levica s temi ni 
zadovoljna, kar je seveda njihova pravica, 
povedati pa hočem, da očitno zakon ni 
popolnoma zgrešen, neusklajen, narobe, če vi 
amandmirate samo tri zadeve. To, da ni usklajen 
– še noben zakon nikoli ni usklajen s čisto vsemi 
deležniki. Usklajen je pa s ključnimi deležniki: 
sodišči redne pristojnosti, Vrhovnim sodiščem, 
tožilstvom, ki zastopa pregon in ima spet druge 
interese kot sodišče, se pravi, učinkovit pregon, 
s policijo, ki se ukvarja z iskanjem storilcev in 
tako naprej – ima spet druge interese –, in še z 
odvetniki, ki so rekli, da na zakon imajo pripomb 
in so bili eden glavnih, ki so pri prejšnjem 
zakonu pripomogli, da je prišlo do veta. Se pravi, 
s popolnoma različnimi ključnimi deležniki, ki 
zastopajo različne interese v kazenskem 
postopku, je ta zakon usklajen, niso pa vsi z njim 
popolnoma zadovoljni. 
 To strašenje ljudi, da gre za prehod v 
policijsko državo, da so represivna pooblastila 
ogromna, da izhaja iz vsakega člena – povejte 
mi, zakaj potem amandmirate samo tri člene, če 
je to tak problem. Zakaj potem amandmirate 
samo lovilce IMSI pa dodatno hišno preiskavo, 
da se črta? Lepo bi prosila, da se glede tako 
pomembnih stvari, kot je to, ne norčujemo. 
Ljudje se lahko resno – ljudje ne študirajo 
zakona, ne gledajo –, ustrašijo, da mi danes 
uvajamo policijsko državo s takimi določili. Pri 
čemer, povem še enkrat, zakon je namenjen 
zlasti temu, da se implementira direktiva o 
žrtvah, o katerih se pogovarjamo že dva 
mandata, da se implementirajo odločbe 
Ustavnega sodišča; opozicija je kako glasna, 
kadar se kakšna odločba Ustavnega sodišča ne 
implementira pravočasno – tukaj zdaj naenkrat 
ni nobenega problema! In implementira se neko 
mnenje, neke stvari v kontekstu mnenj 
Evropskega sodišča za človekove pravice. 
 Tako lepo prosim, dela je bilo 
vloženega, ministrstvo je izreden napor vložilo, 
izločeno je vse, kar je bilo sporno, sporno je bilo 
točno to, kar je bilo zdaj izločeno in zaradi tega 
je bil veto. Ni res, tako kot ste rekli, da je zakon 
praktično nespremenjen od leta 2017. Ne! Vse 
sporne stvari so šle ven in zato upam, da lahko 
to debato pripeljemo v neke bolj racionalne vode 
in povemo ljudem, da nimamo nobene policijske 
države. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Sedaj pa tako, kratko pojasnilo. Čeprav 
danes razpravljamo o amandmajih, pa se je 

vzpostavila parlamentarna praksa, da pri prvem 
amandmaju se tolerira nekoliko širša razprava. 
To prakso sem tudi danes nadaljeval. To je 
pojasnilo. 
 Imam občutek, da bo replika. Za vami 
pa je potem na vrsti gospa Anja Bah Žibert. 
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, predsednik.  
 Čisto konkretno. Gospa Kociper, lahko 
bi malo preverili, preden opletate s populizmi. 
To, kar ste vi sedaj izvedli, je bil tudi tipičen 
primer populizma in zraven še zavajanje. Čisto 
tehničen odgovor, zakaj samo trije amandmaji – 
ker je večina členov zaprtih in so bili samo 
ponekod amandmaji vloženi. Mi smo na odboru 
vložili amandmaje, in sicer na vse tiste točke, 
kjer smo menili, da so sporne, in če bi jih 
sprejeli, bi ta zakon bil vsaj približno v skladu z 
Ustavo. Lažete tudi tam, ko pravite, da je sedaj 
ZPS zadovoljna. Čisto konkretno. Pri hišni 
preiskavi je ZPS na odboru povedala, da kljub 
sprejetemu amandmaju obstaja še vedno sum, 
da je to v neskladju z Ustavo. Tako da če kdo 
izvaja populizem, ste tukaj vi ali pa ne razumete 
stvari. To je druga stvar. 
 Glede lovilcev IMSI nismo vložili 
amandmaja, ker ga ni mogoče, ker je zaprt, tako 
da tudi to …, smo pa vložili amandma glede 
vabljenja oseb, ker je še vedno problem ustnega 
vabljenja, ki ga ni mogoče preverjati oziroma ni 
nobenega dokaza za osumljenca, da je vabilo 
dobil, vložili smo amandma k prometnim 
podatkom, tistim, ki se zbirajo za naprej, to niso 
lovilci IMSI, ampak nekaj drugega, in k hišni 
preiskavi – kot rečeno nekaj, kar je še vedno 
potencialno protiustavno. Tako skušamo 
popravljati zakone, kolikor se da z amandmaji, 
ampak ta zakon je toliko problematičen, da se 
ga v bistvu popraviti ne da. 
 Mi bomo nasprotovali temu predlogu, 
povedal sem, zakaj. Zdaj, če hočete razumeti, 
hočete, če ne pa ne.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Anja Bah Žibert. 
 Izvoli. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Havla lepa, 

predsedujoči. 
 Tudi jaz si bom dovolila, da bomo v 
začetku oziroma uvodoma povedala nekaj 
splošnega. Rečeno je bilo, da je omenjeni 
predlog zakona o kazenskem postopku bil že 
nekako 13-krat noveliran. In dejstvo je, da če 
želimo v tej državi zakone dejansko delati in 
pripravljati tako, da bodo tudi bližje 
uporabnikom, je zelo pomembno, da se praksa 
na takem področju oziroma na področju 
sprejemanja zakonov spremeni. In sicer mislim, 
da nek zakon, ki je 13-krat noveliran, izgubi vso 
preglednost, izgubi tudi tisto najbolj osnovno, se 
pravi, da je blizu tudi državljanom v tem smislu, 
da sploh zadeve razumejo in da sploh vedo, kaj 
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je v veljavi. Veste, marsikdo včasih potem 
vpraša, pa kaj sploh zdaj še stoji, glede na to, 
koliko sprememb je bilo in ko se to kar dodaja v 
same zakone. In zagotovo bi bilo veliko bolj 
smiselno, da bi imeli na mizi nov predlog Zakona 
o kazenskem postopku, danes pa smo slišali, da 
se pripravljajo že nove novele. Glejte, to 
enostavno v neki razviti družbi, v tem, ko se vse 
hiti, ko rabimo hitre odgovore na stvari, ni najbolj 
pametno. 
 Eden od argumentov je bil direktiva in 
da ne bi prihajalo oziroma ker se sledi odločbam 
Ustavnega sodišča in odločbam sodišča za 
človekove pravice. Glejte, ta direktiva je iz leta 
2012 in nobenega razloga in ne sprejmem tega, 
da se ta zakon danes sprejema zaradi te 
direktive, kajti zato so bila leta in leta časa. Če 
pa je to zdaj res tako zelo nujno, potem bi 
sprejeli samo tisto, kar ta direktiva narekuje, 
ostalo pa bi potem vnesli v nov predlog zakona. 
Tako se mi zdi tudi prav.  
 Danes je bilo nekaj slišanega, da pa saj 
ni bilo toliko pripomb. Pripomb na sam predlog je 
bilo že na samem odboru zelo veliko. Tukaj ne 
govorimo samo o tem, da smo si politične 
stranke v nekaterih pogledih drugačne, ne 
nazadnje smo tudi pisani v tem državnem zboru 
in vsi imamo nekaj za sabo; svoje volilno telo, v 
takšnih in drugačnih odstotkih. V Slovenski 
demokratski stranki s 325 odstotki podpre 
državljank in državljanov na zadnjih volitvah 
jemljemo ta dokument zelo resno. Zelo resno! 
Enostavno ne stoji to, da saj pa niste vlagali 
dovolj amandmajev. Amandmaje smo vlagali, na 
odboru so bili zavrnjeni, vendar pa je bila tukaj 
tudi Zakonodajno-pravna služba, ki je jasno 
povedala, da s tem seveda, ko na eni strani 
posegamo v zakon zato, da bi zaščitili Ustavo in 
da bi zaščitili tisto, kar nam očita Evropsko 
sodišče za človekove pravice, na drugi strani 
odpiramo novo polje, ki je prav tako spolzko, kar 
se tiče varovanja Ustave in varovanja pravic 
naših državljank in državljanov. 
 Mene tudi zelo moti, da ob tej obsežni 
razpravi – tisti državljanke in državljani, ki tega 
odbora niste gledali, bi lahko videli, kakšno 
konfuzno stanje je bilo tam. Če bi bil ta zakon 
res tako dobro pripravljen, potem koalicija ne bi 
kar dvakrat zahtevala 45-minutne pavze, zato da 
so potem pripravili neka amandmaje, neke kao 
vmesne rešitve, ki naj bi izboljšale stanje. To je 
pa resen pristop k tako pomembni materiji in se 
res sprašujem, kdo je tukaj potem populist. Tam 
je bilo stanje za tak zakon, kot se je obravnaval, 
res nesprejemljivo. Sploh nismo več vedeli, kdo 
hodi na usklajevanja, ne samo koalicija, zraven 
so še tisti vsi vabljeni, skratka, vse skupaj je 
izgledalo smešno, za državljane je pa to 
žalostno.  
 Glejte, če ne bi bil tako problem ali pa 
problematična tista rešitev, ki je bila zapisana 
takrat, ko govorimo o preiskavi stanovanj, potem 
verjetno ti odmori sploh ne bi bili potrebni in bi vi 
šli s tem zakonom naprej, ker koalicija ima 
večino. Pa niste šli. Torej pomeni, da ni vse tako 

preprosto ali pa vse tako dobro, kot nekateri 
danes skušajo predstaviti, da so s tem zakonom 
vse rešitve dobre in tako naprej. Vi ste potem 
podali sicer en predlog amandmaja, kjer je 
Zakonodajno-pravna služba rekla, da delno 
nekako pokrije to. Jaz trdim pa, da ne. Bom tudi 
povedala, zakaj ne, potem ko bom pač šla skozi 
amandmaje.  
 Mene tudi moti, da pri tako pomembni 
noveli zakona nimamo sploh magnetograma. Mi 
smo obravnavali to več kot 10 dni nazaj na seji 
odbora. Želela sem si še enkrat pogledati 
razprave vabljenih, kajti tisti so mi zelo 
pomembni. Gre za to, da so bili tam predstavniki 
strokovne javnosti, imamo poročilo, vendar pa 
veste, da je poročilo neka strnjenka, tam pa je 
bilo povedanih kar nekaj pomembnih stvari, in 
prav bi bilo, da bi jih danes ponovili, pa jih ne 
moremo, kajti magnetograma ni. 
 Mi smo tudi opravili razgovor s 
predstavniki ministrstva. Na njihovo vabilo, da 
pridejo v poslansko skupino, smo jih sprejeli. 
Meni je žal, da taka razprava ni bila morda 
opravljena, preden smo sploh obravnavali 
zadevo na odboru. Morda bi lahko prišli tudi 
skupaj do kakšnih boljših rešitev, tako pa danes 
lahko govorimo samo o tistih členih, ki so odprti 
in iščemo morda boljše rešitve. Verjamem, da to, 
kar smo predlagali v Slovenski demokratski 
stranki, bi bilo izboljšanje te materije in tega 
pomembnega zakona. Ampak tukaj smo zopet 
pri, jaz rečem, koalicijskem valarju, in včasih 
dobi človek res slab občutek. Ni čudno, da mi 
številni državljanke in državljani pišejo na 
socialnih omrežjih, kako sploh zdržite v tem 
kaosu, ko nihče ne posluša tudi neke splošne 
kmečke pameti. 
 Ministrica je uvodoma povedala, da 
državnemu tožilstvu in sodišču se dajo 
pooblastila, da lahko raziščejo in preganjajo in 
sodijo. Tudi če se samo osredotočim na 
tožilstvo, mislim, da že zdaj imajo kar veliko 
pooblastil, samo problem je, kaj počnejo s tem. 
Mislim, da imajo oni na tožilstvu precej veliko 
dela s samim sabo – morali bi ga imeti, kajne – 
in da bi svoje delo izboljšali tudi že na dosedanji 
zakonodaji. Kajti to, kar se počne danes in 
kakšne zadeve padajo potem pred sodiščem – 
veste, se državljanke in državljani zgražajo nad 
tako državo. Govorimo o tretji veji oblasti in če 
hoče demokracija resnično funkcionirati v državi, 
morajo krepko, krepko dobro delati vse tri veje 
oblasti. O tej tretji pa berite, povprašajte ljudi, 
verjetno pa vam bodo tudi sami znali veliko 
povedati. 
 Zdaj pa, kar se tiče amandmajev. Prvo 
je dal predsedujoči, da se raje govori po 
amandmajih, zdaj lahko govorimo o vsem in si 
bom vzela to pravico, da bom nekako odgovorila 
na vse predlagane amandmaje s strani 
Slovenske demokratske stranke. 
 Osebno menim, da je ločeno mnenje 
dobrodošlo in koristno. Zavračam vse tiste, ki 
mislijo, da je to nepotrebno, da je to odveč, da je 
to nek dodaten element, ki stvari samo otežuje. 
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Ni res. Veste, na nek način, ko ni ločenih mnenj, 
damo tudi sodiščem kolektivno odgovornost. Pa 
marsikdaj nekdo v tistih odločbah oziroma tistih 
sodbah meni povsem drugače. Mislim, da bi bilo 
to zelo dobrodošlo, da bi ljudje vedeli, kako se 
posameznik znotraj neke odločitve odloči. Zato 
pa imamo tudi, ne nazadnje, senatne odločitve, 
da niso samo na enem sodniku, ampak da je 
odločitev na strani več oseb. Prav bi bilo, da bi 
slišali tudi ta mnenja in mislim, da bi bilo to 
dobrodošlo, zato tudi menim, da bi 114. člen 
veljalo spremeniti tako, kot ga je tudi predlagala 
Slovenska demokratska stranka. 
 Kot drugo, imamo tudi amandma, kar 
se tiče tako imenovanih podatkov, ko govorimo 
o operaterjih in zbiranju podatkov. Veste, 
operaterji bodo zdaj v bistvu najbolj obveščene 
osebe o tisti dotični osebi in potem bodo 
arbitrarno odločali, kaj dati naprej, česa ne, kaj s 
tem postopati, kako, kaj smejo, česa ne. Si lahko 
mislimo, kaj dajemo v roke operaterjem? 
Nobenih omejitev, oni bodo pač vse te podatke 
pregledovali, jih ocenjevali ter potem arbitrarno 
sami odločali, kaj bodo poslali policiji in 
državnemu tožilstvu oziroma kaj potem tudi bo 
imelo sodišče. To je nesprejemljivo! Operaterji, 
pa na drugi strani tako močna pooblastila! Te 
zadeve bi morali veliko bolj opredeliti, kajti 
menim, da nihče si ne bi smel na tak način 
predstavljati zakon: saj bodo vedli, pa saj se 
natančno ve, kaj potrebujemo. Niso to tako 
enostavne stvari, spoštovani! Niso tako 
enostavne stvari in ko govorimo o človekovih 
pravicah in neki svobodi posameznika in tako 
naprej, potem je vseeno treba pri takih zadevah 
nekoliko s tresočo roko takšne zadeve 
zapisovati. 
 Zdaj pa, ko govorimo o preiskavah pri 
državljankah in državljanih. V tem predlogu 
rešitev oziroma ko govorimo o podjetjih, nekih 
državnih ustanovah, takrat je jasno zapisano, da 
mora biti prisoten nek zastopnik. Se pravi, pri 
podjetjih to zagotovimo, zagotovimo, da je 
prisoten nek zastopnik. Kaj pa pri stanovanjih, ki 
so v lasti državljank in državljanov in po ustavi 
velja to za nedotakljivo? Tukaj pa ste zdaj 
pripeljali neko rešitev, da bo navzoč lahko vsaj 
preiskovalni sodnik. To je bila tista rešitev, ki ste 
jo sprejeli z amandmajem. Zdaj mi pa povejte, 
kdo pa je preiskovalni sodnik? Je on tako 
imenovani organ države ali državljana? Je to 
njegov zastopnik? Mislim, da ne. Zopet dajete 
nekoga, ki je na strani tako imenovane države 
zoper posameznika. Povejte mi za zaščito 
posameznika, zakaj se pač sprejema takšen 
predlog, da ni več prisotnosti nekoga, ki je ta 
zastopnik oziroma je oseba sama prisotna? 
 Veste na odboru smo slišali konkreten 
primer, upam, da ga bomo tudi danes, kako je, 
ko se taka preiskava naredi. Več oseb pride, več 
oseb hodi po stanovanju, po različnih prostorih. 
Na kakšen način bo potem taka preiskava 
potekala? Bodo skupaj hodili po enem prostoru, 
se bodo razpršili? Mislim, da tukaj ni pravi 
argument, ali ne zaupamo policiji. Ne gre za to! 

Menim, da je to tudi problem za policijo, da hodi 
po nekih objektih, stanovanjih posameznikov in 
sploh ne ve, kaj je od posameznika, kaj ni od 
posameznika v tistem prostoru, hodi sam po 
prostorih. Glejte, že danes so rešitve, da v nekih 
kritičnih trenutkih se lahko to zgodi. Zato smo v 
Slovenski demokratski stranki razmišljali, kako 
iskati rešitev, kajti razumemo pa na drugi strani 
tudi predlagatelja, da so seveda posamezniki, ki 
trenutni zakon izigravajo, in je njihovo delo zato 
oteženo. Vendar pa, če to delajo posamezniki, 
spoštovani, ne moremo mi narediti zakona, ki 
velja za vse ostale samo zaradi tistih 
posameznikov, ki bodo vedno iskali luknjo v 
zakonu. Zato smo z amandmajem konkretizirali, 
v katerih primerih bi bil takšen način mogoč. Se 
pravi, da pride do preiskav, pregledov stanovanj 
v določenih trenutkih, ko ni potreben zastopnik, 
in smo opredelili, pri katerih sumih kaznivega 
dejanja. Zelo natančno, konkretno, nobenega 
dvoumja ne bi moglo biti pri tej zadevi in menim, 
da tudi kar se tiče same potem Ustave 
Republike Slovenije in tega, da ščiti človeka 
oziroma človekove pravice, je ta rešitev seveda 
mnogo bližja in boljša. 
 Poglejte si amandma, res razmislite o 
tem, kajti ta trenutna rešitev, ne glede na to, 
kako je bilo prej omenjeno, da gre za populizem, 
ampak ljudje se dejansko bojijo, da gre za neko 
obliko policijske države. Če nekdo lahko brez 
zastopnika hodi po novem v stanovanja, imajo 
ljudje takšen občutek. Glejte, nekatera 
zgodovinska dejstva so še zelo blizu tem 
državljankam in državljanom, nekateri so živeli v 
nekih drugih časih, kot danes živimo mi, in jim je 
zelo neprijetno, ko slišijo, da se bo v zakonu 
uveljavila rešitev, kjer se bo lahko, če bo nekdo 
nedosegljiv – pa kaj je ta nedosegljivost spet, pa 
kako jo boste dokazovali in tako naprej –, to je 
zelo neprijetno. Imajo zelo neprijetne občutke. 
Temu ne bi rekla populizem, veste, zame je 
populizem tisto, ko govoriš, da je treba zvišati 
pokojnine ali pa poskrbeti za starostnike, potem 
pa zavrneš amandma, ki bi omogočil 
oskrbovancem, da se ne bi dvigovala plačila 
domov za upokojence. To je populizem. To, da 
pa ljudje se sami odzivajo, ker pač menijo, da 
neka rešitev, ki jo predlaga zakon, ni najboljša in 
da bi jo veljalo popraviti, spremeniti. Seveda na 
nek način, da tudi tistim, ki so na strani zakona 
oziroma države, policiji in vsem ostalim, omogoči 
delo, na drugi strani pa vendar zaščiti ustavno 
pravico, kategorijo državljank in državljanom. 
Menim, da je pač ta amandma potreben 
poprave. 
 Ta amandma, ki ga predlagamo v 
Slovenski demokratski stranki, je mnogo bolj 
blizu in logičen, kajti pomeni, da ne bo mogoče 
kar tako prihajati v neka stanovanja, če bo 
nekdo kvazi nedosegljiv, ampak v točno 
določenih ali pa za točno določene zadeve. 
Tisto, da pa je rešitev s preiskovalnim sodnikom, 
sem pa povedala, pa še vedno pušča dvom 
državljankam in državljanom. 
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 Nekdo odkimuje. Poglejte, vsi imamo 
pač svoje izkušnje, meni pač so povedali ljudje 
tako. Marsikdo mi je rekel in bom povedala na 
glas, v moje stanovanje jih ne bo, brez da bi 
vedel jaz. Morate pač ljudi razumeti. Imajo 
nekateri res slabe izkušnje. Vi ste bili policist in 
to je nekoliko drugače, gledate z drugega 
vzornega kota. Skušajte vedno gledati še z 
drugega. Jaz razumem ene in druge in zato sem 
tudi povedala, da smo v Slovenski demokratski 
stranki iskali rešitev za takšne situacije. Mislim, 
da je konkretna in da če je res zato, da se neke 
stvari ne dajo danes izvesti, se natančno vidi, za 
katere zadeve bi se dale izvesti. Če pa je rešitev 
namenjena čemu drugemu, potem pa boste 
vztrajali pri svojem amandmaju, ampak potem 
bo še toliko bolj jasno, zakaj. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Igor Zorčič. 
 Izvoli.  
 
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Hvala za besedo. 

Spoštovane kolegice in kolegi!  
 Kot je bilo že uvodoma napovedano, 
bomo v naši poslanski skupini predlog novele 
ZKP podprli. Ocenjujemo, da so ta določila, ki 
prihajajo iz direktive o žrtvah, toliko pomembne, 
pa ne, zaradi časa – govorimo o tem, da smo 
imeli možnost od leta 2012 zadeve sprejeti –, 
ampak zaradi tega, ker se dogodki, situacija v 
družbi razvijejo v to smer, da je vse več kaznivih 
dejanj, kjer bo bolj in bolj potrebno dati nek 
poudarek in neko zaščito žrtvam. V zadnjem 
času velikokrat slišimo o tem, da so ne samo 
odrasli, tudi mladoletniki so žrtve kaznivih dejanj, 
ki se dogajajo preko interneta, naj bo to preko 
družbenih omrežij, lahko so premoženjske 
narave, raznorazne goljufije, potem so 
raznorazne kraje identitete pa tudi druga razna 
kazniva dejanja na škodo otrok. Zdi se mi, da je 
toliko bolj na mestu, da ne stopicamo več na 
mestu, kar se tiče zaščite žrtev tovrstnih kaznivih 
dejanj, da se premaknemo v določeno smer in 
da vzpostavimo institute, ki bodo v primeru, 
kadar bo pač prišlo do potrebe, ustrezno 
odreagirati, zato da bodo posledice teh kaznivih 
dejanj čim manjše. Pa vendar se ne 
pogovarjamo samo o zaščiti žrtvah kaznivih 
dejanj. Žrtve kaznivih dejanj pač, tako kot v 
prejšnjem mandatu, se pri ZKP odpirajo tudi 
druga vprašanja. Eno izmed vprašanj, ki se mi 
zdi zelo pomembno, kadar se pogovarjamo o 
kazenski zakonodaji, naj bo to Zakon o 
kazenskem postopku ali Kazenski zakonik, je 
seveda to kakšen, v katero smer naj gremo. 
 Prepričan sem, da imamo še vedno 
kazensko zakonodajo, ki je relativno učinkovita, 
ampak najbolj učinkovita za tako imenovane 
kurje tatove, ko pa gre za tako imenovane velike 
ribe, pa opažamo, da pri velikih kaznivih 
dejanjih, ki so povzročila veliko gmotno škodo 
državljankam in državljanom, imamo relativno 
malo število obsojenih, skorajda nič pri nekaterih 
kaznivih dejanjih. Spomnimo, Teš 6; cela 

vesoljna Slovenija ve, kaj se je tam dogajalo – 
pomislimo, koliko je tam obsojenih. Spomnimo 
se iranskega denarja, milijarda dolarjev je šibala 
čez naše banke, ljudje so vedeli za to, nekateri 
posvečeni – nobene odgovornosti. Spomnimo 
se bančne luknje in vseh goljufij, povezanih s 
krediti, ki so na koncu rezultirale k temu, da so to 
luknjo zamašili davkoplačevalci. Skratka, vedno 
znova se vprašam, ali naš kazenski sistem 
funkcionira, ali ne funkcionira, ali pa funkcionira 
samo za nekatere. In ko imamo na mizi 
zakonodajo, ki se tiče tega področja, se pri nas, 
v naši poslanski skupini, v naši stranki 
sprašujemo, koga vse naslavljamo s 
spremembami.  
 Kot sem omenil uvodoma, imamo na 
eni strani žrtve kaznivih dejanj, na drugi strani 
imamo v tem predlogu zakona določene rešitve, 
za katere nekateri od poslancev ocenjujejo, da 
nas vodijo v policijsko državo. Mislim, da te 
rešitve, ki so vsebovane v zakonu, pa najsi gre 
za tako imenovane IMSI catcherje ali pa za 
hišne preiskave, se dotikajo vprašanj oziroma 
kaznivih dejanj, ki so po svoji teži bistveno težja 
od tistih, ki se tičejo velikega števila ali pa večine 
državljanov. Skratka, gre za težja kazniva 
dejanja, kjer se v skladu z Zakonom o 
kazenskem postopku uvajajo posebne metode, 
bodisi da gre za prisluškovanje, za hišne 
preiskave, za karkoli podobnega. Ti načini 
preiskovanja se ne opravljajo za najlažje tatvine. 
Mislim, da če jih danes mogoče malo 
moderniziramo s sprejetjem tega zakona, potem 
smo še daleč od tega, da bi lahko rekli, da 
uvajamo kakršnokoli policijsko državo. 
Pravzaprav nasprotno, mi z enim IMSI- 
catcherjem, ki je danes verjetno naprava, ki je 
morda že celo zastarela in v nekih modernih 
državah obstajajo bistveno bolj sofisticirane 
metode zbiranja podatkov, lovimo korak mogoče 
pet let za bistveno bolj sodobnimi in bolj 
demokratičnimi kazenskimi sistemi, kot je naš. 
Skratka, gre za to, da uvajamo možnost zbiranja 
podatkov z napravo, za katero nekatere 
evropske države – konkretno povem, Nemčija, 
recimo, zbira podatke že vrsto let. Glede na to, 
da govorimo o tem, da nas skrbijo nekatera 
dogajanja v družbi, porast določenih kaznivih 
dejanj in podobno, se moramo vprašati, ali jih 
bomo zbirali, recimo, s pomočjo podatkov, ki 
nam jih bodo dostavljale druge države, ali pa 
bomo toliko smeli in tudi sami stopili v korak s 
kriminalom in tudi sami na nek način zbirali 
podatke, ki so pomembni za kazenski pregon 
vseh teh kaznivih dejanj. 
 Pri sprejemanju te zakonodaje moramo 
biti vsakokrat previdni. Verjamem, da smo to 
vlogo v pomembni meri odigrali v prejšnjem 
mandatu, kjer so se spreminjale določene 
določbe, na katere so imele pripombe različne 
organizacije, različni deležniki s področja 
kazenskega prava, in so se dotikale pravzaprav 
vseh kaznivih dejanj ali pa velike večine. Ampak 
danes govorimo o kaznivih dejanjih, ki so 
ovrednotena kot hujša, kjer se zahteva, kot sem 
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omenil, posebne ukrepe: prisluškovanje, hišne 
preiskave in podobno. Mislim, da moramo v tem 
smislu iti ta korak naprej in si omogočiti, da 
bomo v prihodnosti vendarle v kazenskem 
pregonu učinkoviti in da bomo na koncu koncev 
nekako povrnili zaupanje v naš kazenski sistem.  
 Zakonodaja, ki jo imamo oziroma 
novela zakona, ki jo imamo na mizi, prinaša še 
neke druge rešitve, ki so po naši oceni zelo 
pomembne. Gre za, recimo, omejitev 
dolgotrajnega branja dokaznega gradiva. V 
novicah v časopisih smo večkrat priča zgodbam 
s sodišč, kjer, recimo, na sodiščih prebirajo 
dokaze, ne vem, v obsegu 20 tisoč strani in s 
tem povsem nesistematično zavlačujejo 
postopke, za katere ugotavljam, da se nekateri 
vijejo že 5, morda 10 let. Mislim, da je tudi ta 
korak pomemben napredek k temu, da se bodo 
ta težja kazniva dejanja – se pravi kazniva 
dejanja, za katera je značilno, da jih včasih 
spremlja veliko število listin –, obravnavala 
bistveno hitreje in kar v končni fazi privede k 
temu, da bodo tudi ti postopki hitreje zaključeni 
in da bo nemara kdo obsojen tudi v določenem 
roku, ne pa, da se dogajalo to, da marsikaj v 
našem pravosodju zastara ali pa, da se zgodi 
nasprotno, kar se je zgodilo v preteklosti 
oziroma nekaj podobnega, da so se določeni 
zakoniti podatki uničili. Tudi to vprašanje se s to 
novelo zakona naslavlja. 
 Skratka, gre za rešitve, ki se po naši 
oceni dotikajo predvsem tistih kaznivih dejanj, ki 
so težja, ki se ne dotikajo kaznivih dejanj tistih, ki 
bi zadevale veliko večino državljank in 
državljanov, ki živijo pošteno svoje življenje, ki 
ne zadevajo tako imenovanih kurjih tatov, 
ampak predvsem velike kriminalce. Mislim, da 
moramo s takšno zakonodajo iti naprej. 
 Dejstvo pa je, da imamo pred seboj tudi 
vidik žrtev; skratka, porast kaznivih dejanj preko 
interneta. Ne gre za to, da moramo sprejeti 
zakonodajo zaradi tega, ker nas na to napotuje 
Evropska komisija, ker bi jo morali implementirati 
morda že leta 2012. Gre za to, da moramo iti v 
korak s trendi in da moramo ne nazadnje s temi 
majhnimi koraki priti do tega, da bomo v 
prihodnje sprejeli neko novelo – morda zadnjo 
potem za naslednjih deset let – Zakona o 
kazenskem postopku, ki bo privedla do tega, da 
bodo naši kazenski postopki hitrejši. Danes 
delamo majhne korake v to smer, potrebni pa so 
še večji. 
 Kar želim izpostaviti, je tudi to, da 
imamo danes na mizi nekaj amandmajev 
poslanskih skupin SDS in Levica. Govora je, 
recimo, o ločenih mnenjih. V naši poslanski 
skupini smo prepričani, da je to vprašanje 
pomembno vprašanje, ki se ga moramo dotakniti 
morda ob naslednji noveli Zakona o kazenskem 
postopku. Se pa strinjamo s tistimi pomisleki, ki 
pravijo, da je kazenski postopek in sojenje v 
kazenskih postopkih pravzaprav nekako 
specifično. Če gre, recimo, v kazenskem 
postopku za obsodbo nekoga, na primer, na 
zaporno kazen 20 let, se lahko vprašamo ali pa 

se lahko vprašamo, ali se bo potem nekdo 
vprašal, ali je lahko nekdo manj kriv kot drugi, ki 
je obsojen na enako zaporno kazen, če sta pri 
enem glasovala dva sodnika, pri enem pa na 
primer trije. To so vprašanja, na katera si 
moramo odgovoriti. Ne nazadnje ima vsak, ki 
misli, da so mu kršene ustavne pravice, možnost 
izkoristiti tudi to možnost pri Ustavnem sodišču, 
kjer pa bo zagotovo deležen kakšnega ločenega 
mnenja. 
 Skratka, ta institut ločenih mnenj ni 
zaprt, če ga danes ne odpremo pri kazenskem 
postopku. Je pa zagotovo na mestu ta diskusija 
in jo lahko opravimo pri naslednji noveli Zakona 
o kazenskem postopku. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Besedo ima mag. Branko Grims.  
 Izvoli. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala za 

besedo. Vsem prav lep pozdrav! 
 Najprej kratko nadaljevanje tega, kar je 
povedal spoštovani predgovornik. Rekel je, da je 
problem, ker se kurje tatove preganja, nekaterih 
pa ne. Ampak, ali je pravi odgovor na to to, kar 
je vsebina tega zakona? Treba je najprej 
pogledati, kaj je pravi problem slovenskih 
organov pregona in pravosodja skupaj kot 
celote. Zakaj sistem ne funkcionira, zakaj imamo 
državljane prvega in drugega reda. Ni treba 
daleč, smo v Ljubljani, poglejmo kar k 
spoštovanemu ljubljanskemu županu, ki je na 
hrvaški televiziji zelo jasno povedal, poglejte, jaz 
sem za pravosodje nedotakljiv toliko časa, 
dokler nasprotujem SDS in Janezu Janši. Gospe 
in gospodje, to je glavni problem slovenskega 
pravosodja! Se pravi, da se preganja in sodi 
politično, ne pa pravno. Zato seveda pravna 
država ne funkcionira in zato tudi vse, o čemer 
danes govorimo, je treba gledati v pravi luči. 
 Zakon, tak kot je pred nami, je 
nesprejemljiv. Na to vas je že opozorila pravna 
služba Državnega zbora, da je v očitnem 
nasprotju z Ustavo, to tudi sam vsekakor trdim, 
ampak je še nekaj drugega. Gospe in gospodje, 
mi smo člani Evropske unije. V Evropski uniji, ne 
glede na to, kaj kdo misli o posameznih 
institucijah, je vendarle na koncu pravosodnega 
sistema še Evropsko sodišče za človekove 
pravice. Rešitve, ki so v tem zakonu ponujene 
kot prave za Slovenijo, veste, imajo že v eni od 
sosednjih držav, v Italiji, imajo dolgo vrsto let in 
zato obstaja obširna presoja Evropskega 
sodišča za človekove pravice o tovrstnih pravnih 
rešitvah. Ta presoja ima v bistvu značaj ustavno-
pravne presoje, to vsi dobro veste, in zato jo je 
tudi treba gledati s tega vidika. Samo upam, da 
je več modrosti v tem sklicu, kot je bilo v 
prejšnjem, ko se je šlo za očitno protipravno, 
očitno protiustavno razrešitev mandata enega 
poslanca, pa sem prebral takrat pet odločb 
Evropskega sodišča za človekove pravice in 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in se je 
vse to preslišalo. Takrat je gospod Brglez, 
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takratni predsednik Državnega zbora vpil: »Ja, 
če je kaj s tem narobe, bom pa prevzel 
odgovornost.« No, to je danes nova velika moč 
SD, bodoči predsednik – samo ne tega tistemu 
sedanjemu povedati, naj mu bo to za 
presenečenje –, ampak treba je vedeti, za 
kakšen tip človeka gre. Kajti, ko je prišlo do 
presoje, ki je bila točno potrditev tistega, na kar 
sem opozarjal, da je nekomu vzet mandat za 
nekaj, kar je bilo znano pred volitvami, 
ustavnopravno popolnoma nedopustno in da o 
tem obstaja obširna presoja, takrat pa seveda se 
je gospod Brglez šel na tisto balkansko 
odgovornost, »ne čujem dobro, ne čujem dobro« 
in tako je potem vztrajal na svoji funkciji do 
konca. O morali pa etiki takega ravnanja pa kdaj 
drugič.  
 Danes o pravu. Prvič, na Evropskem 
sodišču za človekove pravice je bilo na desetine 
tovrstnih presoj. Naštel bom samo tri, ker sem jih 
v tem času uspel pridobiti. To so, recimo: 
Sejdović proti Italiji, potem Huzuneanu proti 
Italiji, pa je, mislim da, še najpomembnejši za 
temo, ki je danes pred nami, recimo Bracci proti 
Italiji. Vse to imate prosto dosegljivo na strani, 
samo treba je to poiskati. Za kaj gre? Evropsko 
sodišče za človekove pravice opozarja na dve 
ključni dejstvi, ki sta povezani s tem zakonom in 
sta tudi danes predmet amandmajev, pa bojim 
se, da še celo ti amandmaji ne urejajo vsega 
tako dobro, kot to zahteva Evropsko sodišče za 
človekove pravice.  
 Prvo. Da mora imeti človek ustrezno, 
neovirano, popolno pravico do obrambe, ki 
zajema vse; od tega, da dobi vabilo na pravi 
način do potem vseh ostalih delov postopka. 
Podobne rešitve, kot ste jih vi zapisali v ta 
zakon, ki je danes pred nami, ima Italija. Italija je 
bila zato nekajkrat obsojena. Kar preberite si 
samo te tri primere, ki sem jih dal, pa boste 
videli, še enkrat povem, je jih pa na desetine.  
 Drugo. Problem stanovanja. 
Stanovanje tudi slovensko Ustavno sodišče in 
Evropsko sodišče za človekove pravice šteje kot 
nekaj najbolj intimnega, kot tisto, kar mora biti 
najbolj zaščiteno pred kakršnimikoli zlorabami, 
ko gre za kršitev človekovih pravic. Stanovanje 
je nedotakljivo. Zaradi tega za morebitne 
preiskave, kadar so nujno potrebne, predpisuje 
vse postopke in pogoje, ki so izjemno ostri in ki 
jim ta zakon, ki je pred nami, očitno ne zadosti, 
ker pomeni, da je očitno protiustaven. Tak 
zakon, če bo sprejet, bom sam predlagal 
kolegom, da ga takoj tudi pošljemo v presojo 
Ustavnemu sodišču s podpisi poslank in 
poslancev. To imejte kar v mislih, ko boste 
danes glasovali. Osebno mislim, da bi bilo 
najbolje, ker je tukaj sistemska napaka v zakonu 
dvojna, da bi se enostavno to umaknilo, potem 
predlagalo nov zakon s tistimi členi, ki so nujno 
potrebni, in da bi se vse te zadeve ponovno 
pretehtale, ne samo z vidika tistega, kaj se komu 
zdi, da je fino, da ima določena pooblastila, da 
se lahko hitro ukrepa, da je učinkovitost. Veste, 
tukaj gre za tehtanje ustavnih vrednot, tako kot 

je to vedno na Ustavnem sodišču, ko odloča o 
pravu, za vrednoto učinkovitosti, kajti tudi to je 
vrednota, ki je pomembna in po drugi strani gre 
za vrednote, ki jih ščiti Ustava za spoštovanje 
stanovanja, za spoštovanje pravice do obrambe, 
za spoštovanje človekove integritete in intime. 
Temu, žal, ta zakon ne zadošča. 
 V podobnih primerih, ki so bili v Italiji, je 
bila italijanska država nekajkrat obsojena in ne 
razumem, zakaj se teh primerov očitno ni 
preučilo prej, preden se je šlo pisati ta zakon, 
potem bi se tem pastem zlahka izognili. Zato vas 
na te primere in na prakso Evropskega sodišča 
za človekove pravice posebej opozarjam in to z 
vidika, da zakon, tak kot je sedaj, ne samo, da je 
očitno protiustaven, ampak je tudi očitno v 
nepremostljivem nasprotju s pravno prakso 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Če 
bo tak šel na glasovanje, bom moral glasovati 
proti. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Predrag Baković. 
 Izvoli. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči, 

hvala še enkrat za besedo. 
 Moram reči, da sem v svojem prvem 
izvajanju, v svoji prvi razpravi tudi sam hotel 
nekoliko širše zastaviti razpravo, pa iz reakcij 
nekaterih sem nekako doumel, da naj to ne bi 
bilo najbolj primerno, vendar glede na to, da ste 
tudi vsi ostali pričeli splošno razpravljati in ne 
nazadnje so opredeljevali tudi druge 
amandmaje, si bom tudi sam drznil vzeti to 
pravico in svojo zadevo, ki sem si jo pripravil, 
nekako izpeljati tudi do konca. 
 Ja, res je, spoštovana kolegica, bil sem 
policist in zato presneto dobro poznam reakcijo 
vseh oškodovancev, ki so ostali brez svojih 
pravic, ki so ostali brez zadoščenja, da bi 
storilec, ki jih je oškodoval na tak ali drugačen 
način, bil kaznovan. Zato ni prav, sam 
ocenjujem, da ni prav, da dajemo večjo veljavo 
in smo nekako bolj naklonjeni tistim, ki so 
osumljeni, obtoženi, obdolženi ali obsojeni, in 
tistim, ki so člani kriminalnih hudodelskih združb, 
storilcem hudih kaznivih dejanj s področja 
gospodarskega kriminala in tako naprej. 
Absurdno je po mojem mnenju, da jim nekako 
naklanjamo večje zaupanje kot institucijam, ki 
smo jih sami postavili, zato da jih preganjajo. Ali 
to institucije počnejo učinkovito, je seveda 
odvisno od tega, kakšno orodje jim bomo dali. 
Če menimo, da teh institucij ne potrebujemo, 
torej jim damo slabo orodje ali jim ga sploh ne 
damo in verjetno zato že imamo kakšen interes. 
Varovalka oziroma standardi, kakršni so vpeljani 
že sedaj, se z novelo ne spreminjajo, ostajajo 
isti, nekje pa se celo zvišujejo. Ravno pri prikritih 
preiskovalnih ukrepih so se standardi do nekje 
tudi zvišali. Povedano po domače, če so še 
danes policisti lahko za neko tatvino mobilnega 
telefona ali pa za zatajitev, torej če ga izgubite in 
si ga najditelj protipravno prilasti, lahko 
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predlagali tožilcu in še danes lahko predlagajo 
tožilcu, ta pa preiskovalnemu sodniku, da od 
operaterja zahteva določene podatke, to sedaj 
ne bo več mogoče. Sedaj bo preiskovalni sodnik 
lahko izdal odredbo ne več za vsa uradna 
preverljiva kazniva dejanja, temveč samo za 
kataloška, torej tista, ki so opredeljena v četrtem 
odstavku 149.a člena novele Zakona o 
kazenskem postopku.  
 Nekateri izražate pomisleke glede 
ustnega vabljenja, vabljenja policistov po 
telefonu, ustno, po elektronskih medijih in tako 
naprej. Naj povem, da že zdaj Zakon o nalogah 
in pooblastilih policije v svojem 35. členu določa, 
da policisti smejo vabiti osebe pisno, 
neposredno po telefonu ali pa elektronski poti. 
Ta zakon je pravzaprav – sami veste, nekateri 
ste ga sprejemali že v prejšnjih sestavah – 
policijska ustava za izvajanje pooblastil, in se s 
tem ne spreminja nič, temveč se le v Zakonu o 
kazenskem postopku opredeljuje obstoječi 
standard in praksa pri vabljenju. Tudi tu so 
določene varovalke. Sami veste in tudi 
predstavljeno je bilo, da nihče ne more na 
podlagi ustnega ali telefonskega vabljenja v to 
zadevo privesti osebe s silo. Torej gre za to, da 
je možno nekoga privesti s silo samo, če je 
pisno vabljen in je v tem vabilu tudi izrecno 
določeno, da v primeru, če ne bo prišel, da se 
ga lahko vabi s silo. To je dodatna varovalka ali 
pa že obstoječa varovalka. Menim, da je tukaj 
strah brez utemeljitve.  
 Da je sumničenje v delo policije 
splošno veliko in kar povprek, brez nekih 
zdravorazumskih utemeljitev, kažejo tudi različni 
predlogi, ki so se pojavljali pri obravnavi te 
novele. Bili so predlogi, da se IMSI lovilec hrani 
na sodišču in naj ga policija ne bi imela ves čas 
v posesti, ker obstaja bojazen, da bi tu policija 
zlorabljala te IMSI lovilce. Tudi tu gre za neko 
nerazumljivo sumničenje, hkrati pa nihče ne 
pomisli, da sodišča varujejo zasebne varnostne 
agencije, z vsem dolžnim spoštovanjem do teh 
agencij, in ne nazadnje potem lahko varuje ta 
IMSI lovilec zasebna varnostna agencija, ne 
more pa ga varovati policija, ker ji a priori ne 
zaupamo.  
 Sam ne vem točno, kdaj smo prestopili 
mejo, ko smo začeli bolj zaupati osumljencem, 
obdolžencem in tako naprej. Glede na to, da 
nekateri menite, da bo policija na vsakem 
koraku zlorabljala tako hišno preiskavo brez 
prisotnosti lastnika stanovanja kot IMSI lovilce, 
prikrite preiskovalne ukrepe, pa predlagam, da 
se jim potem ta pooblastila vzamejo in se 
počaka na posledice. Te bodo zagotovo prišle in 
z njimi tudi trenutek resnice.  
 Kar se tiče hišne preiskave. Opravi jo 
preiskovalni sodnik, res je, vendar mu sodišče – 
ne vem, ali ste to spregledali – postavi tudi 
pooblaščenca po uradni dolžnosti, enega izmed 
odvetnikov, ki pa zastopa tudi njegove pravice, 
če že menimo, da je tudi preiskovalni sodnik tisti, 
ki bi lahko zlorabljal ali pa če tudi njemu ne 
zaupamo.  

 Na koncu bi rekel še nekaj. Policija 
izjemno redko sproži sama, na neko lastno 
pobudo, še manjkrat iz nekega čistega 
dolgčasa, ker naj ne bi imela česa početi, in 
začne opravljati prikrite preiskovalne ukrepe 
samo zato, ker se ji to zazdi. Veste, vedno so 
zadaj zgodbe. Zgodbe, ki so žalostne, tragične 
in grozljive. Tako na eni strani nimamo policije in 
tožilstva kot dobro namazanega stroja, z vsemi 
učinkovitimi sredstvi in metodami, na drugi strani 
pa nebogljenega osumljenca ali obtoženca, 
temveč imamo nasproti osumljenca, mater 
odvisnika, ki se je predoziral, svojce ugrabljene 
ali pogrešane osebe, pretepenega oropanega 
starostnika, žrtev nasilja in tako naprej.  
 Zato bom podprl novelo tega zakona, in 
tudi zato ker se z njim strinjajo tako ključni 
deležniki pa tudi v večji meri ali pa skoraj v 
večini Zakonodajno-pravna služba. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Replika, Anja Bah Žibert.  
 Izvoli.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa.  

 Ne spreminjati ali potvarjati mojih 
besed. Predvsem pa si poglejte amandma, ki 
smo ga vložili. Mislim, da amandma natančno 
govori o primerih, kjer želimo zaščititi, ko gre za 
ključna vprašanja v tej državi. Ko govorimo o 
kaznivih dejanjih terorizma, ko govorimo o 
zlorabi prostitucije, pornografije, neupravičenem 
prometu proizvodov in prepovedanih drog, 
ščuvanju h genocidu, ko govorimo o orožju. Vse 
te primere smo jasno določili z amandmajem. In 
še enkrat, res je, takrat ko nekdo izigrava zakon, 
je potrebno nekaj narediti, da se lahko stvari 
izpeljejo. In tukaj mi to tudi predlagamo. Ni pa 
prav in nepošteno je, da zaradi takšnih 
posameznikov, ki so, in se strinjam, treba jih je 
na nek način onemogočiti in s tem amandmajem 
bi jih, pa vsesplošno želimo na nek način 
državljanom povedati, od zdaj naprej, če boste 
nedosegljivi, zame je nedosegljivost zelo 
vprašljiva oziroma zelo nedorečena beseda, bo 
lahko nekdo prišel v vaše stanovanje. To se 
bodo lahko dogajale tudi absurdne situacije. Jaz 
si jih ne želim. Tako kot ste vi povedali, da si 
nekaj drugega ne želite, si jaz tudi v drugo smer 
ničesar ne želim. Želim pa, da deluje pravna 
država in da se spoštuje ustava Republike 
Slovenije. In ta amandma, ki smo ga vložili, 
govori ravno o tem, da se bo lahko postopalo 
tam, kjer so problemi in ko gre res za kazniva 
dejanja, ki so dejansko problem v tej državi. 
Ampak so pa različna kazniva dejanja. Imajo 
različne posledice. Zato smo mi opredelili, za 
katere menimo, da je takšen ukrep upravičen. 
Posploševanje pa zagotovo ni dobro. Kot sem 
povedala, izkušnje ljudi so različne. Ne smemo 
pa nikakor dati dvoma ljudem, da bomo zaradi 
posameznikov zdaj imeli občutek, da lahko 
policija v nekih primerih pride in jim pregleda 
stanovanje brez njihove navzočnosti. Kaj pa, če 
bodo doma takrat otroci, mladoletni in bo na 
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vrata prišla policija in začela s preiskavo? Niso 
to tako enostavne stvari, jaz si tega res ne želim. 
Se mi zdi, da je treba stvari konkretizirati in 
dejansko pogledati za stvari, ki so nujne in ki 
dejansko omogočajo, da lahko policija izpelje 
tisto, česar danes ne more. Ne sme pa to veljati 
za splošno.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Dejan Kaloh.  
 Izvoli.  
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa.  
 Tudi jaz se moram odzvati na razpravo 
gospoda Bakoviča. Jaz ga smatram kot 
strokovnega, glede na to, da je deloval v policiji, 
tudi na dobronamernega poslanca. pa vendarle, 
poglejte, zaupanje v policijo, govorili ste o 
hrambi IMSI-catcherjev, mi smo takrat predlagali 
hrambo na samem sodišču, da ne bi prihajalo do 
kakšnih čudnih situacij. Zdaj, ko spremljam, celo 
šefi kriminalistični služb se pijani vozijo naokoli. 
Kako naj jim potem državljani zaupajo v te 
osnovne parametre, kaj šele, da ne bodo IMSI-
catcherja zlorabljali, recimo z neko nadgradnjo, 
da bi se potem lahko tudi pogovori snemali, kar 
je totalno nezakonito.  
 Dosti se vrtimo okrog te hišne 
preiskave, zato naj najprej nekaj osnovnih 
pojmov razčistimo. Nekateri poslanci 
zamenjujejo imetnika z lastnikom. Imetnik je 
dejanski uporabnik stanovanja. Se pravi, da ni 
nujno, da je lastnik stanovanja, ker drugače ne 
bi mogli nikoli nekomu v stanovanju ali pa 
prostorih, ki jih najema, izvesti hišne preiskave. 
To je logično. Predlagatelj sicer uporablja 
pravilno dikcijo pri preiskavi, da se lahko naredi 
preiskava v stanovanju in pa prostorih. Ker 
včasih bo mogoče kakšen prestopnik dejansko 
na nekem določenem prostoru gojil marihuano 
in je ne uporablja za stanovanje, če tam samo 
izvršuje kazniva dejanja. Tako da imamo te 
osnovne pojme razčiščene.  
 Zdaj pa pridemo na točko, zakaj naš 
amandma. Kot je že spoštovana kolegica Bah 
Žibert povedala, da preprečimo zlorabe s strani 
vsakokratne oblasti in zato smo tudi kataloško 
našteli ta kazniva dejanja. Seveda mi smo za to, 
da se najhujšim kriminalcem dejansko prepreči 
izvrševanje njihovih kaznivih dejanj, da se vstopi 
v prostore, pa naj gre za stanovanjski prostor ali 
zgolj za kakšen prostor, ki ga uporabljajo. 
Predstavnik policije je takrat navedel, da so imeli 
verodostojno informacijo, da je v nekem 
stanovanju 6 kilogramov neke droge, pa niso 
mogli stopiti v stanovanje ravno zaradi omejitev 
zakonov. Seveda mi to podpiramo, logično, 
stopite v takem primeru. Zato smo mi ta 
kataloška kazniva dejanja našteli. V samem 
stališču sem jih prej predstavil. Gre za terorizem, 
financiranje terorizma, proizvodnja, promet z 
drogami, prikazovanje, izdelava, posesti, 
posredovanje pornografskega gradiva in tako 
dalje. Se pravi, da najbolj zavržena kazniva 

dejanja smo mi kataloško v tem amandmaju 
opredelili. Če ne morete tega podpreti, pa jaz 
res ne vidim vaše želje za izboljšanje te novele 
N. Tako da dajte to razumeti, da mi smo za to, 
da vsakokratna oblast ne zlorablja tega instituta 
hišne preiskave, ki ga dejansko ustava določa 
kot kategorijo, ki je ustavno zaščitena. Tretji 
odstavek 36. člena Ustave jasno določa, da pri 
hišni preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar 
stanovanje ali prostori se preiskujejo, ali njegov 
zastopnik. Rešitev predlagateljice je, da postavi 
kot pooblaščeno osebo enega izmed 
odvetnikov, potem so še dodali preiskovalnega 
sodnika kot tisto dodatno varovalko, glejte, po 
našem stališču ta dva nista zakonita zastopnika 
tistega, čigar prostor oziroma stanovanje se 
preiskuje. Še najmanj je preiskovalni sodnik, ki 
je del sodne veje oblasti, zastopnik 
preiskovanca.  
 Gospod Baković, vi verjetno taktične 
ukrepe policije poznate, saj smisel, funkcionalna 
razlaga je v tem, da pri sami hišni preiskavi se ti 
ukrepi nekako prilagodijo, ker je tisti 
preiskovanec zraven, se pravi, da gleda, po 
domače rečeno, pod prste kriminalistov, ki 
izvajajo hišno preiskavo. Da bi pa koalicija želela 
uvesti, da pa sploh imetnika ne bo poleg, kot 
sem že dejal na odboru, da se bo šla neko 
fishing expedition, se pravi, da bodo imeli 
ribarjenje nekih dokazov pa mogoče celo, da si 
bodo po predpostavki neke politične 
motiviranosti si pa zanalašč iskali neke možnosti 
izvajati hišne preiskave takrat, ko ni imetnika 
stanovanja doma, pa res ustavno, ne, kot je 
rekel dr. Vatovec, da je sporno, je pa to že 
dejansko čez rob te spornosti. / oglašanje iz 
dvorane/ Ja, seveda, tudi razna podtikanja so 
možna, cela malha stvari se lahko potem zraven 
doda. 
 Radi bi še navedel komentar Lovra 
Šturma iz komentarjev ustave na to temo, da bo 
nekako še bolj jasno s strani etabliranega 
pravnika: »Namen določb o zahtevani 
navzočnosti je seveda ta, da bi te osebe lahko 
nadzorovale obseg preiskave. Izigravanje te 
določbe je, če policija v preiskavo v stanovanje 
pošlje veliko število policistov, ki jih ustavno 
omenjene osebe pri preiskavi potem ne morejo 
nadzorovati.« Zdaj pa mi dovolite, kolegica Bah 
je pred tem govorila o določenih primerih, kaj 
ljudje s terena povedo. Naj vam navedem, 
verjetno sem v teh hramu demokracije edini, ki 
je kdaj imel izvedeno hišno preiskavo še v času, 
ko sem bil novinar seveda, da se razumemo. 
Jaz sem jo takrat ocenil pa tudi dejansko se je 
izkazalo, da je bila politično motivirana 
preiskava. Iskali so nek dokument, ki je bojda 
nosil oznako »tajno«, jaz sem tistega objavil na 
nekem portalu.  
 In kako to izgleda v praksi? Po navadi 
pred 6. uro ti pozvonijo, se pač najavijo. Lahko 
počakaš na pooblaščenega, se pravi zakonitega 
zastopnika, to je bil v mojem primeru advokat, 
da pride in z dvema pričama nekako zakonito 
izvršujejo hišno preiskavo. Kaj se je zgodilo 
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potem? Tožilka je seveda vse skupaj zavrgla, 
ker ni bilo dokazov, jasno, da jih ni bilo, kajti 
kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov nisem 
storil, moje družini pa je bila storjena velika 
škoda.  
 Takrat sem imel hčerko, ki je bila stara 
komaj leto dni. Nobenemu, še najhujšemu 
političnemu nasprotniku ne privoščim hišne 
preiskave, kjer je vsaj kanček dvoma o tem, če 
je to vse okej, pa da ni politično motivirana. Res 
ne privoščim nikomur. Tiste uboge očke otroka, 
ko gledajo te može postave, ko ti hodijo, kot je 
bilo rečeno, po najbolj intimnem delu naše 
bivanjskosti, se pravi po stanovanju, je res 
neprijetna izkušnja. Še zdaj se mi malo kocine 
pokonci postavijo, ko na to pomislim, ko veš, da 
nisi kriv, pa dejansko ker si objavil v nekem 
mediju, ki ni mainstream medij, imaš potem 
dejansko realne probleme s škodo na čast in 
dobro ime, ki ti je pa potem nihče nikoli ne 
povrne.  
 Zato so ti amandmaji, spoštovani kolegi 
iz koalicije, toliko pomembni in ključni, tako da 
vsaj tega, ki govori o teh kataloških kaznivih 
dejanjih, dajte podpreti, s tem bomo zožili polje 
zlorab. Tudi obisk gospe Katičeve in državne 
sekretarke takrat v vaši poslanski skupini je bil v 
tem pogledu konstruktiven. Ugotavljali smo tudi 
v končni fazi na tem sestanku, da rešitev glede 
hišne preiskave v kontekstu ustavnosti ni 
vodotesna. Predstavniki vlade so povedali sami 
tako.  
 Tako da vas prosim, dajte nas tukaj 
podpreti, ker bomo na ta način dejansko 
izboljšali našo pravno državo, v kateri vsi živimo. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod Baković, replika. 
 Izvoli. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Hvala lepa. 

 Jaz bi rad samo izpostavil, resnično 
prihajam iz prakse in moram vam povedati, da 
hišna preiskava ni vsakodnevno opravilo. To so 
izjemni in posebni dogodki, ki se dogajajo, in so 
tudi določeni standardi. Naprej morajo biti 
podani utemeljeni razlogi za sum, da je neka 
osebna storila kaznivo dejanje. To ni navaden 
sum, to je kvalificirana oblika sumov, utemeljeni 
razlogi za sum. Potem mora biti podana 
verjetnost, da se bodo v tem objektu, ki se 
preiskuje, našli določeni predmeti in sledovi. Ta 
verjetnost pomeni, da je več kot 50 % verjetno, 
da se bodo te stvari res tukaj našle. In zdaj mi 
na nek način tukaj prikazujemo, kako je hišna 
preiskava vsakodnevna, kako bodo policisti, ko 
bo sprememba Zakona o kazenskem postopku v 
tem delu, nalašč čakali, da bo nekdo šel zdoma 
in potem hišno preiskavo opravili brez lastnika 
oziroma upravičenca stanovanja. 
 Glejte, postopki že sedaj potekajo, jaz 
upam, da lahko tako povem, morda se je kaj 
spremenilo, vendar v detajlih zagotovo ne. 
Policisti, ko izpolnijo te standarde, ko ugotovijo 

utemeljene razloge za sum, ko je podana 
verjetnost, da se bodo predmeti našli v nekem 
prostoru, šele takrat dajo pobudo ali pa predlog 
tožilcu, ki to sam preveri. Potem on da predlog 
naprej preiskovalnemu sodniku, ki se lahko 
odloči, da bo dal ali ne bo dal. Ko policija začne 
opravljati to hišno preiskavo in ugotovi, da 
oškodovanca oziroma nikogar ni doma, potem 
ne bo delala preiskave, dokler ne pride 
preiskovalni sodnik in dokler ne bo temu človeku 
postavljen, če ga seveda po nobenem ključu ne 
bo mogoče dobiti, mu potem postavi tudi nekega 
pooblaščenca. Vendar moram vam povedati, pa 
verjetno bi tudi moji bivši kolegi lahko sami 
povedali, da so se v sedanjosti in verjetno s 
bodo tudi v prihodnosti, če to ne bo šlo skozi, 
srečevali z zlorabami, ki se dogajajo. In čedalje 
bolj. Ne samo za kataloška in huda kazniva 
dejanja, tudi za tista manjša. Recimo, nekdo, ki 
je majhen diler, ali pa nek oškodovanec, ki mu je 
bil ukraden nek predmet, ki sicer nima velike 
vrednosti, njemu pa veliko pomeni, pa ne bo 
mogel dobiti tega predmeta nazaj, ker hišna 
preiskava pač ne bo mogla biti opravljena. 
Veste, hišna preiskava je procesno opravilo, pri 
katerem se najpogosteje ali pa zelo pogosto 
najdejo dokazi, ki so obremenjujoči za 
osumljenca. Tukaj potem lahko razumem, zakaj 
nekomu to ni povšeči. Vendar dejstvo je, še 
enkrat poudarjam, hišna preiskava se ne 
opravlja vsak dan, ampak se opravlja ob točno 
določenih pogojih, zagotovi jo točno določen 
organ, odredbo izda točno določeni organ in 
zadeva teče po točno določenih postopkih. 
Kadarkoli pade sum ali dvom v to, da zadeva ni 
bila dobro in korektno opravljena, potem sami 
veste, kaj se zgodi, da potem sodišče ne more 
opreti svoje odločitve na take dokaze, ki so bili 
pridobljeni na nezakonit način. Jaz mislim, da je 
tukaj dovolj varovalk. Za enkrat toliko, hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima mag. Branko Grims. 
 
MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS): Hvala še 

enkrat za besedo. 
 Glejte, kar je v Sloveniji problem, ko gre 
za celotno pravosodje in organe pregona, tega 
ni mogoče zajeti samo v en tak zakon ali pa na 
tako enostaven način, kot spoštovani kolega 
tamle čez prikazuje. Kaj je eden od sistemskih 
problemov Slovenije? Poglejmo že samo, kako 
sodišče sodi, kajti vse te stvari, ki jih zajema ta 
zakon, doživijo pravi epilog šele na sodišču.
 Moral bi, zato je tudi, saj veste, tista z 
zavezanimi očmi in tehtnico, kajne, na eni strani 
biti zagovornik, na drugi strani tožitelj, sodnik 
nevtralen. Veste, kako je to v praksi v Sloveniji? 
Da se vsi trije skupaj usedejo pa se zmenijo. 
Potem se čudimo, kako lahko en Jankovič na 
Hrvaškem reče, da,dokler bo on proti SDS pa 
Janezu Janši, se mu ne more nič zgoditi, kajne. 
To ni moja ugotovitev, gospe in gospodje, to je 
opozorilo, ki je bilo dano na uradnem srečanju 
najuglednejših pravnikov s strani dr. Lovra 
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Šturma, ustavnega pravnika, ki na ta sistemski 
feler slovenskega pravosodja še posebej 
opozarja. To potem postavi vse ostalo pod 
vprašaj. 
 Zaradi tega ko govorimo o teh stvareh, 
ne govorite o zaupanju. To nima zveze z 
zaupanjem, kajti vaša odgovornost in 
odgovornost predlagatelja, to se pravi vlade, 
vlade in vladajoče koalicije, ki ima večino in 
lahko o tem odloči, je, da postavite zakon tako, 
da bodo določbe jasne, da bo vsakdo vedel, 
kakšno je ravnanje in da ne bodo možne 
različne interpretacije, da ne bo prostora za 
arbitrarnost, ki je nedopustna, ustavnopravno 
nedopustna – pojdite brat odločbe Ustavnega 
sodišča – in da ne bo ničesar v tako občutljivih 
stvareh, kot je recimo poseg v intimo stanovanja, 
prepuščeno kakršni koli samovolji ali pa različni 
interpretaciji tistega, ki to potem izvaja. To je 
vaša odgovornost. Da je to nujno, da sploh 
zakon zadosti načelom ustavnosti, obstaja tudi 
presoja slovenskega ustavnega sodišča, ki je na 
tem področju obširna in pravi, da o stvareh, ko 
gre za kazensko zakonodajo, ko gre za 
procesno pravo, ki se dotika kazenskih 
postopkov, so dopustna samo tista zakonska 
določila, ki so jasna, nedvoumna in določna. In 
nič drugega nima prostora.  
 Zaradi tega ne tega jemati tako 
lahkotno. Jaz še enkrat povem, kaj je 
ustavnopravna presoja: takrat se tehta na eni 
strani vrednota učinkovitosti, če želite 
učinkovitosti pregonov, učinkovitosti preiskave, 
na drugi strani varovanje človekovih pravic. 
Oboje mora biti zaščiteno, oboje je treba 
upoštevati. Ne morete kar reči, to je zato ker 
bomo one potem bolj učinkovito preganjali. 
Najprej je treba odpraviti te sistemske felerje, o 
katerih sem govoril. Ali veste, tudi, če želite, že 
davno pravo in politologija učita, da je samo ena 
tretjina odvisna od vsebine tistega, kar piše v 
zakonu, dve tretjini sta pa odvisni od tistega, ki 
zakon izvaja. Zaradi tega ko gre za vprašanje 
človekovih pravic, za vprašanje pregona, 
preiskave, vsega tega, česar se dotika ta zakon, 
morajo biti ta določila jasna, nedvoumna, 
premišljena in taka, da vsi, ki jih sprejemamo, 
res verjamemo, da so skladna z ustavo. Za taka, 
ki so bila pa ponujena s strani vlade, pa z vso 
odgovornostjo trdim, da so bila očitno 
protiustavna. Tudi zdaj, ko so nekoliko 
korigirana, so žal po mojem prepričanju še 
vedno v očitnem nasprotju z ustavo in v 
nasprotju z judikati Evropskega sodišča za 
človekove pravice. 
 Ne vem, zakaj na to uho nihče noče 
slišati. Treba bi bilo tudi to upoštevati, to je 
sestavni del pravnega reda v najširšem smislu in 
zavezuje vse in vsakogar, tako kot vsa ustavna 
materija in ustavni red. To je os, okoli katere se 
vrti pravo, ki je namenjeno enemu samemu cilju: 
to je varovanju človekovih pravic, varovanju 
šibkejšega. Saj veste, v pravu velja načelo, da je 
vsakdo nedolžen, dokler ni pravnomočno 

obsojen. In drugo, kadar je v dvomu, se vedno 
odloči v korist šibkejšega. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želi še kdo razpravljati?  
 Franc Kramar, izvoli. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

podpredsednik. Spoštovana ministrica, kolegice 
in kolegi! 
 Večinoma razpravljavcev danes je 
razpravljala splošno, pa tudi jaz ne bom 
razpravljal o amandmajih. Spodbudilo me je k 
razpravi to, kar mi je včeraj ministrica obljubila in 
sem vesel, da v kolikor bo, in prepričan sem da 
bo ta zakonik sprejet, da se bo preganjala tudi 
tista elita bančnikov. Na to jo moram opozoriti. 
Dejali ste, če bomo sprejeli zakonik, potem se 
bodo te stvari odvijale.  
 Moram pa reči, da smo tudi v 
preteklosti imeli kazenske zakonike. Trinajstič se 
baje popravlja ta zakonik. Sam osebno mislim, 
da je treba težiti k temu, da se zakoni izvajajo. 
Mi tukaj, Državni zbor, smo tisti, ki dajemo 
orodje v roke tistim, ki so potem dolžni ta orodja 
izvajati, Treba je težiti k temu, da se čim več 
zadev razišče, da doživi epiloge. Moram reči, da 
se v Sloveniji vse prepogosto dogaja, da ljudje 
ne zaupajo več pravnemu sistemu prav zaradi 
tega, ker se določene stvari niso izvajale ali pa 
so nekateri imuni na kazenski pregon in se ne 
preganjajo. Vemo za primer, ki je star 13 let, pa 
se vleče, pa se vleče in gotovo se bo vlekel še 
toliko časa, da v končni fazi ne bo zastaral.  
 Zato res apeliram na izvršilno oblast, 
da ko bo ta zakonik sprejet, da se bo uporabljal 
kot orodje za to, da se začnejo preganjati tisti, 
sam osebno, pa še enkrat poudarjam, predvsem 
pričakujem, da se bo začel preganjati bančni 
kriminal. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Morda bi bilo dobro, da bi povedali, kaj vam je 
včeraj ministrica obljubila, tako ste razpravo 
začeli.  
 Želi še kdo razpravljati?  
 Dejan Kaloh, izvoli. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): 

Podpredsednik, hvala za besedo.  
 Dostikrat se najdejo obremenilni 
dokazi, včasih se pa ne. Včasih se ne. Pri meni, 
recimo, se niso, ker jih ni bilo. Čisto tako 
enostavno povedano.  
 Tudi pri nekih eksponiranih politikih, pri 
ljubljanskemu županu se je leta 2012 tudi 
opravila hišna preiskava zaradi projekta Stožice. 
Tam so kriminalisti teatralno pred mediji odnesli 
cele škatle vseh živih dokumentov, ampak nič se 
ni zgodilo. Kaj pa če niso iskali pravih 
dokumentov, pa so zgolj, hipotetično, odnesli 
neko staro časopisje, recimo. Glede na to, da je 
takrat sam preiskovani Janković dejal: 
»Verjamem v pravosodje in organe pregona.« 
Kako ne bi verjel v tem svojem delu, če so 
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določene sodnice tako navdušene nad njim, da 
celo javno na socialnih omrežjih pišejo: »Nekaj 
pa ima tale naš Zoki.« Seveda ga ne rabi nič 
skrbeti, ker ve, da ga bodo ti, bi rekel, sopotniki, 
vsaj ideološki, na nek način potem pokrili, kar se 
dejansko dogaja pri njem iz postopka v 
postopek.  
 Gospod Kramar je rekel, da nismo nič 
kaj govorili o amandmajih, pa me je spomnil. Pri 
amandmaju Slovenske demokratske stranke k 
69. členu bi rad opozoril na eno našo 
spremembo, ki se nanaša na preiskavo v 
državnih prostorih. Tudi v tej hiši demokracije so 
se že izvajale hišne preiskave, če se spomnite. 
Mi smo to formulirali takole: »Če se opravi 
preiskava v prostorih državnih organov, podjetij 
ali drugih pravnih oseb, se povabi njihov 
predstojnik, ki ima pravico biti navzoč pri 
preiskavi.« Tega predlagatelj ne opredeljuje, se 
pravi te pravice navzočnosti pri preiskavi. «Če 
se opravi preiskava v prostorih Državnega zbora 
Republike Slovenije ali Državnega sveta 
Republike Slovenije se povabi predstavnika 
Državnega zbora ali Državnega sveta, ki ima 
pravico biti navzoč pri preiskavi.« Ni dikcija, 
samo da je navzoč pri preiskavi, ne, pravico ima 
biti navzoč pri preiskavi. »Če se v Državnem 
zboru opravi preiskava v prostorih poslanske 
skupine,« za to smo verjetno zainteresirani vsi, 
ki tukaj delamo, »parlamentarne preiskovalne 
komisije ali pristojnega delovnega telesa 
Državnega zbora za nadzor obveščevalno-
varnostnih služb, se povabi predstavnika 
Državnega zbora ter predstavnika navedene 
skupine ali telesa, ki ima pravico biti navzoč pri 
preiskavi.« Še enkrat naj poudarim to našo 
obrazložitev, da boste nekako dojeli, koliko je 
ključna za izboljšanje te novele. S tem 
amandmajem predlagamo dopolnitev prvega 
odstavka, ker gre za vprašanje sorazmernosti v 
povezavi s spoštovanjem 36. člena Ustave 
Republike Slovenije, kjer se omogoča izvedba 
hišne preiskave brez navzočnosti imetnika 
stanovanja, in sicer z izjemo, da se to lahko 
izvedbe v primerih naštetih kaznivih dejanj. S 
predlaganimi spremembi v četrtem odstavku – o 
čemer sem sedaj govoril, se pa tudi sledi določbi 
36. člena Ustave Republike Slovenije, njenemu 
namenu in naravi.  
 Tako še enkrat apel, zelo pomemben in 
ključen amandma, in verjamem, da boste 
racionalni poslanci nekako to podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Res je predsednik, ki je začel to točko, 
pustil širšo razpravo o vsebini zakona, vendar 
do konkretnih amandmajev, tudi do tega bomo 
prišli čez približno eno uro, če ne bo prej 
razprava stekla oziroma če ne bodo kaj prej 
manj razprave.  
 Želi še kdo razpravljati? Ker ne želi več 
nihče razpravljati, zaključujem razprav. Preden 
preidemo k naslednjemu členu, to je 31. člen, pa 
bi spomnil Vlado, da ima najavljen čas in da se 
lahko tudi kadarkoli prijavi k razpravi, da pojasni 

ali pa pokomentira stališča, ki jih imajo 
poslanske skupine, pa tudi, da morda vi 
komentirate, kaj ste obljubili gospodu Kramarju.  
 Prehajamo na 31. člen in sicer na 
amandma Poslanke skupine SDS. Želi kdo 
razpravljati?  
 Ministrica, izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala.  

 Mi smo se odločili, da bomo poslušali, 
ker na začetku je bilo rečeno, da bodo poslanci 
povedali obrazložitev k vsakemu predlaganemu 
amandmaju, sedaj so nekateri res šli že v širšo 
debato. Gospodu Kramarju, ker ste me dvakrat 
izzvali, spoštovani podpredsednik, kaj sem mu 
obljubila. Če bi ga v redu poslušali, bi slišali. 
Obljubila sem mu, da je tudi ta podlaga za boljši 
pregon bančnega kriminala. In to sem včeraj 
jasno in glasno povedala tudi pri odgovorih na 
poslanska vprašanja.  
 Bomo povedali potem, ko bomo 
poslušali še vse ostale poslance. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Sem poslušal dobro. Ne vem, če je povedal vse.  
 Se želi kdo prijaviti k razpravi k 31. 
členu? Ne želi nihče. Zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na 37. člen ter amandma 
Poslanske skupine Levica. Želi kdo razpravljati? 
Ne želi. Zaključujem razpravo.  
 Prehajamo na 41. člen ter amandma 
Poslanske skupine Levica in amandma 
Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? 
Nihče. Zaključujem razpravo tudi k 41. členu.  
 Prehajamo na 69. člen ter amandma 
Poslanske skupine Levica in amandma 
Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati?  
 Maša Kociper, izvoli.  
  
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa.  

 Jaz bi se vendar, glede na to da je bilo 
o tem členu res veliko povedano že pri prejšnjih 
členih, tukaj še na kratko odzvala. Jaz sem zelo 
začudena, da nekateri poslanci točno vedo, da 
je ta člen neustaven – to velja tako za gospoda 
Vatovca kot mislim da za gospo Bah Žibert. Jaz 
bi še enkrat poudarila, da je zakon, kot je pred 
nami, usklajen tako s sodišči, Vrhovnim 
sodiščem, rednimi sodišči, tožilci, policijo, 
odvetniki, skratka kar nekaj pravnikov je 
pogledalo ta zakon in niso mogli reči, da je ta 
člen direktno protiustaven, nekateri poslanci pa 
to upajo trditi. Mi vemo, da samo nekdo v tej 
državi odloča o protiustavnosti, in to je Ustavno 
sodišče. Čeprav mi je gospod Vatovec prej 
rekel, da sem lažnivka, pojavljam še enkrat, da 
je predstavnica Zakonodajno-pravne službe 
izrecno rekla in tisti, ki ste bili na odboru, boste 
lahko to potrdili ali pa upajmo, da bo kmalu res 
tudi ta magnetogram, da je z dodatno varovalko 
preiskovalnega sodnika manj možnosti, da bi šlo 
za protiustavnost. Prav tako nisem lagala, kot 
sem bila obtožena, ko sem rekla, da ima Levica 
samo tri amandmaje, dva od tega k IMSI- lovilcu, 
jaz ne vem, če gospod Vatovec sam ne ve, 
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katere amandmaje ima, potem težko pomagam. 
Sem pa zaradi korektnosti te razprave 
pogledala, koliko vprašanj so problematizirali 
prej, ko so bili člen še odprli, in moram priznati, 
da so pa res še tri zadeve problematizirali. Eno 
je vabljenje oseb, in sicer ustno in telefonsko, in 
pridobivanje podatkov o prometu s 
komunikacijami – dva amandmaja. Tako da 
očitno čisto vse narobe v tem zakonu pa le ni, 
da bi uvajal preiskovalno državo, če je bilo tako 
malo pripomb.  
 In za konec. V zvezi s tem konkretnim 
amandmajem so nekateri razpravljavci 
razpravljali v smislu, kot da bodo policisti lahko 
sami stopili v stanovanje. Jaz bi še enkrat 
poudarila, da dajmo razpravljati korektno, da 
bodo ljudje vedeli o čem govorimo. Seveda ne 
bodo mogli vstopiti sami, lahko bodo vstopili v 
spremstvu zastopnika in sedaj celo 
preiskovalnega sodnika. Ustavna določba ima 
jasen namen, to je, da se hišna preiskava mora 
opraviti na ta način, da se ne more podtikati 
dokazov, kot se je tudi tukaj nakazovalo, da je 
namen te določbe. Da se ne more podtikati 
dokazov, je to, kar je ustavno urejeno. Na kak 
način se pa to doseže, je pa lahko tudi stvar 
ustavne presoje, ki jo bo v tem primeru naredilo 
Ustavno sodišče, lahko se vztraja pri tem, da je 
vedno lastnik zraven, lahko pa je temu 
standardu zadoščeno že, če je prisotna neka 
oseba, nek pooblaščenec oziroma zastopnik 
imenovan po uradni dolžnosti oziroma še višji 
standard, preiskovalni sodnik, ki pa že zato, ker 
izhaja iz sodstva, mora biti nevtralen in lahko 
samo predvidevamo, da je, saj preiskovalni 
sodniki opravljajo številna preiskovalna dejanja 
in odločajo o zelo pomembnih zadevah v našem 
kazenskem postopku. Samo še toliko 
predsedujoči. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Želi še kdo razpravljati o 69. členu? 
(Ne.) 
 Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo in prehajamo na novi 
140.a člen in amandma poslanske skupine Nova 
Slovenija. Želi kdo razpravljati?  
 Blaž Pavlin, izvoli.  
  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo. 

 V Novi Sloveniji smo že pri sprejemanju 
sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika 
leta 2017 na seji Državnega zbora predlagali 
amandma, s katerim bi ponovno v podaljšanem 
roku omogočili, da bi državljani, ki so jim bile 
kršene temeljne človekove pravice, lahko tudi 
danes še vlagali zahtevo za varstvo zakonitosti. 
Novela zakona je leta 2008 rok za vlaganje 
zahtev za varstvo zakonitosti iz tega naslova že 
podaljšala do 31. 12. 2012. Do tega roka vsi 
upravičenci po tem zakonu niso mogli vložiti 
zahtev za varstvo zakonitosti, rok pa ponovno ni 
bil podaljšan. Bil pa je podaljšan s sprejetjem 
našega amandmaja na seji Državnega zbora 

lansko leto in na žalost zaradi vloženega veta 
Državnega sveta zakon ni bil uveljavljen. Naj 
poudarim, da so razlog za vložitev te zahteve 
protipravna dejanja, storjena med drugo 
svetovno vojno in po njen, za katere svojci žrtev 
do osamosvojitve niso mogli uveljavljati svojih 
pravic za pokojnimi.  
 V Novi Sloveniji smo prepričani, da bi 
morali imeti državljani v skladu s spoštovanjem 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
zakonsko možnost uveljavljati svoje pravice z 
vlaganjem zahtev za varstvo zakonitosti iz tega 
naslova kadarkoli, če so jim bile le-te kratene. 
Kratene pa so jim bile z nezakonitimi dejanji ali z 
zakoni, v katerih veljajo pravice le za določen 
del prebivalstva, ne pa za vse državljane enako. 
Tudi zakon o popravi krivic je časovno omejeno 
pravico vlaganja zahtevkov iz tega naslova 
odpravil.  
 Glede na to da tudi slovenska ustava 
izrecno določa, da smo pred zakonom vsi enaki, 
je predlog amandmaja utemeljen. Ne gre za 
novost v zakonu, gre le za ponovno možnost, ki 
je bila do konca leta 2012 že uveljavljena, 
vendar pa so številni ta rok zamudili zaradi 
izgubljenih listin in uničenih arhivov.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima ministrica Andreja Katič. 
 Izvoli. 
 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala, spoštovani 

podpredsednik, spoštovani poslanci! 
 Glede na to debato ocenjujem, da smo 
marsikaj od tega odgovorili že na seji Odbora za 
pravosodje, ampak glede ena drugačno sestavo 
danes pa glede na to, da je bilo povedano, da 
zapisnika še ni, zagotovo lahko odgovor 
podamo še enkrat, zato bom tudi mogoče malce 
daljša. 
 Že uvodoma sem povedala, da je 
predlog, ki ga imate pred sabo, usklajen s 
ključnimi deležniki. Na seji Odbora za 
pravosodje sta bila prisotna tako predsednik 
Vrhovnega sodišča kot tudi generalni državni 
tožilec. Povedala sem tudi, da mu ne nasprotuje 
Odvetniška zbornica Slovenije, da je vrsto 
določil pozdravil Varuh človekov pravic. 
Ponovno smo preverili pri novem varuhu, ki 
pravi, da je to pripravil institut in da se strinjajo s 
tem. Tudi v Državnem svetu je bila opravljena 
razprava in Državni svet je soglasno potrdil 
predlog, ki ga imate pred seboj. Zagotovo je 
Ministrstvo za pravosodje tisto, ki bo vedno bo 
branik človekovih pravic. Na eni strani pravic 
žrtev kot na drugi strani pravic osumljenca 
oziroma obdolženca, kar se tiče poštenega 
postopka. Pri predlogu, ki ga imate pred seboj, 
smo tehtali sorazmernost in nekako skupaj prišli 
do zaključka s številnimi, ki so bili vključeni, tako 
preko sodstva, tožilstva, vseh ostalih, s katerimi 
smo izvajali usklajevanje, da gre za najboljši 
uravnotežen predlog.  
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 Že na odboru sem povedala, zakaj smo 
šli pripravljat takšno novelo, kot jo imate pred 
seboj. Že pri prejšnji noveli, ki je bila sprejeta v 
Državnem zboru in je potem doživela veto 
Državnega sveta, po ponovne glasovanju pa ni 
dobila zadostne podpore v Državnem zboru, je 
bilo opravljeno veliko dela. Takrat je bila tudi 
opravljena predstavitev mnenj in marsikdo se je 
takrat lahko tako ali drugače izjasnil o določilih. 
Sama sem šla naprej s tem konceptom, da vse 
tisto, kar lahko uskladimo s ključnimi deležniki, 
se pravi s sodstvom, tožilstvom, odvetništvom, s 
policijo, damo naprej v proceduro, kar pa ne bo 
možno, pa prepustimo naslednji noveli. 
 Povedala sem, da se ne bojimo izziva, 
ker se tudi mi strinjamo s tem, da je potrebno 
pristopiti k celotni pripravi oziroma prenovi 
koncepta kazenskega postopka. Ampak to je 
poskušalo najmanj pet delovnih skupin, ki so jih 
ustanovili ministri pred mano. Zdaj smo pri noveli 
N, kmalu nam bo zmanjkalo črk slovenske 
zakonodaje, ampak zagotovo se bomo v tem 
mandatu, ker se vsi deležniki, ki so imeli 
izkušnje s pripravo celotne prenove kazenskega 
postopka, strinjajo, da gre za obdobje, ki 
presega samo en mandat, tako se bomo zaradi 
implementacije direktive, ki ureja evropskega 
javnega tožilca, srečali s še eno novelo. V sklopi 
tega se zagotovo strinjam tudi s tem, kar je bilo 
povedano v razpravi, pa tudi pred tem, da bomo 
tisto, kar smo umaknili iz te novele, ki jo imate 
pred sabo, kar je bilo pri prejšnji tej isti noveli že 
obravnavano, ponovno sprožili prek javno 
razprave in da poskušamo z deležniki uskladiti, 
ker tudi na teh področjih je nekaj potrebno 
narediti naprej. Ali bo to uspelo že pri noveli O 
ali pa bo to del prenovljenega kazenskega 
postopka, bomo zagotovo še videli, je pa veliko 
odvisno od strokovnjakov, ki verjamem, da se 
bodo, tako kot so se sedaj, tudi pri tej celoviti 
prenovi aktivno vključili v sodelovanje. 
 Kar se tiče pripomb, je bilo tukaj največ 
pripomb pravzaprav na troje. Eno, kar se tiče 
IMSI-lovilcev, drugo, kar se tiče ločenih mnenj, 
in tretje, kar se tiče hišne preiskave. To je bilo 
tisto, na kar je najbolj opozorila Zakonodajno-
pravna služba, ki je, kot sem uvodoma 
povedala, podala pripombe k 18 členom od 145. 
Na koncu smo se v bistvu najbolj pogovarjali o 
teh treh segmentih. Grem kar po vrsti.  
 Kar se tiče IMSI-lovilcev, zagotovo da. 
Dajemo pooblastila ob vrsti varovalk. Kaj je 
IMSI- lovilec bo verjetno kolega z Ministrstva za 
notranje zadeve oziroma s Policije lahko 
podrobneje pojasnil. Jaz bi pojasnila samo 
varovalke.  
 Se pravi, s predlaganima novima 
členoma se natančno določajo pogoji in 
postopek za uporabo IMSI-lovilca, tako da bosta 
zagotovljeni predhodna sodna kontrola ter 
naknadna seznanitev obrambe ter da bodo 
preprečene zlorabe, se pravi prisluškovanje 
oziroma druge nedovoljene oblike nadzora. 
Vezanost uporabe IMSI- lovilca je prav tako 
vezana na katalog hujših kaznivih dejanj. 

Bistvena varovalka tega člena je, da ne 
dovoljuje uporabe takšnega lovilca, ki omogoča, 
ali bi omogočal prisluškovanje elektronskim 
komunikacijam. Dovoljena bo uporaba le takšnih 
lovilcev, ki bodo omogočali le ugotavljanje 
telefonske številke določenega osumljenca 
oziroma ugotavljanje točnejše lokacije tega 
osumljenca. Če se bodo novi prikriti preiskovalni 
ukrepi izvajali v nasprotju z določbami ZKP, 
sodišče – to je še ena pomembna varovalka – 
ne bo smelo opreti svoje odločbe na tako 
dobljene podatke. IMSI-lovilca, njegovo uporabo 
bo treba ustrezno zapisniško dokumentirati. V 
zamejenih okvirih se lahko uporabi tudi za 
ugotavljanje lokacije osumljenca, če odkrivanje 
lokacije storilca z drugimi ukrepi ne bi bilo 
možno ali bi bilo povezano z nesorazmernimi 
težavami. Vendar ukrep ugotavljanja lokacije 
komunikacijskega sredstva in s tem načeloma 
tudi obdolženca pa se bo lahko odredil tudi 
takrat, ko bo odkrivanje lokacije 
komunikacijskega sredstva, za katerega je 
verjetno, da ga uporablja obdolženec, nujno 
potrebno za izvedbo odrejenega pripora, 
hišnega pripora, tiralice ali privedbe v postopku 
zaradi kataloško določenih hujših kaznivih dejanj 
in je mogoče utemeljeno sklepati, da lokacije 
obdolženca ne bo mogoče odkriti z drugimi 
ukrepi. Gre za situacije, ko je večinoma že 
podan utemeljen sum, na primer odrejen pripor, 
kot sorazmerno visoka stopnja suma, da je 
osumljenec storil kaznivo dejanje, ali celo 
pravnomočna obsodba, govorimo o razpisani 
tiralici. V členu pa so našteti tudi ukrepi, ki 
morajo biti odrejeni s strani sodišča, da kažejo 
na to, da je na begu pred pristojnimi organi. 
Glede na to menimo, da predlagana rešitev 
dosega potrebno stopnjo jasnosti ter po drugi 
strani tudi varovalk, da bo zagotovljena ustavno 
in konvencijsko skladna narava. Mi smo na 
Odboru za pravosodje veliko govorili o tem, kaj 
to pomeni v praksi tudi glede teh prej vloženih 
predlogov, da bi IMSI- lovilce hranila sodišča.  
 Kot drugo, tisto, kar je bilo s strani 
Zakonodajno-pravne službe rečeno, da se 
pojavlja dvom v ustavno skladnost, pa so ločena 
mnenja in hišna preiskava. Kar se tiče ločenih 
mnenj smo v svojem predlogu sledili temu, kar je 
bilo takrat povedano tudi pri prejšnji noveli 
oziroma pri Zakonu o pravdnem postopku. 
Glede na to da ima tudi Ustavno sodišče ločeno 
mnenje, pa tudi Evropsko sodišče za človekove 
pravice, in amandma, ki ga predlaga Poslanska 
skupina SDS, povzema to, kar smo imeli mi 
napisano v svojem predlogu. Ampak po 
posvetovanju z Zakonodajno-pravno službo – in 
tu je vprašanje, ali bomo cenili mnenje 
Zakonodajno-pravne službe ali ne bomo cenili 
mnenja Zakonodajno-pravne službe – menimo, 
da je amandma, ki je bil sprejet na odboru, 
predlagan s strani koalicije oziroma amandma 
odbora, primerno naslovil tudi to. Zagotovo se 
pa strinjam, glede na to da je v preteklosti že 
bila opravljena razprava in da takrat ni bilo tako 
problematizirano, da se tudi pri naslednjih 
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spremembah, tudi na pobudo Vrhovnega 
sodišča, opravi poglobljena strokovna razprava, 
kaj pomeni ta sprememba za naprej, da se 
potem, če bodo odpravljeni ti dvomi, ki jih je 
naslovila Zakonodajno-pravna služba, to vnese 
pri noveli O oziroma pri celoviti prenovi 
kazenskega postopka.  
 Kar se tiče hišne preiskave. Tudi tu, kot 
je bilo povedano že na odboru, smo tehtali, ali 
gre za sorazmernost posega. Kar se tiče same 
hišne preiskave, pri hišni preiskavi ima pravico 
biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostor se 
preiskuje ali njegov zastopnik. Preiskava se sme 
opraviti samo v navzočnosti dveh prič. Mi zdaj 
predlagamo tudi na podlagi tega, kar je bilo 
povedano na odboru in potem sprejetega 
amandmaja, za katerega Zakonodajno-pravna 
služba pravi – če smo zdaj, ko smo poslušali, 
uspeli pravilno zajeti njeno mnenje – da 
sodelovanje preiskovalnega sodnika zvišuje 
ustavno zagotovljeno varstvo pravic osebe, 
katere prostori se preiskujejo, kar zagotavlja 
močnejše varstvo kot samo po uradni dolžnosti 
postavljenega odvetnika. Se pravi, če nimamo 
osebe, katere stanovanje ali prostor se 
preiskuje, če nimamo njenega zastopnika, 
imamo dve priči, imamo pooblaščence in 
preiskovalnega sodnika, ki vodi preiskavo. Naš 
predlog je tako preoblikovan z amandmajem na 
odboru, če tisti, čigar stanovanje ali prostor se 
preiskuje, ali njegov zastopnik ni dosegljiv, mu 
postavi sodišče pooblaščenca po uradni 
dolžnosti izmed odvetnikov, hišno preiskavo pa 
opravi preiskovalni sodnik. Tehtanje je seveda 
še vedno na mesto, ampak tako po našem 
mnenju kot tudi po mnenju Zakonodajno-pravne 
službe je tukaj sorazmernost nekako na mestu. 
 Kar se tiče pa naprej amandmaja, pa 
smo mi imeli tudi napisano, kar se tiče preiskave 
v Državnem zboru, recimo, da se povabi njihov 
predstojnik, da naj bo pri preiskavi navzoč, sedaj 
pa piše z amandmajem, »ki ima pravico biti 
navzoč pri preiskavi«. Se pravi, vsebina je 
pravzaprav relativno podobna. 
 Mogoče bi poleg vsega tega in 
tehtanja, kako upoštevati mnenje Zakonodajno-
pravne službe, tako pri ločenih mnenjih kot tudi 
pri hišni preiskavi, kjer smo nekako naredili 
skupaj, sem naslovila še na nekaj, kar je bilo z 
vaše strani nekako izpostavljeno. To je zaupanje 
oziroma nezaupanje v organe, ki opravljajo 
svoje delo – na eni strani tako policije, tožilstva 
kot tudi sodstva, menim, da pri naših državljanih 
uživajo bistveno večje zaupanje in verjamem, da 
bo tako tudi ostalo. Zagotovo pa se lahko 
pojavijo nekateri eskalantni primeri, ki pa jih je 
potrebno potem po drugih kanalih oziroma na 
podlagi drugih pravnih sredstev tudi nasloviti, 
ustrezno preiskati in sankcionirati. Zaradi tega to 
ne pomeni generalnega nezaupanja v delo teh 
organov, da ne omogočimo ustreznim pooblastil, 
seveda ob varovalkah pravičnega in poštenega 
postopka za obsojenca oziroma osumljenca. 
 In na koncu, kar se tiče amandmaja 
Nove Slovenije. Kot ste že sami povedali, rok je 

bil enkrat že podaljšan. Prvotno je znašal 3 leta, 
potem je bil podaljšan še za 4 leta in tudi mi 
ocenjujemo, da ponovno podaljšanje ni 
potrebno. 
 Mislim, da sem z našega zornega kota 
osvetlila vaše pripombe, pa verjamem, da me 
bodo kolegi z Ministrstva za notranje zadeve 
oziroma po potrebi Policije še podrobneje 
dopolnili, kar se tiče, ne vem, uporabe IMSI-
lovilca v praksi, pa kako v praksi zgleda hišna 
preiskava. In verjemite mi, ni tako, da bi prišli v 
hišo, se razkropili po vseh sobah, ampak 
postopek mora potekati popolnoma drugače. Če 
bi potekal tako, kot ste nekateri povedali, se 
zagotovo ti dokazi ne bi smeli potem uporabiti 
kot dokazno sredstvo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Preden dam besedo gospodu Čurinu, 
bi, gospa ministrica, z vsem dolžnim 
spoštovanjem vas spomnil, da pri zadnjem členu 
nimamo splošne razprave o zakonu. Vse to, kar 
ste povedali o posameznih členih in aktivnostih 
ter vaših pogledih, bi bilo to smiselno povedati 
takrat, ko so bili členi odprti. In zdaj ste, ko se 
uvaja ponovno praksa, da imamo splošno 
razpravo pri prvem členu in pri zadnjem členu, 
kar je popolnoma nesmiselno. Sami veste, da je 
to problem. Smisel razprave o amandmajih je, 
da se govori takrat, ko so amandmaji na vrsti, o 
vsebini amandmaja, ne pa na koncu, ko je vse 
končano. 
 Želi še kdo besedo? Gospod Čurin se 
odpoveduje. Ker ne želi nihče več razpravljati, 
zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
čez pol ure v okviru glasovanj, to je ob 13.15.  
Prekinjam sejo. Hvala. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 12.39 in se 
je nadaljevala ob 13.15.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
spoštovani predstavniki Vlade, gospe in 
gospodje!  
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo 
Državnega zbora.  
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: 7., 8. in 1. točka dnevnega rada. 
 Prehajamo na glasovanje zbora o 
predlogih odločitev.  
 Poslanke in poslance prosim, da 
preverite delovanje glasovalnih naprav. 
  
 Nadaljujemo s 7. točko dnevnega 
reda, to je z drugo obravnavo Predloga 
zakona o poslovni skrivnosti v okviru 
rednega postopka.  

 Prehajamo na odločanje o vloženih 
amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi 
pregleda vloženih amandmajev z dne 25. 3. 
2019.  
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 Najprej bomo odločali o amandmaju 
Poslanske skupine Levica k 4. členu.  
 V imenu poslanske skupine ima besedo 
dr. Trček.  
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo. Bom kar oba amandmaja razložil skupaj 
in dejansko na enem primeru.  
 Prihajam izvorno iz Bele krajine, kjer 
imamo še vedno onesnaženo reko Krupo zaradi 
neke sestavine, ki se je uporabljala pri izdelavi 
kondenzatorjev v Semiču. Pri prenosu te 
direktive se je šlo na takšen način, da se na 
strani dela, delavstva, če hočete, lokalne 
skupnosti, civilne družbe prenaša preozko, na 
strani, bom rekel, podjetij pa preširoko. Po tej 
direktivi, če bi nekdo ugotovil, da gre za 
onesnaževanje, bi imel kot ali zaposleni pa za 
ogrožanje dejansko življenja zaposlenih ali kot 
zaposleni ali kot nekdo iz vasi, kjer bi se to 
onesnaževanje dogajalo, preozke možnosti, ker 
bi uporaba in razkritje te poslovne skrivnosti, 
recimo, da je nekaj strupeno, bilo protipravno. 
Na drugi strani bi pa to isto podjetje imelo v 
rokah orožje, da penalizira tistega, ki bi razkrival.  
 Naš popravek v obeh amandmiranjih, k 
4., 5. členu, zgolj to ureja in tudi umešča v bistvu 
v neko ustavno materijo, kjer sta varovanje 
okolja, varovanje zdravja ustavni materiji. Ne 
bom vam sedaj člene navajal, ker bi morali kot 
poslanke in poslanci to vedeti. V osnovi za to 
gre in tudi na to vežemo podporo. Če to ne bo 
sprejeto, dejansko v bistvu takega 
neodgovornega načina prenosa direktive ne 
bomo podprli. Hvala za besedo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, za 

posredno obrazložitev glasu.  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, odločamo o amandmaju k 4. členu.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 10, proti 64. 
 (Za je glasovalo 10.) (Proti 64.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Sedaj prehajamo na odločanje o 
amandmaju Poslanske skupine levica k 5. členu.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 10, proti 69. 
 (Za je glasovalo 10.) (Proti 69.) 
 Ugotavljam, da tudi ta amandma ni 
sprejet.  
 
 S tem smo zaključili z odločanjem o 
amandmajih in s tem tudi zaključujem drugo 
obravnavo predloga zakona.  
 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker v drugi obravnavi 
amandmaja k dopolnjenemu predlogu zakona 
nista bila sprejeta, prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 

bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen  
 Obrazložitev glasu?  
 Dr. Trček, izvolite besedo v imenu 
poslanske skupine.  
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Kot sem že prej napovedal, poglejte, 
spet posredno, v ustavo smo vnesli pravico do 
vode, po drugi strani imamo velike težave s 
stanjem naših vodonosnikov. Lahko bi našteval 
od Ptujskega polja, Prekmurja pa vse do Krupe. 
S tovrstnim dvoličnim podpiranjem takšnih 
prenosov direktiv dejansko omogočamo bodoča 
potencialna onesnaževanja.  
 Tudi zaradi tega bomo glasovali proti. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Glasujemo. Navzočnih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 49, proti 7.  
 (Za je glasovalo 49.) (Proti 7.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prehajamo na prekinjeno 8. točko 
dnevnega reda, to je na drugo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku v 
okviru rednega postopka. 

 Prehajamo na odločanje o vloženih 
amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi 
pregleda vloženih amandmajev z dne 25. 3. 
2019.  
 Sedaj smo pri 21. členu in odločamo o 
amandmaju Poslanske skupine SDS k 21. členu. 
Hkrati ugotavljam, da je amandma Poslanske 
skupine SDS k 21. členu vsebinsko povezan z 
amandmajem k 23. in 24. členu. Če ta amandma 
ne bo sprejet, postaneta navedena amandmaja 
brezpredmetna.  
 Glasujemo. Navzočnih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 48.  
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
  
 S tem ugotavljam, da sta amandmaja 
istega predlagatelja k 23. in 24. členu 
brezpredmetna.  
 
 S tem prehajamo k 31. členu in sicer 
odločamo o amandmaju Poslanske skupine 
SDS k 31. členu.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 43.  
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da je amandma ni sprejet.  
  
 Sedaj prehajamo na odločanje o 
amandmaju Poslanske skupine Levica k 37. 
členu.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 10, proti 43.  
 (Za je glasovalo 10.) (Proti 43.) 
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 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
  
 Sedaj odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine Levica k 41. členu. Tukaj 
opozarjam, da če bo ta amandma sprejet, 
postane amandma poslanske skupine SDS k 
istemu členu pod številko 2 brezpredmeten.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 10, proti 43.  
 (Za je glasovalo 10.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
  
 Sedaj prehajamo na odločanje o 
amandmaju Poslanske skupine SDS k 41. členu.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 43.  
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Sedaj odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine Levica k 69. členu. V kolikor 
bo ta amandma sprejet, postane amandma 
Poslanske skupine SDS k istemu členu pod 
številko 2 brezpredmeten.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 43.  
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 Sedaj odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine SDS k 69. členu. 
 Mag. Dejan Kaloh, v imenu poslanske 
skupine, izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Hvala, 

predsednik, za besedo. 
 Še enkrat, s tem našim amandmajem 
preprečimo zlorabe s strani vsakokratne oblasti, 
ko se bo kakšnemu preveč zagretemu tožilcu ali 
pa preiskovalnemu sodniku, ki morda sledi 
kakšni stari kaznovalni doktrini, da bi se opravila 
kakšna hišna preiskava, točno določeni politični 
tarči. Glejte, naj vam navedem tu en primer, ki 
ga vsi poznamo. Primer Kangler iz leta 2011, ko 
je kar 100 kriminalistov prišlo na hišno 
preiskavo, odnesli so celo ptičjo hišico. Kaj se 
zgodi šest let kasneje? Višje sodišče dejansko 
pravnomočno ustavi postopek, kajti ni bilo 
dokazov, ni bilo niti elementov kaznivega 
dejanja.  
 Tukaj Poslanska skupina SDS navaja 
ta kataloška kazniva dejanja, s katerimi 
dejansko to možno polje zlorab omejujemo, 
krčimo, zato apel na vse koalicijske poslance, 
dajte podpreti ta amandma, ker tudi v bistvu 
vežemo na samo podporo zakona. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Prehajamo na glasovanje k 69. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 36, proti 42. 
 (Za je glasovalo 36.) (Proti 42.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 

 Sedaj odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine NSi za novi 140.a člen. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 50. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 
 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujemo odločanje o 
amandmajih. S tem zaključujem drugo 
obravnavo predloga zakona.  
 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker v drugi obravnavi 
amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona 
niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona. Obveščam vas, da me 
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista 
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih 
na matičnem delovnem telesu, predlog zakona 
neusklajen. 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 46, proti 33. 
 (Za je glasovalo 46.) (Proti 33.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet in s 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na prekinjeno 1. TOČKO 
DNEVNEGA REDA – VPRAŠANJA POSLANK 
IN POSLANCEV. 

 Glasovanje bomo opravili na podlagi 
pregleda predlogov sklepov poslank in 
poslancev za razpravo o odgovorih predsednika 
Vlade, ministric in ministrov z dne 26. marca 
2019, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na 
odločanje o predlogih sklepov. 
 Prvi predlog sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade Marjana Šarca na poslansko 
vprašanje Ljudmile Novak v zvezi z zamujeno 
priložnostjo nastopa predsednika Vlade v 
Evropskem parlamentu. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 48. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 48.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
predsednika Vlade Marjana Šarca na poslansko 
vprašanje Danijela Krivca v zvezi z novo 
pokojninsko zakonodajo. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 43. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Prehajamo na glasovanje o predlogu 
sklepa, da bo Državni zbor na naslednji seji 
opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade 
Marjana Šarca na poslansko vprašanje Mihe 
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Kordiša v zvezi z nepravičnostjo v pokojninskem 
sistemu in sistemu dolgotrajne oskrbe.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 43. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 43.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog sklepa: Državni zbor 
bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek na poslansko vprašanje Dušana Šiška 
v zvezi z Nuklearno elektrarno Krško.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 43. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 43.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za infrastrukturo mag. Alenke 
Bratušek na poslansko vprašanje Francija Kepe 
v zvezi s sanacijo državnih cest. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 41. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 41.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja 
na poslansko vprašanje mag. Branka Grimsa v 
zvezi s preprečevanjem ilegalnih migracij. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 50. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za pravosodje Andreje Katič na 
poslansko vprašanje Zvonka Černača v zvezi z 
ukrepi za preprečevanje zlorab postopkov 
osebnega stečaja. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 43. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 43.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje 
Primoža Siterja v zvezi z zagotavljanjem 
transparentnosti vrednotenja predvajanj 
avtorskih glasbenih del v javnih medijih in na 
javnih prostorih. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 35, proti 43. 
 (Za je glasovalo 35.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 

ministrice za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na 
poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s 
problematiko ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 43. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 43.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Ksenije Klampfer na 
poslansko vprašanje Lidije Ivanuša v zvezi z 
višino najnižje zagotovljene pokojnine. 
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti43. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 43.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Predlog 11. sklepa: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo, dr. Iztoka Puriča 
na poslansko vprašanje gospoda Franca Rosca 
v zvezi s črpanjem sredstev za zapiranje 
premogovnikov.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 43. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 43.) 
 Predlog sklepa ni sprejet. 
 
 Naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministra za zunanje zadeve dr. Miroslava 
Cerarja na poslansko vprašanje Žana Mahniča v 
zvezi z neustreznim obeleževanjem 15. 
obletnice vstopa Slovenije v zvezo Nato.  
 Glasujemo. Navzočih je 78 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 50. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 50.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet. 
 
 Prehajamo na zadnje odločanje, to je 
na naslednji predlog: Državni zbor bo na 
naslednji seji opravil razpravo o odgovoru 
ministrice za delo, družino in socialne zadeve in 
enake možnosti mag. Ksenija Klampfer na 
poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z 
napovedanimi spremembami Zakona o 
socialnem varstvu in Zakona o urejanju trga 
dela.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 34, proti 43. 
 (Za je glasovalo 34.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da predlog sklepa ni 
sprejet.  
 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujem to točko 
dnevnega reda in prekinjam 6. sejo zbora, ki jo 
nadaljujemo jutri ob 9. uri.  Nasvidenje!  
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 (SEJA JE BILA PREKINJENA 26. 
MARCA 2019 OB 13.37 IN SE JE 
NADALJEVALA 27. MARCA 2019 OB 9. URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, spoštovani predsednik Vlade, 
ministrice in ministri, gospe in gospodje, lepo 
pozdravljeni!  
 Začenjam z nadaljevanjem 6. seje 
Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
gospod Luka Mesec, gospod Jožef Horvat, 
gospod Igor Peček do 12. ure, gospod Tomaž 
Lisec od 14. ure dalje, gospa Ljudmila Novak od 
18.30 dalje, gospod Marko Bandelli do 11.30 in 
gospod Jože Tanko od 15. ure dalje. 
 
 Prehajamo, spoštovane gospe, 
spoštovani gospodje, na 9.A TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
LISTE KANDIDATOV ZA MINISTRA VLADE 
REPUBLIKE SLOVENIJE. 

 Predsednik Vlade gospod Marjan Šarec 
je 20. marca 2019 Državnemu zboru na podlagi 
prvega odstavka 112. člena Ustave Republike 
Slovenije in prvega odstavka 229. ter 234. člena 
Poslovnika Državnega zbora predlagal, da se za 
ministra za zdravje imenuje gospod Aleš 
Šabeder ter za ministra za okolje in prostor 
gospod Simon Zajc.  
 Predsednik Vlade je Državnemu zboru 
predlagal, da v skladu z 232. členom poslovnika 
Državnega zbora glasuje o listi kandidatov za 
ministra kot v celoti. S tem dajem besedo 
predsedniku Vlade gospodu Marjanu Šarcu. 
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, spoštovani poslanke in 
poslanci! 
 Na vas se obračam s predlogom za 
imenovanje ministra za zdravje in ministra za 
okolje in prostor.  
 Najprej nekaj besed o zdravstvenem 
resorju. Zdravnik je slaba izbira, ker je kljub 
strokovni podkovanosti menda preozek, najmanj 
v poznavanju upravljanja. Ekonomist ni 
primeren, ker naj bi, četudi hitro učeč, videl 
samo poslovanje, ne pa tudi diagnoz. Prava 
izbira menda tudi ni politik, ker je kljub veščinam, 
četudi zelo širokim, samo politik. Pogum je 
moteč in prinaša oznako o pretirani, celo 
nezdravi samozavesti in aroganci. Znanje ni 
dovolj, ker da manjka moč. Skratka, če sodimo 
po vsakokratnih odzivih, ni niti ustreznega profila 
niti ustreznega imena, vsaj ne za ministra za 
zdravje. Osebe, ki je vse v enem, preprosto ni. 
Nihče nima vsega in nihče ne ve vsega. Se pa 
vsakogar vnaprej ožigosa z dvomi, s kritikami, z 
nejevero. Tudi Aleša Šabedra so. Denimo, kako 
si bo polomil zobe na 3 milijardah različnih 
interesov. Naj povem, da takšna lahkotna 
posploševanja zavračam. Nisem iskal in tudi 

nisem hotel nekoga, ki bi sebe videl ali dojemal 
kot odrešenika. Verjemite mi, nikakor ni šlo za 
nepremišljenost ali hitenje, prav nasprotno, moj 
predlog, naj vodenje Ministrstva za zdravje 
prevzame Aleš Šabeder je pretehtana odločitev 
in prepričan sem, da tudi tehtna. Drži, da je 
ljubljanski univerzitetni klinični center zgolj ena 
od institucij in ne celoten sistem, a po drugi 
strani je kot največja slovenska bolnišnica v 
marsičem pravzaprav zdravstvo v malem. 
Odslikava vse njegove značilnosti, posebnosti, 
odklone in seveda tudi odlike. Gospod Šabeder 
je videl drobovje čakalnih vrst in vzroke zanje. 
Zaveda se sistemskih hib in zakonskih 
pomanjkljivosti oziroma slabosti. Kot ekonomist 
pozna finance, kot menedžer delovanje, razume 
poslovanje, izvajal je sanacijo. Slišal je 
zaposlene, izkusil je sindikate različnih poklicev. 
Najmanj zaradi vsega naštetega ima moje 
zaupanje. Diagnozo torej pozna, zdravljenje 
začenja z današnjim imenovanjem. Ne bo mu 
lahko. Prvi in glavni razlog so seveda razmere, 
če rečem anamneza. Nikakršnega dvoma ni, da 
bo terapija naporna in trajajoča. Drugi razlog, ki 
ga še zdaleč ne gre spregledati, pa so nekateri 
akterji zdravstvenega sistema. Tisti najbolj 
glasni, ki pretežno kritizirajo, zahtevajo, včasih 
celo izsiljujejo. In vsi ti so prepričani izključno v 
svoj prav. Prva naloga novega ministra bo 
skrajševanje čakalnih vrst. To je, vsaj tako želim 
verjeti, prioriteta ne samo vlade, pač pa 
zdravstva kot celote. Prva pomaga finančno, 
vložek drugega je delo, trud in tudi, če hočete, 
humanost. Enako hitro, torej takoj, gospoda 
Šabedra čaka reševanje težav v primarnem 
zdravstvu, povezanih zlasti s številom 
zdravnikov družinske medicine in nezanimanjem 
za to delo. Pred njim so še najmanj izzivi glede 
upravljanja zdravstvenih zavodov, 
administrativnih razbremenitev zdravnikov, 
javnega naročanja, zagotavljanja kakovosti in 
varnosti pa tudi vzpostavitev zaupanja pri 
bolnikih. In seveda, Aleša Šabedra čaka večni 
izvir nezadovoljstva – plače. Prav je, da so 
zdravniki dobro plačani. Drži tudi, da niso 
vrtoglavi dohodki vseh, še zlasti ne mladih 
zdravnikov, a hkrati ne gre spregledati, da so po 
višini plač prav zdravniki rekorderji v javnem 
sektorju. Ne skrivam, da računam na 
dobronamernost zaposlenih v zdravstvu ter na 
delu v timu. Ključ je namreč v sodelovanju in ne 
v rivalstvu, še zlasti ne na plečih pacientov. Za 
ljudi gre, vendar. 
 Spoštovani poslanke in poslanci, pred 
vami je tudi odločanje o novem ministru za 
okolje in prostor. Delo tega resorja, opravljeno v 
minulega pol leta, lahko brez najmanjšega 
pretiravanja označim za vzorčen primer dobrega 
dela. Upam, pravzaprav verjamem, da gredo 
zasluge za to ne zgolj nekdanjemu ministru, pač 
pa celotni ekipi, še zlasti njenemu ožjemu delu. 
In zato sem toliko bolj vesel predloga Stranke 
modernega centra, da je za naslednika Jureta 
Lebna predlagala njegovega državnega 
sekretarja, pristojnega za okolje, Simona Zajca. 
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Po letih zapostavljanja skoraj vseh področij dela, 
pa naj bo zaradi neznanja ali neangažiranosti 
vodilnih, so na ministrstvu tokrat brez dvoma 
prepoznali težave, in to ne zgolj najbolj perečih. 
Prepoznali so izzive, vzpostavili dialog, iskali in 
našli rešitve ali vsaj začrtali njihovo smer. 
Ponavljam, po letih nojevske drže, stihije, celo 
zanikanja, so premiki vidni. In to veliki premiki. V 
Simonu Zajcu zato vidim nekakšno jamstvo, in 
sicer jamstvo za nadaljevanje in seveda 
dokončanje že začetega dela, za reševanje 
težav, ki bodo še vzniknile, ter za zagon 
začrtanih projektov, pa naj gre za ravnanje z 
odpadki, urejanje onesnaženih oziroma 
degradiranih območij, za pripravo podnebne 
strategije, skorajšnjo osvežitev gradbene 
zakonodaje ter za ureditev stanovanjske 
problematike, ki še zdaleč ni najmanj 
pomembna, pa čeprav jo omenjam na koncu. 
Nasprotno, zelo je pomembna, zlasti zaradi 
vsem znanih težav mladih. Način dela in 
njegovo hitrost, poleg seveda vsebine, Simon 
Zajc že pozna. Vse to je pomagal kreirati. 
Verjamem, da bo znal tudi v prihodnje. In 
verjamem, da zna tudi motivirati. Zato se ne 
bojim, da bi delo na Ministrstvu za okolje in 
prostor šepalo, niti da bi pešalo. Ima dobro 
ekipo, bil je njen del, zdaj jo bo vodil.  
 Dobro razpravo želim. Hvala lepa.- 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

predsedniku Vlade za dopolnilno obrazložitev. 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, v skladu z 230. členom Poslovnika 
Državnega zbora, sta se kandidata predstavila 
pristojnima delovnima telesoma ter odgovarjala 
na vprašanja članic in članov odborov, in sicer 
25. in 26. marca 2019 na seji Odbora za 
zdravstvo ter 25. marca 2019 na seji Odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor.  
 Poročili z mnenji odborov ste prejeli. Iz 
slednjih izhaja, da sta bili predstavitvi 
predlaganih kandidatov ustrezni. 
 Poročilo Odbora za zdravstvo bo 
predstavil predsednik dr. Franc Trček. 
 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem 
skupaj, lep pozdrav gostujoči vladi v Državnem 
zboru!  
 Podal bom v bistvu skrčeno obnovo, 
ker podati poročilo sedemurne seje, ki je trajala 
na hokejski način v treh tretjinah, kjer nekako iz 
zapisanega poročila izhaja, da smo razpravljali, 
če sem pravilno štel, o 51. tematskih sklopih, pa 
še tukaj smo nekako skrčili v poročilu, je seveda 
v parih minutah nemogoče.  
 Uvodoma je kandidat v tričetrturni 
predstavitvi podal oris, njegov pogled stanja 
slovenskega javnega zdravstva, kjer je kot 
prioriteto izpostavil dostopen in varen 
zdravstveni sistem, zadovoljstvo državljank in 
državljanov, bolnikov v nekem stanju, sam bi si 
upal dodati tudi preventivo, na katero 

pozabljamo, ker imamo Ministrstvo za zdravje. 
Izpostavil je seveda, da tega ne moremo doseči 
brez dejstva, da bodo vsi deležniki, ki so 
vključeni v slovensko javno zdravstvo, 
zadovoljni. Kakovostno in varno zdravstvo lahko 
dosežemo le, če ga razumemo, tukaj se 
navezujem na predsednika Vlade, kakšna oseba 
bi bila potrebna za to. Zelo je izpostavil 
problematiko informatike, informatizacije, ker 
navsezadnje uradno mi danes skoraj ne vemo, 
kakšne so nabavne cene vhodnih surovin v 
našem zdravstvu. Seveda smo se dotaknili tudi 
financiranja, finančne vzdržnosti, če hočete, 
zdravstvene blagajne, tako v luči dejstva 
starajoče se družbe kot v luči tega, kar se v 
strokah, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi 
politikami, imenuje razvojna inflacija: medicina, 
metode, terapije, zdravila gredo naprej.  
 V sami razpravi, ki je bila zelo pestra, 
poglobljena, so se pojavljale kritike, da smo 
slišali to, kar že tako ali tako vemo, da kandidat 
za ministra ni podal dovolj zadovoljivih 
odgovorov. Tukaj mi na misel pride Sokrat, ki je 
nekako nekoč rekel takole, da se pameten 
človek uči kjerkoli, kadarkoli od kogarkoli, 
povprečen človek se uči zlasti na naših 
napakah, mi smo še tukaj slabi, le neumen 
človek pa ve odgovore na vsa vprašanja. 
Obstaja nek forum, kjer se ti odgovori skupaj 
iščejo z javno rabo uma, kot bi rekel dr. Dolar, ta 
forum je Državni zbor. V neki tematiki, ki smo jo 
obravnavali, smo se seveda dotaknili cele vrste 
upravičeno lokalno-regionalnih tem, ker vsak od 
nas od nekje pride in upa, da bo nekje ponovno 
izvoljen. Seveda nismo mogli iti mimo trenutno 
najbolj pereče problematike primarne ravni. Tudi 
nismo mogli iti mimo nekih razlik znotraj tega 
sistema, kjer običajno mladi potegnejo kratko. 
Dotaknili smo se seveda tudi nekega področja, 
ki je bilo predolgo zanemarjeno – paliativna, 
gerontološka problematika, tudi v zadnjem času 
prisotne teme evtanazije in še cele vrste tem.  
 Na koncu je odbor z 12 glasovi za in 2 
proti sprejel mnenje, da je predstavitev Aleša 
Šabedra kot kandidata za ministra za zdravje 
bila ustrezna.  
 Ugotovili smo tudi, da se v bistvu 
pogovarjamo o politiki, ki jo pogosto skrivamo za 
strokovnost. Obstajajo neki trije pogledi. Eden 
pogled je krepiti javno zdravstvo z močnimi 
institucijami javnega zdravstva. Drugi pogled je 
iti v večji meri v koncesijski model. Tretji pogled 
delno zakritje, dajmo skoraj vse privatizirati pa 
se iti neke vrste tenderje. To so seveda zadeve, 
ki jih bomo morali debatirati. Ali si bo minister 
polomil zobe ali ne, je pa v glavnem odvisno od 
nas tukaj v zakonodajni in izvršilni veji oblasti. 
Hvala za besedo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Gospod Edvard Paulič kot predsednik 
Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor pa bo 
predstavil to poročilo.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
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EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, predsednik Vlade, ministrski zbor, 
kolegice in kolegi!  
 Kandidat za ministra za okolje in 
prostor Simon Zajc se je Odboru za 
infrastrukturo, okolje in prostor predstavil 25. 
marca 2019. Na začetku je poudaril, da so bili 
pod vodstvom ministra v odhajanju prepoznani 
ključni problemi na področju okoljske politike, 
zastavljeni so prioritetni projekti in časovnica za 
njihovo realizacijo. Posledično si bo v času 
svojega ministrovanja prizadeval za uresničitev 
teh ciljev in aktivnosti. Na področju urejanja 
prostora, gradbene in stanovanjske zakonodaje 
se bo najprej lotil sprememb gradbenega 
zakona. Sprememba bo upoštevala odločbo 
Ustavnega sodišča glede posega v pravico do 
spoštovanja doma. Prav tako se bo bolj jasno 
omejilo ničnost poslov le v primerih, ko je 
izrečen inšpekcijski ukrep in je prepoved 
vpisana v zemljiško knjigo. Sprememba bo 
vsebovala tudi optimizacijo postopka prijave del 
in pridobitve uporabnega dovoljenja. Na 
področju stanovanjske zakonodaje je najavil 
spremembe, po katerih bo stanovanjski sklad 
gradil stanovanja samo še za namen oddaje. 
Predvideva se zamenjava neprofitne najemnine 
s stroškovno, s čimer bo možno povečati fond 
najemniških stanovanj. Prav tako naj bi bila 
država garant pri odobritvi kreditov mladim 
družinam za nakup stanovanja. Na področju 
okolja in okoljske zakonodaje je kandidat 
izpostavil začetek javne obravnave novele 
Zakona o vodah. Bistvena sprememba se 
nanaša na Sklad za vode, ki bo med drugim 
prevzel nalogo sofinanciranja vodovodov in 
vodooskrbe v primerih, ko za to ne bo mogoče 
dobiti evropskih sredstev. V skladu za vode 
bodo zagotovljena tudi sredstva za 
intervencijske ukrepe v primeru ekstremnih 
vremenskih pojavov. Najavil je spremembe 
Zakona o varovanju okolja, Zakona o odpravi 
posledic naravnih nesreč in Zakona o urejanju 
prostora. V zvezi z odpadno embalažo je omenil 
spremembo zakonodaje do konca leta. 
Predvideva se znižanje meje razširjenja 
odgovornosti poročanja proizvajalcev odpadne 
embalaže iz 15 ton na nič. Frekvenca poročanja 
se bo povečala na 4-krat letno. Družbam za 
ravnanje z odpadno embalažo bodo postavljeni 
strožji pogoji, vse z namenom odprave anomalij, 
katerim smo bili priča v obstoječem sistemu. S 
Trgovinsko zbornico Slovenije se pričakuje 
podpis sporazuma za ukinitev plastičnih vreč, 
pripraviti pa bo treba tudi vse potrebno za 
ukinitev nekaterih ostalih izdelkov za enkratno 
uporabo iz plastike. Kot izjemno pomembno 
nalogo je izpostavil pripravo dolgoročne 
podnebne strategije. Poudaril je, da moramo biti 
pri tem vprašanju zelo ambiciozni in si zastaviti 
cilj, da Slovenija do sredine stoletja postane 
ogljično nevtralna država. Opozoril je, da tako 
ambiciozen cilj s seboj prinese številne 
posledice in izzive, s katerimi se bo potrebno 
soočiti. Pri tem je izpostavil področja prometa, 

kmetijstva in električne energije, še posebej pa 
potrebo po socialno pravičnem prehodu v 
ogljično nevtralno družbo. Na koncu predstavitve 
je kandidat na kratko omenil še nekatere 
projekte v teku. Napovedal je dokončno rešitve 
problematiki Jernejevega kanala v Občini Piran, 
nadaljevanje sanacij celjskih vrtcev in sanacije 
Mežiške doline ter uresničevanje zaveze s 
koalicijske pogodbe glede ustavitve aktivnosti 
gradnje hidroelektrarn na reki Muri.  
 Po uvodni predstavitvi so članice in 
člani odbora kandidatu za ministra zastavili 
številna vprašanja, na katere je kandidat podal 
dodatna pojasnila ter jih seznanil s svojimi 
pogledi, mnenji in stališči.  Po končani 
predstavitvi je odbor z 10 glasovi za in 5 proti 
sprejel mnenje, da je bila predstavitev Simona 
Zajca kot kandidat za ministra za okolje in 
prostor ustrezna.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik, za vašo predstavitev.  
 S tem, spoštovane kolegice, spoštovani 
kolegi, prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Kot prvi imate besedo dr. 
Matej Tašner Vatovec, poslanska skupina 
Levica.  
 Izvolite.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, predsednik. Lep pozdrav vsem!  
 Uničevanje okolja je inherenten del 
kapitalizma. Tega se moramo zavedati. Sistem, 
katerega cilj je izključno maksimizacija profita in 
zahteva neprestano eksponentno gospodarsko 
rast ter vsako stvar na zemlji spreminja v blago, 
ne more biti okoljsko vzdržen. Naravo razume le 
kot vir za izkoriščanje in napajanje gospodarske 
rasti in se ne ozira na obnovitvene sposobnosti 
okolja in socialne posledice. Podnebne 
spremembe, kemično in biološko onesnaževanje 
ter upadanja biotske raznovrstnosti povzročajo 
nepopravljivo škodo življenjskemu okolju ter 
zaostrujejo družbene probleme, kot so revščina, 
epidemije in vojne. Kapitalizem kljub domnevni 
sposobnosti trga, da optimalno razporeja 
dobrine glede na potrebe, očitno v svojo enačbo 
ne vključuje dejstva omejenih nosilnosti okoljskih 
sistemov. To tudi ni mogoče, saj je kapitalizem 
dinamičen sistem eksponentne rasti in kapitalist 
lahko v njem preživi le tako, da z vsakim ciklom 
širi obseg svojega kapitala. To širjenje pa 
zahteva stalne materialne investicije in 
povečanje proizvodnje. Kapitalizem zaradi 
potrebe, notranje potrebe po širitvi kapitala ne 
more sprejeti dejstva, da živimo na omejenem 
planetu z omejenimi nosilnimi sposobnostmi. 
Sprejetje tega dejstva bi za kapitalizem seveda 
pomenilo njegov konec, zato ga ta, jasno, ne 
sprejema. Tega dejstva pa kot član stranke 
ekstremnega centra in kot predstavnik 
vladajočega razreda upravljavcev 
kapitalističnega gospodarstva ne sprejema niti 
kandidat za ministra za okolje in prostor gospod 
Simon Zajc. Kljub temu, da se zaveda problema 
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podnebnih sprememb in izgubljanja biotske 
raznovrstnosti, se ne bo vmešaval v 
prizadevanja britanske korporacije, da na 
Petišovskem polju s frackingom začne 
pridobivati zemeljski plin. Kljub temu, da je 
notranji nadzor na Agenciji za okolje razkril vrsto 
nedovoljenih vplivov na postopek izdaje 
dovoljenj, da je zaradi tega moral odstopiti sam 
direktor agencije in da je ta ista korporacija že 
ob sami odreditvi notranjega nadzora izvedla 
javni linč bivšega ministra na družabnih 
omrežjih, postopki nemoteno tečejo dalje in 
nemoteno bodo tekli tudi pod novim ministrom. 
To, da se vplivno območje izvajanja frackinga na 
Petišovskem polju prekriva z nedavno 
razglašenim biosfernim območjem Mura, po 
mnenju Zajca ni razlog za to, da se tuji 
korporaciji onemogoči kovanje dobičkov na 
račun izkoriščanja fosilnih goriv in uničevanja 
okolja, katerega Unesco prepoznava kot izjemno 
naravno bogastvo. Simon Zajc podnebne 
spremembe sicer res priznava kot problem, s 
katerim se moramo nemudoma soočiti, a se pri 
opredelitvi konkretnih ciljev in konkretnih 
ukrepov izmika in jih pušča nedorečene. Dorekli 
naj bi jih z dialogom, v sodelovanju in tako 
naprej. Onkraj vsakega dvoma je dokazano, da 
se planet segreva in da je to posledica kurjenja 
fosilnih goriv za zadovoljevanje nenasitne sle 
kapitala po poceni energiji, ki poganja njegovo 
rast, ki je že davno presegla nosilnost planeta, 
na katerem živimo. Že včeraj bi morali začeti 
zapirati termoelektrarne na fosilna goriva, ukiniti 
okolju škodljive subvencije, uvesti visok davek 
na ogljik, zlasti pa spremeniti način produkcije in 
distribucije blaga, ki ne more biti več prepuščen 
stihiji trga, ampak centralno določen, skladno z 
nosilnostmi planeta. Kandidat Zajc bi raje še 
naprej vodil dialog in se pogajal s tistimi, ki so to 
krizo ustvarili in jo ohranjajo.  
 Enako pripravljenost na popuščanje 
kapitalu je kandidat Zajc pokazal tudi na 
področju prostorske in gradbene zakonodaje, 
kjer je že na zaslišanju napovedal odpravljanje 
administrativnih ovir za tako imenovane 
investitorje, nasvete o tem, kako to storiti, pa bo 
že takoj po imenovanju iskal pri SDS. Stranki, ki 
je v preteklosti s šok terapijo uvajala najbolj 
uničujoče neoliberalne reforme.   
 Na področju stanovanjske politike, ki v 
Sloveniji de facto ne obstaja in kjer smo s 
podpisom sporazuma s koalicijo v Levici sami 
prevzeli odgovornost za izboljšave na tem 
področju, pa kandidat Zajc kot glavni ukrep vidi 
uvajanje stroškovne najemnine. V sporazumu v 
sodelovanju med Levico in koalicijo za leto 2019 
smo sicer predvideli pet konkretnih politik. Prvič, 
vzpostavitev pogojev za gradnjo javnih najemnih 
stanovanj. Drugič, prenos nepremičnin iz DUTB 
na stanovanjske sklade. Tretjič, ureditev 
najemniškega trga stanovanj. Četrtič, regulacija 
platform, kot je Airbnb, na primer, in petič, 
ureditev področja nepremičninskega 
posredovanja. Na vprašanje, kaj meni, da bi bilo 
treba urediti najprej, pa je kandidat Zajc 

odgovoril s tem, da bi dvignil najemnino 
najemnikom javnih najemnih stanovanj in iz 
njihovih povišanih najemnin financiral gradnjo 
novih. Tudi tu se vidi, da kandidat ne premore 
misliti politike izven ozko zamejenega 
neoliberalnega diapazona in da misli 
stanovanjsko problematiko reševati s 
spreminjanjem javnih stanovanjskih skladov v 
rentniške organizacije. Država tako ne bo 
gradnja novih stanovanj financirala iz, denimo, 
progresivne obdavčitve lastnikov več 
nepremičnin, obdavčitve luksuznih nepremičnin 
ali pa iz proračuna, kjer se trenutno namenjajo 
milijoni za kupovanje orožja po diktatu Nato 
pakta. Ne. Gradnjo stanovanj bodo financirali 
tisti, ki si lastnih stanovanj tako in tako ne morejo 
privoščiti in prebivajo v neprofitnih stanovanjih. 
Na vprašanje o tem, za koliko jim bo zvišal 
najemnino in kako jih bo prisilil v podpis novih 
pogodb, se je kandidat Zajc izmikal do konca 
zaslišanja, obljubljal pa je miloščino v obliki 
stanovanjskega dodatka za tiste, ki so resnično 
na socialnem dnu.  
 Ne glede na vse povedano, je kandidat 
Zajc obljubil nekaj, dasiravno zelo malo 
konkretnih okoljskih ukrepov. Plastične nosilne 
vrečke bo prepovedal do 1. septembra letos, 
ostale plastične izdelke za enkratno uporabo do 
konca prihodnjega leta. Še za letošnje leto je 
obljubil tudi spremembe Zakona o varovanju 
okolja, s katerimi se bo ponovno uvedla časovna 
omejitev okoljevarstvenih dovoljenj. Ne glede na 
to, da je tudi on v prejšnjem mandatu glasoval 
za odpravo časovne omejitve, seveda. Obljubil 
je, da se bo tu držal koalicijskega sporazuma. 
Poleg tega pa je dal tudi zagotovilo, da se 
hidroelektrarne na Muri ne bodo gradile, glede 
na pritiske po nadaljevanju postopkov 
umeščanja elektrarn v prostor in nasprotovanja 
odvzemu koncesije za izkoriščanje Mure, ki 
prihaja iz vrha Ministrstva za infrastrukturo, je 
takšna drža, seveda, hvalevredna.  
 Žalostno in resnično je, da je teh nekaj 
malih obljub, ki jih je dal kandidat Zajc, več kot 
jih je dal katerikoli bivši minister za okolje in 
prostor z izjemno njegovega predhodnika. Na 
podlagi tega in v upanju, da gospod Zajc na 
funkciji ministra za okolje in prostor vendarle ne 
bo tako poslušen kapitalu, kot so bili bivši 
ministri, njegovemu imenovanju v Levici ne 
bomo nasprotovali. Bomo pa dosledni pri 
uresničevanju danih obljub in pri tem, da se vsi 
nedorečeni ukrepi pod njegovim mandatom 
uresničijo kot optimalni za ohranjanje planeta za 
prihodnje generacije in zagotavljanju čistega in 
zdravega življenjskega okolja za ljudi danes.  
 Kaj je optimalno za ljudi in njihovo 
zdravje, pa se je potrebno vprašati tudi, ko 
govorimo o kandidatu za bodočega ministra za 
zdravje gospodu Šabedru. Ne zato, ker bi menili, 
da bo še slabši od prejšnjih ministrov, temveč 
zato, ker je zdravstveni sistem tako zavožen, 
tako prepleten z lobističnimi interesi in 
nesposobnostjo, da bi se morali pred izbiro 
ministra za zdravje vodilni vprašati v prvi vrsti, 



                                                                                                                          

  113  

kakšen zdravstveni sistem sploh želimo. Marx je 
v Osemnajstem brumairju Ludvika Bonaparta 
dopolnil Heglovo izjavo, da se vsa velika 
svetovna zgodovinska dejstva in osebe 
pojavljajo takorekoč dvakrat. Dodal je, da se to 
prvič zgodi kot tragedija in drugič kot farsa. In 
naše zdravstvo je nedvomno slednje – farsa. 
Farsa zato, ker se obnašamo, kot da vprašanje 
planiranja in trga na področju zdravstva ne 
obstaja. Ker je restavracija kapitalizma v 
Sloveniji to vprašanje odpravila na področju 
gospodarstva, se pretvarjamo, da ga je 
odpravila tudi drugod, in tako se sprenevedamo, 
kot da tega vprašanja sploh ni. Sem in tja, da 
kdo ne bi podvomil, se oglasi Ustavno sodišče, 
ki potrdi, da to vprašanje ne obstaja in da javni 
interes na področju zdravstva lahko zagotavlja 
zgolj svobodna gospodarska pobuda. A kot je v 
prej omenjenem tekstu še dodal Marx, obdobje, 
v katerem živimo, obsega najpestrejšo mešanico 
kričečih protislovij. In največje protislovje 
najdemo prav v slovenskem zdravstvenem 
sistemu. Odsotnost planiranja, podeljevanje 
koncesij, pritiski lobijev in mednarodna 
konkurenca pustošijo naše zdravstvo. Milijone 
zmečemo za izobraževanja kadra, ki nam nato 
preprosto zbeži v tujino. Milijoni gredo za 
koncesionarje, ki naj bi obstajali zato, da krpajo 
luknje v zdravstvenem sistemu. V resnici pa 
imamo luknje v zdravstvenem sistemu prav zato, 
ker obstajajo koncesionarji. Zdravstvene potrebe 
prebivalstva so v drugem planu. V prvem je 
finančna vzdržnost bolnišnic in dobro 
poslovanje, kajti bolj kot življenje in zdravje je 
pomemben plus na računu teh zavodov. Seveda 
bi se vsemu temu lahko izognili. Lahko bi 
obvezali zdravnike, da po končanem študiju, ki 
ga plačujemo vsi, oddelajo svoje v javnih 
zavodih. Lahko bi postopno ukinili koncesije ali 
vsaj uvedli koncesijsko dajatev in s tem sredstva 
iz skupnega dela vrnili v dejavnost, za katero jih 
državljani namenjajo. Lahko bi storili marsikaj, 
pa se to verjetno ne bo zgodilo. Nadaljevali 
boste z mantro menedžerske revolucije na 
področju zdravstva. Izboljšali boste vodenje in 
bolnišnice ne bodo več v minusu. Outsourcali 
boste osebje, da boste imeli manjše stroške 
dela, zaračunavali boste nenujne zdravstvene 
storitve in iskali vsako možnost za prihranek, ne 
glede na dejanske potrebe. Klinične potrebe 
boste podredili plačilni sposobnosti. Ta 
menedžerska revolucija ni novost. V Veliki 
Britaniji jo je uvedla Margaret Thatcher z 
namenom, da bi skrčila stroške NHS – 
nacionalne zdravstvene storitve in oslabila 
sindikate. Idejo, da lahko samo menedžerji 
zasebnega sektorja s pravimi podjetniškimi 
vrednotami vodijo javno zdravstvo, so od nje 
prevzeli tudi laburisti tako imenovanega New 
Labour. Zdaj pa jih tudi nam predstavljate kot 
rešitev za propadajoč sistem. V Veliki Britaniji je 
to vodilo v razkroj javnega zdravstva, a do tam 
pogled očitno ne seže.  
 Kaj torej pričakovati od kandidata za 
ministra, ki na predstavitvi pove, da je 

konkurenca vedno nekaj dobrega, od kandidata, 
ki postreže s pregovorom, da brezplačnega 
kosila ni? V Levici pričakujemo bolj malo. 
Zahtevamo pa, da se upoštevajo obveze 
koalicijskega sporazuma, da se sprejme naša 
novela Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo 
vsaj omenila outsourcing zdravstvenih storitev iz 
javnih zdravstvenih zavodov, in da se končno 
ukine dopolnilno zdravstveno zavarovanje na tak 
način, da bodo sredstva šla dejansko za 
delovanje zdravstvenega sistema ne pa za 
profitne zasebnih zavarovalnic.  
 V Osemnajstem brumairju je Marx 
zapisal še, da je zgodovinska tradicija v 
francoskih kmetih rodila vero v čudež. Pri 
slovenskih ministrih za zdravje se ta vera vsakič 
znova rojeva iz parlamentarnega kretenizma, ki 
je izgubil stik z realnostjo in se ne more odločiti, 
ali bi zdravstveno politiko planirali ali jo 
preprosto prepustili trgu. S tem, ko se niste 
sposobni odločiti, pa ste se v resnici že odločili. 
In odločili ste se za trg, za čakalne vrste, 
nedostopnost, korupcijo in profite zasebnikov. 
Kakorkoli, oba kandidata sta danes pred tem, da 
razmere same kličejo, kot je že enkrat dejal 
Marx, po tem, da je potrebno nekaj storiti, ali 
spet Hic Rhodus, hic salta! Srečno obema.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospod poslanec. 
 Gospod Aleksander Rebršek v imenu 
Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanski 
demokrati.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsednik Vlade, ministrski zbor, 
spoštovani predsednik Državnega zbora, 
spoštovani poslanke in poslanci! 
 Danes bo Državni zbor predvidoma 
imenoval dva nova ministra, in sicer za okolje in 
prostor ter zdravstvo. Težka resorja, ki sta vedno 
znova deležna apetita lobijev. V Poslanski 
skupini Nove Slovenije menimo, da je kandidat 
za ministra za okolje in prostor Simon Zajc na 
pristojnem odboru opravil kvalitetno 
predstavitev. Kot bivši državni sekretar in desna 
roka nekdanjega ministra Jureta Lebna situacijo 
na terenu in pa na resorju dobro pozna. In to mu 
bo nedvomno v pomoč, saj je situacija na 
Ministrstvu za okolje in prostor vse prej kot 
rožnata, to vsak dan na svoji koži občutijo 
navadni prebivalci, ki želijo pridobiti gradbeno 
dovoljenje ali, bog ne daj, kakšno projektno 
soglasje s strani številnih agencij ali direkcij v 
okviru ministrstva. Nedopustno je, da povprečni 
postopki za pridobitev dovoljenj v naši državi 
trajajo bistveno dlje kot sama gradnja. Seveda 
pa imamo tudi neslavne izjeme Plečnikov 
stadion, ki že od leta 2010 čaka na 
okoljevarstveno dovoljenje ARSA in posledično 
gradbeno dovoljenje. Kako je možno, da 
presoja, odločanje o tem, ali ima nekdo pravico 
graditi ali ne, traja tako dolgo? Stadion bo 
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zgrajen v dveh letih, na dovoljenje pa bo čakal 
najmanj šestkrat toliko časa.  
 Kandidat za ministra Simon Zajc je na 
parlamentarnem odboru odprl številna žgoča 
področja. Z nekaterimi njegovi stališči in pogledi 
se lahko strinjamo, z drugimi pač ne. Nova 
Slovenija je mnenja, da je za razvoj te države 
ključno, da se ljudem in podjetjem, ki ustvarjajo, 
mora omogočiti pogoje za njihovo rast in razvoj. 
Višanje produktivnosti je ključno za izplačilo 
višjih plač, boljših pokojnin in invalidskih 
pokojnin za kvalitetno zdravstvo. Zato smo do 
razmer na Ministrstvu za okolje in prostor zelo 
kritični, saj je to ministrstvo eno izmed največjih 
cokel razvoja te države in predstavlja pojem 
birokracije in neskončnih upravnih postopkov. 
Rezultat pa so številne izbuljene investicijske 
priložnosti in množica ljudi, ki čaka, da dobi 
dovoljenje za gradnjo svoje hiše, gospodarskega 
poslopja, širitev kmetije.  
 Vsekakor podpiramo usmeritev 
ministrstva po varovanju okolja in prehod države 
v ogljično nevtralno družbo in obljubljeno 
prepoved uporabe plastičnih vrečk do konca leta 
2020. Prihodnost bo zelena ali pa je ne bo. V 
Novi Sloveniji želimo, da ozelenimo tudi 
gospodarstvo in da spodbudimo gospodarske 
inovacije, ki so edini način, da preprečimo 
globalno segrevanje in ohranimo naš planet. 
Elon Musk je za ohranitev tega planeta s svojimi 
inovacijami naredil več kot vsi protestniki skupaj. 
V Novi Sloveniji zaupamo v zeleno prihodnost in 
v vrednost okoljskih inovacij, v vrednost čistega 
okolja za turistični razvoj in kvaliteto bivanja. 
Zato smo edini, ki smo ves čas nasprotovali 
investiciji v Teš 6. In tu smo potem na krutih 
dejstvih. Če gremo v ogljično nevtralno in zeleno 
družbo, kdaj bo država zaprla Teš 6? Bomo to 
storili še pred koncem ekonomske dobe 
obratovanja in koliko bo to dodatno stalo 
davkoplačevalce? Ali drugačno vprašanje: Bomo 
prej zaprli Teš 6 ali odgovorne za ta največji 
finančni fiasko v državi?  
 Podpiramo tudi usmeritve ministra za 
zagotovitev več sredstev za poplavno varnost. 
Preventiva je mnogo boljša in cenejša kot 
kurativa.  
 S tega mesta želim pohvaliti 
pripravljenost kandidata za ministra, da pride na 
teren, da ga zanima situacija na terenu in da čuti 
probleme malih ljudi.  
 Ostro pa nasprotujemo slišanemu na 
odboru, in sicer namere ministrstva, da se 
ustanovi novo javno agencijo ali službo, ki bo 
posredovala pri oddaji nepremičnin v najem. In 
razlog za takšno neumnost? Ljudje se ne 
odločajo, da bi svoje nepremičnine oddali v 
najem, ker se pojavi problem, če želijo iz 
stanovanja vreči ven najemnike, ki ne plačujejo 
najemnine. Namesto da bi država spremenila 
regulativo in ustrezno uredila sodišča, se umne 
filozofske glave iz nadkoalicijske Levice 
spomnijo, da potrebujejo kar novo agencijo, ki 
bo rešila ta problem. Ali na MOP nimamo že 
dovolj neučinkovitih agencij? Bomo vsem 

agencijam ob bok postavili še eno? Tu vidimo, 
zakaj je bilo treba v ZIPRS dvigniti najvišji 
dopustni procent povišanja zaposlitev v sektorju 
država na 1 %. Seveda ni šlo samo za Upravo 
za probacijo, gre za to, da še dodatno 
povečamo že tako glomazno in neučinkovito 
državno upravo. Poudarjamo, promet z 
nepremičninami mora ostati predmet proste 
gospodarske pobude trga, seveda pa mora 
država ustvariti ustrezen regulativni sistem in 
dopolniti zakonodajo.  
 Naloga vladne koalicije, v katero 
skladno s podpisanim sporazumom sodi tudi 
Levica, je, da zagotavlja glasove za izvolitev 
ministrov. Novemu ministru pri delu želimo veliko 
uspehov in predvsem veliko volje in trde kože, 
da se bo znal zoperstaviti različnim lobijem, ki so 
bili za bivšega ministra očitno usodni.  
 V Poslanski skupini Nove Slovenije 
menimo, da je kandidat za ministra za zdravje 
Aleš Šabeder na pristojnem odboru podal 
konkretno analizo zdravstvenega sistema, 
vendar smo nekoliko razočarani, da je predstavil 
premalo rešitev. Od sedemnajstega ministra za 
zdravje predvsem pričakujemo konkretne rešitve 
vsaj za naslednje zatečeno in alarmantno stanje: 
kako razbremeniti družinske zdravnike in narediti 
ta poklic privlačen; kako administrativno 
razbremeniti zdravnike in medicinske sestre; 
kakšen model zavarovanja za dolgotrajno 
oskrbo podpira; kakšen je njegov odnos do 
konkurenčnosti v zdravstvu; kako zagotoviti 
enakomerno dostopnost do zdravstvenih in 
zobozdravstvenih storitev za vse prebivalce 
Slovenije; kako spremeniti ustroj največje 
zdravstvene zavarovalnice pri nas. V Novi 
Sloveniji si ne delamo utvar, da bo novi minister 
lahko sam zagrizel v tako nujno potrebne 
spremembe, ampak pričakujemo podporo 
predsednika Vlade pri njegovem delu, saj je 
zdravstveni sistem treba očistiti pijavk, ki sesajo 
javni denar; včasih se lahko samo čudimo, da še 
deluje.  
 Sicer pa v Novi Sloveniji menimo, da je 
naloga koalicije, kamor sodi tudi Levica, da 
obema kandidatoma zagotovi glasove, zato ne 
morete računati na to, da bo to storila Nova 
Slovenija.  
 Novima ministroma v Novi Sloveniji 
želimo, če parafraziramo LMŠ, čim manj vešč, ki 
se bodo zbirale okoli svetilke, to je obeh 
ministrstev, ki ju bosta vodila.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

poslanke in poslanci, ministrski zbor, spoštovana 
kandidata za ministra, gospod Aleš Šabeder in 
gospod Simon Zajc! 
 Zdravstveno varstvo je zelo pomemben 
in obsežen družbeni sektor, katerega cilj je 
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izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva. 
Zdravje je univerzalna vrednota, temeljna 
človekova pravica in najpomembnejši del 
blaginje vsakega posameznika. Zato so tudi viri 
za financiranje javnega zdravstva še tako 
pomembni. In ker posameznik z viri ne more 
razpolagati sam, namesto njega to počne država 
oziroma pristojno ministrstvo za zdravje. 
Državljani, ki vestno vplačujemo v zdravstveno 
blagajno, upravičeno pričakujejo, da se bodo 
razpoložljivi viri za zdravje razporedili na način, s 
katerimi bodo zagotovljeni kar največja 
kakovost, učinkovitost in odgovornost v 
zdravstvu. Delovanje organizacije 
zdravstvenega varstva mora biti takšno, da v 
največji meri dosega družbene interese, kot so 
enakopravnost dostopa do storitev, kakovost 
storitev, skrb za zdravje državljanov in vzdržno 
financiranje. Dolge čakalne vrste ter omejen in 
nepravočasen dostop do zdravstvenih storitev, 
potrjujejo neurejeno in problematično delovanje 
zdravstvenih zavodov. Razmere v zdravstvu so 
kritične že dlje časa. Najbolj pereče izzive pa 
lahko strnemo v kar nekaj ključnih točk: dolgovi 
bolnišnic, nepravilnosti pri naročanju materiala, 
pomanjkanje zdravstvenega osebja, neustrezno 
financiranje sistema, predolge čakalne vrste, 
korupcija in kadrovanje. Vsi se strinjamo, da so 
spremembe nujne, še posebej, če želimo 
ohraniti ne samo javno, ampak tudi kakovostno 
in dostopno zdravstvo, kar je tudi prioriteta SAB.  
 V preteklem letu smo bili priča odhodu 
vseh vrhunsko usposobljenih specialistov za 
ozko in zelo občutljivo področje otroške 
kardiologije in kardiokirurgije iz UKC Ljubljana, 
ustanovitvi Nacionalnega inštituta za otroške 
srčne bolezni, spremembi Zakona o zdravstveni 
dejavnosti, s katero smo po vzoru gašenja 
požara omogočili delo tujim zdravnikom iz tretjih 
držav, brez priznanja poklicne kvalifikacije. Bili 
smo tudi priča ukinitvi prej omenjenega 
Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni 
ter naposled, nedolgo nazaj ob odstopu ministra 
za zdravje, od katerega smo ne samo javnost, 
ampak tudi mi člani koalicije pričakovali več. 
 V stranki SAB smo že v času 
prejšnjega mandata pred volitvami in ob 
dogovarjanju o sestavi koalicije povedali, da bo 
zdravstvo moralo biti absolutna prioriteta te 
vlade, saj je prejšnja na tem področju 
odpovedala. Pripravljeni smo bili podpreti tudi 
večje izdatke proračuna, da bi uporabili vse 
kapacitete v zdravstvu in skrajšali čakanje. 
Dodatna sredstva bi bilo dobro zagotoviti tudi za 
krepitev števila zdravnikov na primarni ravni, 
nakup dodatne opreme ali ureditev prostorov 
zdravstvenih zavodov. V SAB bi dodatna 
sredstva dobili z ukinitvijo dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznamo 
danes. Tako kot je zdravstveno zavarovanje 
urejeno sedaj, bi moralo biti po našem mnenju 
obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje 
dejansko eno obvezno zavarovanje. Ko bi 
zbiranje in upravljanje s sredstvi prepustili 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje, bi po 

nekaterih ocenah lahko prihranili več 10 
milijonov evrov. Zdravstvene zavarovalnice bi 
ostale in bi ponujale nadstandard, ne pa storitve, 
ki bi dejansko morale biti del obveznega 
zdravstvenega zavarovanja. Verjetno je nujno 
sprožiti temeljno javno razpravo o tem, koliko 
smo državljani pripravljeni plačati za zdravstvo in 
kako naj bo strukturirana košarica pravic. V SAB 
bi predlagali košarico, ki bi bila sestavljena iz 
pravic in standardov, saj lahko enako kakovost 
storitve dosežemo z materiali različnih 
standardov in torej različnih vrednosti. 
 Novi minister tako ne bo imel lahke 
naloge in bo poleg vseh izzivov deležen tudi 
časovnega in političnega pritiska. Je edini, ki ima 
zares pregled nad dogajanjem v zdravstvu, saj 
stranke ne moremo predlagati ukrepov kar tako.  
 Minister, ki je odstopil je stanje v 
zdravstvu preučeval pol leta, pa ni sprejel 
nobene odločitve, čeprav je bil že pred tem 
vodja zdravstvene blagajne in torej dober 
poznavalec razmer in razmerij v zdravstvu. 
 V Stranki Alenke Bratušek zato v 
kandidata za novega ministra polagamo velike 
upe. Upe po hitrih in učinkovitih rešitvah, ki bodo 
zdravnikom in zdravstvenim delavcem prinesle 
ustrezno organizacijsko, kadrovsko in plačno 
politiko, državljankam in državljanom pa 
učinkovito javno zdravstvo, dostopno pod 
enakimi pogoji in brez dolgih čakalnih dob.  
 Primerljivo velike upe polagamo tudi v 
drugega današnjega kandidata, ki bo ob 
zadostni podpori od zdaj naprej na čelu 
Ministrstva za okolje in prostor. Slednji je v 
marsičem v nezavidljivi situaciji, saj imata 
človekovo racionalno delovanje in težnja po 
optimalni izbiri sredstva za dosego cilja izreden 
vpliv na prostor. Dejstvo je, da so mnoge stvari 
na tem ministrstvu skozi leta preveč mirovale. 
Neurejene in nedopustne problematike pa so se 
kopičile in poglabljale. Zato je treba na eni strani 
počistiti te stare stvari, na drugi strani pa se 
spoprijeti z novimi in novimi izzivi, ki vznikajo 
vsak dan. Živimo v izjemno kritičnem času, ko je 
iz vidika okoljskih vprašanj nujno spremeniti 
način delovanja družbe, uvesti nove metode in 
vzpostaviti nove koncepte. Obenem gre za 
ministrstvo, kjer lahko zaradi različnih interesov 
pride do posebej izrazitih navzkrižje interesov. 
Bodoči minister bo moral tako dobro usklajevati 
različne interese, določati prioritetnost predlogov 
iz različnih naslovov ter prisluhniti tako 
nevladnim organizacijam in stroki kot 
predstavnikom gospodarstva, ki si pri okoljskih 
zadevah pogosto stojijo na nasprotnih bregovih. 
Javni posveti, vključevanje zainteresirane 
javnosti in stremenje k doseganju čim širšega 
konsenza, so prava pot. Pred njegovim 
naslednikom je nedvomno zelo zahtevna 
naloga. Ne le da ga čakajo vsebinsko 
večplastna in zapletena vprašanja, dodaten 
pritisk ustvarja tudi javnost. Pričakovanja so 
namreč izjemno visoka in jasno je, da si 
Ministrstvo za okolje in prostor ne bo smelo 
privoščiti, da bi tempo upočasnilo ali pri 
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zastavljanju in doseganju ciljev postalo manj 
ambiciozno. Tako strokovna kot laična javnost 
pa tudi v SAB pričakujemo, da se bo nadaljevalo 
evalviranje in spreminjanje okoljske in 
prostorske zakonodaje, poleg tega pa tudi 
ustrezno sankcioniranje in izstavljanje računov 
vsem kršiteljem ter primerna aktivnost na terenu. 
In mimogrede, postopke v zvezi s 
hidroelektrarnami na Muri trenutno vodi 
Ministrstvo za okolje in prostor in ni res, da 
Ministrstvo za infrastrukturo nasprotuje njihovim 
predlogom, zahteva pa, da se postopki vodijo v 
skladu z zakonom, saj smo vendarle pravna 
država. 
 Kandidata Zajca čaka obsežen kup 
nalog in vsekakor je njegova velika prednost to, 
da je z vsem seznanjen. Sodeloval je pri 
opredeljevanju ključnih problemov in 
prioritiziranju ter časovnemu umeščanju 
posameznih načrtov in ukrepov. Njegovo 
poznavanje aktualnega dogajanja je prišlo do 
izraza tudi na zaslišanju, kjer je med drugim 
izpostavil osvežitev gradbene in stanovanjske 
zakonodaje, spremembe Zakona o ohranjanju 
narave, Zakon o vodah in Zakona o odpravi 
posledic naravnih nesreč ter pripravi dolgoročne 
podnebne strategije. Pokazal je dobro 
razumevanje problematike in ključnih težav ter 
perečih problemov, ki jih ni malo. Med drugim 
bosta morala biti v osrčju ministrovih prizadevanj 
nedvoumno širša podnebna politika in priprava 
dolgoročne strategije. Če ne bomo česa kmalu 
spremenili, se bodo morale s posledicami soočiti 
že današnje generacije, da o črnih scenarijih, ki 
čakajo naše zanamce, ne govorimo. Na to, da 
nam zmanjkuje časa, so nedavno tega opomnili 
tudi mladi s podnebnim shodom. Dobrodošel 
korak v smeri zagotavljanja boljšega jutri za naš 
planet je nedvoumno ukinitev plastičnih vrečk in 
nekaterih ostalih plastičnih izdelkov za enkratno 
uporabo. Prav posebno mesto bo moralo 
pripasti tudi energetskemu konceptu Slovenije. 
Nujno bo treba sprožiti javno debato, kako bomo 
proizvajali energijo. V naslednjih 30 letih se 
izteka življenjska doba Jedrske Elektrarne 
Krško, Termoelektrarne Šoštanj, ki proizvajata 
60 % naših virov, hidroelektrarn in vetrnih pa 
nočemo. Na tem področju se ne smemo 
nepreudarno ali brez pravih podlag primerjati z 
drugimi državami. Nemška pot bi v Sloveniji 
povzročila zvišanje cen električne energije ter bi 
pahnila v energetsko revščino dodatno med 10 
in 20 % naših državljanov. 
 V naši Poslanski skupini si na mestu 
ministra želimo kompetentnega in podkovanega 
človeka tudi zato, ker je dobro sodelovanje z 
Ministrstvom za infrastrukturo zaradi prepletanja 
področij in medsebojne odvisnosti obravnavanih 
tematik pogosto izjemnega pomena. S posebno 
pozornostjo in budnim očesom bomo spremljali 
tudi dogajanje v zvezi s pitno vodo, saj je bila 
pravica do slednje leta 2016 v ustavo zapisana 
na našo pobudo in nam zato veliko pomeni. 
 V Stranki Alenke Bratušek zaupamo 
izboru koalicijskih partneric LMŠ in SMC in 

verjamemo, da sta stranki izbrali najboljša 
možna kandidata, ki bosta kos nalogam in se 
bosta znala spoprijeti z vsemi izzivi, ki so pred 
njima, zato jih bomo soglasno podprli. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Gospod Franc Jurša v imenu 
Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Izvolite.  
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Lep pozdrav ministrskem 
zboru kakor seveda tudi kolegicam in kolegom! 
 Danes bomo odločali o imenovanju 
dveh kandidatov za ministra, ki ju ob potrditvi 
čaka obuvanje v velike čevlje. Od obeh 
pričakujem konkretne rešitve in zagotovitev 
kakovostnega in nemotenega dela njunih 
minister, četudi bo zato potrebno stopiti komu še 
na rep.  
 Kandidat za ministra za okolje in 
prostor gospod Simon Zajc je na svoji 
predstavitvi predstavil kar nekaj konkretnih 
načrtov za reševanje problematike na tem 
področju. Skupaj s prejšnjim ministrom se je 
dodobra spoznal s trenutno največjimi težavami, 
ki nas v Sloveniji pestijo na področju okoljske 
zakonodaje, odpadne embalaže, stanovanjske 
in gradbene zakonodaje, podnebne strategije in 
drugo. Za pripravo podlag za nadaljnje 
reševanje bo imel časa približno dve leti, k sreči 
se tega zaveda tudi sam. Poskrbeti bo moral, da 
bo v tem procesu sodelovanja z vsemi deležniki 
ohranjal medsebojno zaupanje, predvsem, da si 
bo upal o težavah spregovoriti jasno in glasno.  
 Njegova predstavitev na matičnem 
delovnem telesu je bila ocenjena kot ustrezna. 
Predlogu predsednika Vlade Republike 
Slovenije in oceni matičnega delovnega telesa 
Poslanska skupina Desus zaupa, zato bomo 
kandidata za ministra za okolje in prostor tudi 
podprli.  
 Če gospoda Zajca čaka težka naloga in 
preizkušnja med drugim tudi zato, ker bo 
nasledil ministra, ki se je v zelo kratkem času 
odgovorno lotil reševanja problemov, pa je pri 
kandidatu za ministra za zdravje Alešu Šabedru 
zgodba ravno obratna. Kandidat za 
zdravstvenega ministra bo namreč nasledil 
ministra, ki je pred nastopom mandata sicer 
veliko obljubljal, realizira pa bore malo, praktično 
nič, zato bo moral gospod Šabeder začeti 
praktično iz nule, saj mu predhodnik ni pustil 
nobenih temeljev, na katerih bi lahko nadaljeval 
z realizacijo izjemno težkih projektov. Kot se je 
pokazalo tudi po izjemno dolgem hearingu, če 
ne celo najdaljšem v zadnjih nekaj mandatih, ki 
je bolj spominjal na interpelacijo kot na hearing, 
bo moral presekati, kar nekaj gordijskih vozlov, 
kot so novela Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter s tem povezana 
ukinitev dopolnilnega zdravstvenega 
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zavarovanja; Zakon o dolgotrajni oskrbi, pri 
katerem bo potrebno najprej izboljšati besedilo, 
ki smo ga dobili v roke konec prejšnjega 
mandata in je v strokovni javnosti naletel na 
ogromno pripomb, poskrbeti pa bo treba še za 
finančne vire; krajšanje čakalnih vrst, kjer se ne 
glede na milijone evrov, ki so bili zadnjih nekaj 
let namenjeni temu, kakšne učinkovitosti ni 
videti; preoblikovanju vodenja javnih zavodov in 
iskanju učinkovitega nadgrajevanja zdravstvenih 
delavcev in tako naprej. Lahko bi še našteval, 
vendar ni potrebe po tem, saj sem prepričan, da 
nam je vsem jasno, kaj vse v našem zdravstvu 
ne štima.  
 Ker Aleš Šabeder prihaja iz največje in 
najbolj prepoznavne slovenske bolnišnice, smo 
v naši poslanski skupini prepričani, da ima 
odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na naše 
zdravstvo, in jih bo tudi izpeljal. Ne pričakujemo 
čudežev čez noč, pričakujemo pa manj besed in 
več konkretnih ukrepov, ki bodo na koncu 
rezultirali na način, da bodo naši državljani 
enakopravno dostopali do javnega zdravstva v 
najkrajšem možnem času, da bodo storitve 
kvalitetne, da jih bo čim več vključenih v 
košarico za obvezno zdravstveno zavarovanje in 
da bomo sčasoma vsi, torej pacienti in 
zdravstveni delavci, zadovoljni z delovanjem 
našega javnega zdravstvenega sistema.  
 Obema kandidatoma pa poslanci naše 
poslanske skupine želimo srečo in modrost pri 
opravljanju ministrske funkcije, saj ju bosta tudi 
potrebovala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

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

pozdrav!  
 Dva ministra bomo danes potrjevali.  
 Najprej nekaj besed o gospodu Alešu 
Šabedru in o problematiki Ministrstva za zdravje. 
Cela vrsta problemov se mu bo usula na glavo. 
Dosedanji minister je nekaj naredil, začel je 
nekaj, pravzaprav ne toliko on kot državna 
sekretarka gospa Pia Vračko, ki je pripravila kar 
nekaj izhodišč za zadeve, ki bi se začele vrteti, 
ampak prihaja do zamenjave. Ena od teh zadev 
je, da je treba spraviti zdravstvene domove pod 
Ministrstvo za zdravje. V zdravstvenih domovih 
kraljujejo župani, ki po svojih razmislekih delajo, 
delijo, postavljajo, odstavljajo in tako naprej. Ta 
zadeva ne more biti tako stihijska, kot je zdaj, in 
je treba to nujno narediti.  
 Ravno tako je treba naprej razmišljati o 
združevanju bolnišnic. Imamo bolnišnice, vsaka 
bolnišnica hoče imeti specialistične oddelke za 
vse, s tem, da je ponekod razdalja med dvema 
bolnišnicama 22 kilometrov. Jaz nisem 
navdušenec nad Evropo, ampak nekaj zadev pa 
imajo dobro urejenih. Ena od teh zadev je tudi 

združevanje bolnišnic pa naj bo v eni bolnišnici 
specialistična ambulanta za določene zadeve, v 
drugi pa za druge zadeve, ne pa, da se to 
podvaja samo zato, da bi se, tako kot sem že 
prej rekel, tudi določeni župani s tem kitili.   
 Potrebno bo uvesti točno kontrolo 
porab v bolnišnicah in pa seveda tudi naročil v 
bolnišnicah. Tukaj je tista hudičeva bolečina 
slovenskega zdravstvenega sistema, ko stotine 
milijonov evrov izginjajo neznano kam. 
Pravzaprav ni res, da neznano kam, ve se, kam 
izginjajo, ampak ker so nekateri ljudje 
nedotakljivi, jim pač nič ne moremo oziroma nič 
ne smemo. To bo težko, ampak upam, da bo 
speljal.  
 Kar se tiče mladih zdravnikov in študija 
medicine. Študij medicine stane državo kar 
precej. Recimo, ko nek študent zaključi študij, 
mislim, da bi bilo smiselno, da bi moral nekaj let 
delati v javnih ustanovah, v tistih, ki jih določi 
ministrstvo. Če že kdo govori o najbolj 
demokratični državi na svetu, to je v Združenih 
državah Amerike, tam imajo ta princip, razen če 
si kdo plačuje študij sam, potem se pa lahko 
odloča. Pri nas tega nimamo in zato bi bilo 
smiselno razmisliti o takem modelu. Ne pa, da 
nekdo konča študij pa gre takoj v privatno 
prakso ali pa gre takoj v tujino. Če bi šel kdo v 
privatno prakso takoj po koncu študija, naj plača 
tisti študij pa še malo več. Če gre v tujino, naj 
plača dvojno ceno, kajti država ga je šolala, 
potem bodo izkoriščali njegovo znanje drugi 
ljudje z nikakršnim vložkom, ampak z velikim 
profitom.  
 Mislim, da bi morali tudi uvesti več 
koncesionarjev ne manj koncesionarjev. Kdor 
pozna delo koncesionarjev, ve, da ne gre za 
izkoriščanje zdravstvenega sistema, ampak gre 
za nadgradnjo zdravstvenega sistema. Konec 
koncev, na ta način bi lahko zelo skrajšali 
čakalne vrste. Recimo na CT deluje mašina, kaj 
jaz vem, 6 ur na dan, ostalo pa stoji. Pri 
koncesionarju dela 24 ur na dan. Zakaj ne bi 
tega uredili v dogovoru z zdravstveno 
zavarovalnico, kje je tako ali tako pol stvari 
zmedenih, zmešanih, prikritih, skritih in podobno.  
 Še ena zadeva je tukaj, ki je 
pomembna in se jo bo treba lotiti. Na slovenskih 
medicinskih fakultetah nimamo predmeta 
tropska medicina. Prihaja k nam cela vrsta 
migrantov iz afriških predelov, kjer so doma 
bolezni, ki jih mi ne poznamo. Te bolezni 
poznajo v Nemčiji, poznajo v Angliji, poznajo v 
državah, ki so imele kolonije. V Sloveniji je to 
nepoznano in zato je treba tudi na tem področju 
nekaj poseči. Konec koncev bo treba tudi na 
medicinski fakulteti, vsaj v Ljubljani, enkrat 
narediti močan prepih, da se bo videlo, kdo kaj 
dela, kam se troši denar in kakšen je izkupiček.  
 Drugi minister za infrastrukturo, okolje 
in prostor bo gospod Simon Zajc, za katerega 
sem v prvi vrste zelo vesel, da je rekel, da je 
proti frackingu. Pri Petišovcih Angleži uničujejo 
naravni habitat, uničujejo in zastrupljajo 
podzemlje in izsiljuje Slovenijo, da bi na vsak 
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način morala pristati, kakor bi rekli v Levici, na 
kapitalistične težnje nekaterih izsiljevalcev in 
dobičkarjev. S tem se strinjam. In dobro je, da 
kaj takega ne bi dovoljeval.  
 Kar se tiče hidrocentral, novih, upam, 
da jih ne bodo gradili na Soči. Kajti o tem so že 
razprave bile in nekateri so se že prerivali okoli 
ministrstva, da bi na Soči in na Idrijci gradili 
hidrocentrale in s tem uničili dve najlepši 
slovenski reki. To bi bila velika svinjarija in jaz 
mislim in upam, da minister ne bo dovolil tega. 
Kar se tiče pa hidrocentral na Savi, bi bilo pa 
smiselno, da v okviru svojega ministrovanja 
določi oziroma zahteva, da se ob gradnji novih 
hidrocentral naredijo pretočni kanali za manjše 
ladje, kajti vsa Evropa ima to narejeno tako, 
cena se poviša za moda 5 %, pridobi se pa 
plovna pot, ki je izredno cenena in najmanj od 
vseh transportnih sredstev onesnažuje okolje.  
 Kar se tiče termocentrale, vemo, 
kakšna svinjarija je v Šoštanju. Grozljivo je. 
Termocentrala svinja okolje, poleg tega pa še ali 
dela ali pa ne dela. Deluje dobro edino tisto, ko 
teče denar nekaterim v žepe. To deluje pa 
neprekinjeno in brez problemov. In tudi tukaj se 
nič ne dogaja. Mislim, da bi bilo treba pomisliti 
na nemški model, da se ta zadeva zapre. 
Slovenija ima atomsko centralo, ki naj bi bila v 
polovičnem lastništvu s sosednjo Hrvaško. In 
vendar nam je Hrvaška dolžna ogromne 
milijarde evrov. Zakaj še ne in upam, da minister 
bo zmogel toliko korajže, kot bi rekli na 
Štajerskem, da bi imel toliko jajc v hlačah, da bi 
rekel, Hrvatje ste nam dolžni, mi vam bomo vzeli 
tole atomsko centralo in potem pač ne rabimo 
kakšnih novih gradenj hidrocentral na Muri ali pa 
kaj vem kje. Elektrike bi imeli dovolj, pa še 
izvažali bi jo lahko.  
 Kar se tiče smeti, je najboljša zadeva 
incineracija, sežig. Prejšnji minister gospod 
Leben, ki dobro opravljal svoje delo, ne dobro, 
odlično opravljal svoje delo, je že bil na obisku 
določenih sežigalnic na Dunaju, kjer v centru 
mesta delujeta dve sežigalnici in nimata 
nobenega slabega vpliva na okolje, na zrak, na 
karkoli. To bi se moralo narediti tudi pri nas. 
Zakaj pa ne? 
 Kar se pa tiče še enega problema, in to 
so radioaktivni odpadki. Radioaktivni odpadki pri 
nas so v glavnem nizkoradioaktivni odpadki, ki 
se jih lahko sežge. Pepel se zaplombira v 10 
centimetrov debele svinčene zaboje, potem se 
pa to zalije v beton, kubično kocko, približno 
meter krat meter, in se to odnese v rudnike 300, 
400 metrov pod zemljo. Tako delajo pametne 
države. Mi nismo pametna država.  
 Upam, da bosta pa tadva ministra 
prispevala k temu, da bomo bolj pametni, in zato 
bomo mi v SNS oba podprli. 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec za vaše stališče. 
 Gospa Jelka Godec v imenu Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke.  
 Izvolite, gospa poslanka. 

JELKA GODEC (PS SDS): Lep pozdrav! 

 Danes reciklirana vlada v dobrega pol 
leta menja že četrtega ministra, po Bandelliju, 
Prešičku, sta danes na vrsti Leben in Fakin. 
Prva dva so baje odnesle grožnje in mobingi do 
zaposlenih, tretjega maketa, zadnjega pa baje 
osebni razlogi, torej zdravstvene težave. Jaz 
sicer gospodu Fakinu na tem mestu želim vse 
dobro, je pa ironično, da odnese ministra za 
zdravje kašelj, torej, bolezen. Bil je pa 13. 
minister s polnimi pooblastili. Državni zbor je 13. 
septembra 2018 imenoval 13. vlado s 13. 
ministrom s polnimi pooblastili za zdravstvo. Zdi 
se, da se slovenskega zdravstva že nekaj let, 
vsaj deset let, drži prekletstvo številke 13.  
 Po besedah kandidata za novega 
ministra gospoda Aleša Šabedra in nekaterih 
članov Odbora za zdravstvo oziroma 
konkretneje predstavnikov LMŠ in SAB je 
slovensko zdravstvo na zavidljivi, skorajda 
odlični ravni. Po njihovem je bila tudi 
predstavitev gospoda Šabedra zelo dobra, 
vsebinsko polna, z veliko predlaganimi ukrepi. 
Na drugi strani pa smo slišali kritike in predloge, 
kaj vse bi bilo potrebno spremeniti v slovenskem 
zdravstvu s strani SMC, SD, danes tudi Desusa. 
Nekateri so v svojih razpravah, očitno, po štirih 
letih doživeli razsvetljenstvo, kaj vse so v štirih 
letih naredili, katere predloge so podprli, ki 
danes kažejo, da v slovenskem zdravstvu vlada 
nered, ker so bili seveda v koaliciji. Zdi se torej 
po njihovih razpravah, kot da te štiriletne 
koalicije ne bi bilo z njihove strani in kot da 
danes niso v Vladi. Mislim pa tudi, da glede na 
koalicijsko pogodbo, se bo moral predsednik 
Vlade kar dobro potruditi, da bodo koalicijsko 
pogodbo prebrali vsi v koaliciji, ne samo kolega 
Kordiš. S koalicijsko pogodbo je očitno tako ali 
tako križ, namreč kandidat za ministra gospod 
Šabeder jo vidi celo kot pogodbo, če bi šlo kaj 
narobe. Tako namreč opredeljuje same 
pogodbe.  
 Glede na to, da je bilo na tem 
osemurnem hearingu, zaslišanju kandidata za 
ministra kar veliko vprašanj, je očitno, da v 
slovenskem zdravstvu gre res vse narobe in da 
bo kandidat za ministra oziroma novi minister 
moral koalicijsko pogodbo kar hitro proučiti. Ne 
vem sicer, če bo kaj pomagalo, namreč to, kar 
smo slišali na predstavitvi, je bolj v stilu tega, kar 
govori tudi LMŠ in SAB. Diagnoza slovenskega 
zdravstva je: vse je b. p., sicer z manjšimi 
odkloni, zdravljenje se bo še določilo po posvetu 
z akterji v zdravstvu. Na samem hearingu smo 
ponovno izvedeli, koliko denarja se namenja v 
zdravstveno blagajno, če ga je dovolj ali ni 
dovolj, je očitno zimzelena tema, kje so 
nevralgične točke slovenskega zdravstva, katere 
zakone je potrebno spremeniti. Ampak na koncu 
koncev smo pa baje po besedah nekaterih pravi 
asi, saj za denar, ki ga vlagamo v zdravstvo, 
imamo enega izmed boljših sistemov in skoraj bi 
se morali že sosedje Avstrijci zgledovati po nas. 
Da o pohvalah črnogorske delegacije v UKC 
Ljubljana niti ne govorim.  
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 V uvodnem nagovoru je kandidat dejal, 
ob vodenju Univerzitetnega kliničnega centra v 
Ljubljani naj bi spoznal kompleksnost 
slovenskega zdravstvenega sistema in videl tiste 
nujne ukrepe, ki naj bi jih potrebovali vsi, torej 
bolniki, zdravstveno osebje, medicinsko osebje, 
zavarovalnice, cel sistem, če želite, in da 
obstoječi sistem potrebuje spremembe. 
Nadaljeval je z znano krilatico o zadovoljnih 
bolnikih, javnem zdravstvu za vse in dodal, 
zdravstvo ni ne levo ne desno, zdravstvo mora 
biti prioriteta, tudi ne sme biti interesno. In 
pričakovali smo kar obetajoče nadaljevanje, 
doživeli pa kar hladen tuš. Kajti v bistvu je bila 
postavljena prava diagnoza, nered v 
slovenskem zdravstvenem sistemu in nakazani 
ukrepi za uspešnost zdravljenja, postavljen je bil 
prvi korak oziroma ukrep za začete uspešnega 
zdravljenja – konsenz na področju politike, 
poenotenje na točki zdravstva in spoznanje, da 
lahko le s skupnim konsenzom, kot je bilo, 
recimo, na Danskem in Nizozemskem, začnejo z 
uspešnim zdravljenjem. Kot pri bolniku, če ne 
sodelujejo zdravniki, bolnik, svojci, zunanje 
okolje, je ozdravitev veliko težja, včasih 
nemogoča. Glede na odgovore kandidata in na 
trenutke užaljeno cinične reakcije lahko rečemo, 
da bo s tem konsenzom v politiki zelo težko. 
Sicer moram reči, da skorajda ni veliko od njega 
odvisno, tukaj je predsednik Vlade, ki bi moral 
biti že sam po sebi povezovalec politike, na tem 
področju pa žal moram reči, da temu ni tako.  
 Drugi ukrep za uspešno zdravljenje bi 
bil odprava monopola na področju zavarovalnic 
in končna določitev okvira osnovnih pravic in 
vsega, kar spada zraven. Iskanje z odgovori na 
vprašanja glede zavarovalnic splošnega 
odgovora in dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja, je bila prava umetnina pri 
kandidatu. V osmih urah smo slišali, lahko 
rečem, le en korekten odgovor. Ali je za ukinitev 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ne 
more podati, ker bi bilo to od njega 
neodgovorno, saj ni dovolj jasno, kje oziroma 
kako naj bi ta ukinitev potekala v smislu, kje 
dobiti nadomestna sredstva. Koalicijska 
pogodba pa govori o ukinitvi dopolnilnega 
zavarovanja, zato bo ta debata za zaprtimi vrati, 
tudi če smo danes poslušali stališče Poslanske 
Levice, zelo zanimiva. Kdo bo zmagovalec, bo 
jasno septembra, ko je po sporazumu z Levico 
datum, ko naj bi novi zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju končno 
prestavili iz pisarniških miznih predalov na mizo 
in pred javnost.  
 Tretji ukrep za uspešno zdravljenje je 
transparentna poraba javnega denarja ali, če 
želite, končna vzpostavitev javnega zdravstva, 
kot se temu tudi reče, torej v polnem pomenu 
besede. Javni denar, denar davkoplačevalcev 
naj sledi bolniku, naj zdravstveno dejavnost za 
javni denar oziroma javno službo opravljajo ali 
javni zavodi ali koncesionarji ali pa zasebniki. 
Bolnik želi čim prejšnjo in kvalitetno obravnavo, 
želi, da se ga obravnava kot tistega, ki je toliko 

in toliko let plačeval v zdravstveno blagajno, ne 
želi ob tem še plačevati zasebne obravnave. Želi 
storitve, ki so plačilo za vplačane prispevke, če 
je to v javnem zavodu ali pri koncesionarju ali pri 
zasebniku, je popolnoma vseeno. Javno službo 
naj opravljajo vsi tisti, ki izpolnjujejo vse pogoje 
po zakonu, in tisti, ki so kvalitetni. Naj se že 
enkrat javni objavi, katere bolnišnice so 
najboljše v Sloveniji po svojih storitvah, katere 
klinike so najboljše, kateri oddelki so najboljši in 
kateri zdravniki so najboljši. Ne gre več v bistvu 
za javno zdravstvo. In ko kandidat govori, da bo 
ohranil solidarno javno zdravstvo, po mojem 
zlorablja to besedno zvezo. Ohranil bo solidarno 
državno zdravstvo, ohranil bo centralizirano 
državno zdravstvo, za zdravnike in medicinske 
sestre prenormirano državno zdravstvo, 
zdravstvo, ki je izgubilo ali pa izgublja pomen 
Hipokratove zaprisege, ohranili bi radi 
zavarovalniško monopolno državno zdravstvo in 
državno zdravstvo, ki je učinkovito na podlagi 
nekih analiz, strategij, zapisov v statističnih 
podatkih, nov minister se je namenil delati nove 
analize. In še naprej boste dajali občutek 
državljanom, da je v sistemu premalo denarja, 
da smo uspešni in da je le iluzija, da so predolge 
čakalne dobe, da je zdravstveni sistem v 
Sloveniji bolan. Simptomov nereda v zdravstvu, 
kot so čakalne dobe, odhodi zdravnikov iz 
sistema, odhodi medicinskih sester, odpovedi 
družinskih zdravnikov, ne bomo rešili z lepimi 
besedami kandidata za ministra, ne z besedami, 
da je zdravje največja vrednota in da se varuje 
javno zdravje. Ne bomo ga rešili s strategijami 
ne z analizami. V nasprotju s Fakinom, bivšim 
ministrom, si je kandidat za ministra Šabeder 
pustil časa dve leti. Toliko je namreč po 
njegovem mnenju potrebno, da z dvigom 
produktivnosti na nekaterih področjih omejimo 
naraščanje čakalnih dob in se bomo lahko začeli 
pogovarjati o zmanjšanju le-teh. Dodatni dve leti 
mrtvega teka.  
 Konkretnih odgovorov za sistemske 
rešitve tako opevanega javnega zdravstva, bolje 
rečeno državnega zdravstva, nismo slišali. Smo 
pa slišali za nov davek, davek na zdravstvo; kaj 
naj bi to pomenilo, ne vemo, ker nismo dobili 
odgovora. Čakamo torej na zakonsko 
opredelitev tega novega davka; lahko da bomo 
plačevali več tisti, ki smo zdravi, ali pa tisti, ki so 
bolj bolni, torej odvisno, kakšen bo ta davek.  
 Za simptome nereda oziroma za nered 
v zdravstvu boste rekli, da niso od danes, da so 
od včeraj. Mogoče res, vendar ste v koaliciji z 
izbiro ministrov pripomogli k širjenju te bolezni. 
Sprejeti zakoni v prejšnjem mandatu so stanje 
spravili do absurda, do izbruha bolezni. 
Dokončni izbruh pa se lahko začne z menjavo 
ministrov, z vedno novimi in novimi koncepti in 
novim videnjem reševanja problemov v 
zdravstvu.  
 Danes bo koalicija šestih strank potrdila 
sedemnajstega ministra za zdravje, drugega v 
tem mandatu.  
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 V SDS kandidata, ki je bil do danes 
direktor UKC Ljubljana, ki v enoletnem 
sanacijskem planu za leto 2018 ni uspel doseči 
načrtovane izgube 15 milijonov, ampak ta 
izguba ostaja čez 23 milijonov, ne bomo podprli. 
Vprašanje pri tem denarju 23 milijonov je tudi, 
kako bo sedaj minister Šabeder reševal 
direktorja Šabedra. Ne bomo podprli kandidata, 
ki je vodil UKC Ljubljana v času, ko so program 
otroške kardiologije zapuščali in zapustili 
slovenski kardiologi, in ostaja pod vprašajem 
kontinuiteta izobraževanja študentov Medicinske 
fakultete ter mladih specializantov na področju 
otroške kardiologije. Ne bomo potrdili kandidata, 
ki je odrekel podporo svojemu zaposlenemu 
zdravniku raziskovalcu, ki je za svojo ekipo 
raziskovalcev ob odpovedi na javnem razpisu 
Agencije za raziskovalno dejavnost želel iskati 
pravico na sodišču. Ne bomo podprli kandidata 
gospoda Šabedra, ki bo še naprej ščitil državno 
zdravstvo, monopole in centralizem v zdravstvu. 
In ne bomo podprli kandidata, ki se mora o 
veliko zadevah še podučiti in prebrati, kot je, 
recimo, pismo mladih zdravnikov predsedniku 
Vlade, čeprav je v njegovi ustanovi veliko mladih 
zdravnikov in bi pričakovali, da njihove probleme 
vsaj površinsko pozna.  
 Naslednji, ki čaka, da danes dobi 
glasove koalicije velikih šest in ene izmed 
največje, torej Levice, je kandidat za ministra za 
okolje in prostor Simon Zajc. Le-ta je 
ponedeljkovo predstavitev na matičnem odboru 
začel z napovedjo kontinuitete dela 
odstopljenega ministra Lebna in z obljubo o 
konkretnosti svojih načrtov. Največ konkretnosti 
je bilo zaznati pri predlogih, ki so bili v minulega 
pol leta že pripravljeni ali zastavljeni. Vendar pa 
je bilo očitno, da kandidatu manjka prepotrebno 
znanje s področja, za katerega kandidira, ob tem 
pa ni bilo videti, da se zaveda širine problemov, 
s katerimi se bo moral soočiti.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke menimo, da bodo 
napovedani popravki gradbene in prostorske 
zakonodaje zgolj lepotni popravki, ki ne bodo 
bistveno izboljšali ugotovljenih problemov, kot so 
dolgotrajno umeščanje v prostor, diskriminiranje 
domačih gospodarskih subjektov v primerjavi z 
izbranimi tujimi investitorji, izigravanje prostorske 
zakonodaje, pridobivanje uporabnih dovoljenj, 
gradbenega dovoljenja za sicer manj zahtevne 
gospodarske objekte in tako naprej.  
 Tudi v ustanavljanju novih agencij ne 
vidimo dodane vrednosti, saj se takšno početje 
pogosto izkaže za potezo, ki omogoča 
parkiranje manj uspešnih strankarskih kadrov. V 
konkretnem primeru ministrski kandidat 
napoveduje ustanovitev agencije za upravljanje 
s praznimi stanovanji, s čimer bi spodbudil 
oddajo praznih stanovanj v zasebni lasti, ker da 
bodo lastniki na ta način bolj varno poslovali. 
Namesto da bi opravil svoje delo in uredil 
zakonodajnopravno okolje v Sloveniji na način, 
ki bi sam po sebi omogočal varno poslovanje in 
spodbujanje oddaje stanovanj, bi kandidat 

ustanovil agencijo, ki bi se s tem ukvarjala. Gre 
za čisto birokratsko miselnost, ki je v Slovenski 
demokratski stranki ne moremo podpreti. 
Predpisov in zakonov imamo v Sloveniji dovolj, 
čas je, da to birokratsko džunglo smiselno 
uredimo, da na področju okolja in prostora z 
zakoni ščitimo tisto, kar je treba ščititi, in ne 
omogočamo izrabljanja zakonodaje v primerih, 
ko to ni potrebno.  
 Kandidat napoveduje ambiciozen cilj 
brezogljičnosti do sredine stoletja, obenem pa 
ne pove, iz katerih virov bomo pridobivali 
energijo. Hidro- in vetrne energije očitno ne 
bomo izkoriščali, saj je vetrnic zgolj za vzorec, 
hidroelektrarn ne bi gradili, TEŠ v ta koncept ne 
spada, nuklearna energija naj bi delovala do leta 
2043. Polna usta torej okoljskih krilatic, a malo 
konkretne vsebine.  
 Ker Slovenija potrebuje okoljskega in 
prostorskega ministra, ki bo razumel potrebe 
prihodnosti in težave sedanjosti, ki bo imel 
posluh za stroko ne za interese, ki ne bo ujetnik 
političnega kupčkanja in lobijev ter bo avtoriteta 
na svojem področju, v Slovenski demokratski 
stranki Simona Zajca za ministra za okolje in 
prostor ne moremo podpreti. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vašo predstavitev. 
 Gospod Robert Pavšič v imenu 
Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Lep dober dan 

vsem skupaj! 
 Vsak državni resor je pomemben, 
vendar se zagotovo strinjamo, da v prepletu 
varnosti še posebej odgovorno oziroma 
pomembno vlogo zavzemata ravno zdravstveni 
in okoljski. Ampak danes ni izpostavljena le 
strokovna vloga ali pa varnostna vloga, 
izpostavljena je tudi politična odgovornost. To 
sta kot prava človeka s pokončno držo izkazala 
predhodnika kandidatov, o katerih danes 
odločamo. Ampak o dilemah, predvsem 
političnih, več v razpravi, ki bo zagotovo burna. 
Eni pač vidijo kozarec vedno na pol prazen, 
drugi v njem prepoznajo, da je mogoče na pol 
poln, tretji pa je takšen lahko samo, če je 
pravilno obarvan, recimo rumeno-moder. 
 Od bodočega ministra za okolje in 
prostor Simona Zajca pričakujemo nadaljevanje 
brezkompromisne zaščite okolja in 
debirokratizacije sistema. Tako bomo lahko 
zagotovo priča uresničevanju prioritet in 
aktivnosti, ki so si jih zastavili še pod vodstvom 
nekdanjega ministra, in izvrševanju zastavljenih 
ciljev na področju prenove gradbene in 
stanovanjske zakonodaje, prenove Zakona o 
vodah ter ureditev področja odpadkov. 
 Naša vpetost v globalne tokove bo tudi 
prioriteta ministrstva, predvsem zaradi pričujočih 
klimatskih sprememb in nujnih ukrepov za 
oblikovanje ogljično nevtralne družbe, ki bo v 
svojem bistvu tudi socialno pravična. Minister bo 
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predložil vse potrebne ukrepe za medresorsko 
uskladitev okoljske in prostorske zakonodaje kot 
osnovo za izpeljavo ključnih projektov za 
sanacijo degradiranih in poplavno ogroženih 
območij. Nadalje pa bo zagotovo izpostavljena 
politika nadstrankarskega sodelovanja ter 
sodelovanje z lokalno samoupravo. Sledil bo 
zastavljenim smernicam in prioritetam, ki jih je 
kot državni sekretar na Ministrstvu za okolje in 
prostor tudi sooblikoval.  
 Bodoči minister Simon Zajc bo s svojim 
delom uresničeval zaveze koalicijske pogodbe, 
katere cilj je varna, sodobna, stroškovno 
učinkovita in trajnostna okoljska infrastruktura. 
 Enako akutno in aktualno področje pa 
je tudi področje zdravja. Kandidat za ministra za 
zdravje Aleš Šabeder je to vprašanje opredelil 
kot splošno vrednoto in bistveni vir za 
produktivno in kakovostno življenje posameznika 
ter skupnosti kot celote. Zavedati se je treba, da 
zdravje in skrb zanj nista samo interes 
posameznika, medicinskih strok oziroma 
inštitucij zdravstvenega varstva, ampak je 
odgovornost celotne družbene skupnosti. 
Ministrstvo za zdravje pa je tisto, ki mora 
zagotavljati dostopnost, učinkovitost, kakovost in 
varnost zdravstvenih storitev ter najvišjo stopnjo 
varovanja in krepitve zdravja.  
 Še posebej je pomembno, da kandidat 
za ministra za zdravje izhaja iz temeljev, da 
mora biti zdravstvo prioriteta vseh, ne glede na 
politično pripadnost, da mora biti zdravstvo 
strokovno, transparentno in razvojno naravnano, 
da se zaveda kompleksnosti zdravstvenega 
sistema, da je pripravljen vprašanja reševati v 
dialogu in z vključevanjem strokovnjakov, ne 
glede na politično barvo. Dejstvo je, da ga čaka 
težko delo. Čakajo ga težave v primarnem 
zdravstvu, predolge čakalne dobe in finančne 
težave javnih zavodov pa še bi lahko naštevali. 
 Zaupamo, da se bo kandidat za 
ministra za zdravje zavzemal za zadovoljstvo 
bolnikov in zdravstvenega osebja, dostopno in 
kakovostno zdravstvo ter za zagotavljanje 
finančne vzdržnosti in stabilnosti celotnega 
zdravstvenega sistema. 
 Oba kandidata se danes potegujeta za 
najbolj vroča stola v vladi. Z zaupanjem in 
upanjem v Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca obema, Simonu Zajcu in Alešu Šabedru, 
izrekamo podporo in jima želimo uspešno delo. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 Gospod Jani Prednik v imenu 
Poslanske skupine Socialnih demokratov. 
 Izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): En lep pozdrav!  

 Kot je bilo že večkrat rečeno, danes 
odločamo o listi kandidatov za vodenje verjetno 
dveh najbolj pomembnih in najzahtevnejših 
resorjev, to sta resor Ministrstva za okolje in 
prostor ter resor Ministrstva za zdravje. 

 Kandidat za ministra za okolje in 
prostor Simon Zajc trenutno opravlja funkcijo 
državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu 
in je z aktualnimi izzivi, delom in stanjem tako na 
samem ministrstvu kot tudi na terenu zelo dobro 
seznanjen, kar je podrobneje orisal in predstavil 
že na samem zaslišanju. Kandidat je v 
predstavitvi napovedal, da bo nadaljeval z dobro 
zastavljenim delom in posameznimi projektu na 
ministrstvu. Odzivnost in dinamika dela bosta 
ostala na visoki ravni. Prav tako bodo 
zastavljene prioritete, ki v dobršni meri izhajajo 
tudi iz koalicijske zaveze in okvirne časovnice 
reševanja le-teh, ostale nespremenjene.  
 Takšen načrt delovanja ocenjujemo za 
primeren, ker bo mogoče realizacijo zastavljenih 
ciljev sprotno ovrednotiti.  
 Napoved kandidata za ministra za 
okolje in prostor, da bo v obravnavo kmalu 
poslal kar nekaj prenovljene in nove zakonodaje, 
bomo Socialni demokrati spremljali ter pri 
pripravi rešitev tudi tvorno sodelovali. Podpiramo 
ideje, da bo potrebno nekatere pomanjkljivosti 
gradbene zakonodaje, ki so se izkazale v praksi, 
odpraviti. Zato pozdravljamo zavzemanje 
kandidata za jasnejše omejitve ničnosti 
gradbenih poslov in uveljavitev takšnih rešitev, ki 
bodo kmetom olajšale pot, da v posameznih 
primerih hitreje legalizirajo širjenje njihovih 
kmetij. 
 Kandidat je na zaslišanju temeljito 
predstavil stanovanjsko problematiko, ki pesti 
predvsem mlade, ki težko pridejo do stanovanja. 
Ta tematika je za Socialne demokrate še 
posebej pomembna. Minister bo zagotovo 
deležen naše podpore pri sprejemanju ukrepov, 
ki bodo mladim olajšali pot do lastnega ali 
najemnega stanovanja oziroma do ugodnega 
kredita. Tudi o tej tematiki imamo v koalicijskem 
sporazumu predvidene nekatere korake, za 
katere pričakujemo, da jih bomo v tem mandatu 
realizirali. Ker je v Sloveniji problem predvsem v 
dostopnosti do najemnih stanovanj, Socialni 
demokrati podpiramo prizadevanja in ukrepe, ki 
bodo namenjeni reševanju te problematike.  
 Ena izmed ključnih oziroma prioritetnih 
nalog v tem mandatu bo tudi tako imenovana 
odpadkovna zakonodaja, ki smo jo tudi z 
interventnim zakonom v prvi fazi že začeli 
reševati, vendar pa moramo še marsikaj postoriti 
v bodoče, da se nam situacija z nevzdržnim 
kopičenjem odpadkov na neprimernih mestih ne 
bo več ponovila.  
 Kandidat se zaveda hitro 
spreminjajočega se podnebja in s tem naravnih 
ujm in nesreč. Na tem področju je obljubil 
spremembe v smeri prožnejše zakonodaje v 
primeru naravnih nesreč, saj so te vse 
pogostejše in tudi vse hujše.  
 Priprava dolgoročne podnebne 
strategije z glavnim ciljem, da kot država do 
sredine stoletja postanemo ogljično nevtralna 
država, predstavlja enega najpomembnejših, če 
ne kar najpomembnejši izziv, ki nas čaka v 
bližnji prihodnosti. Kandidat se je trdno zavzel 
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proti hidravličnemu lomljenju oziroma tako 
imenovanemu frackingu in gradnji hidroelektrarn 
na Muri, kar v Poslanski skupini Socialnih 
demokratov vsekakor pozdravljamo in 
podpiramo. 
 Kot zelo pozitivno ocenjujemo tudi 
kandidatovo pripravljenost, da bo nadaljeval z 
zastavljenim delom in načinom ter da bo obdržal 
dobre prakse sodelovanja z vsemi deležniki, tudi 
nevladnimi organizacijami in civilnimi 
iniciativami, ter zavedanje, da so koraki in 
rešitve, ki imajo najširšo družbeno podporo pri 
različnih prostorskih in okoljskih vprašanjih, 
najboljša popotnica za njihovo uveljavitev. 
Takšen izziv zagotovo predstavlja vprašanje 
sežigalnice za odpadke in dilema o tem, ali smo 
kot družba sposobni nekega konsenza o tem, da 
za odpadke, ki jih pridelamo, v največji meri tudi 
sami poskrbimo ali pa jih bomo za visoko ceno 
izvažali v tujino. 
 Socialni demokrati ocenjujemo, da je 
kandidat za ministra za okolje in prostor Simon 
Zajc na zaslišanju pokazal, da tematike, situacija 
in probleme dobro pozna in ima začrtano 
strategijo … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Samo en 

trenutek, gospod poslanec. Spoštovane 
poslanke, poslanci, želite pavzo ali nadaljujemo 
naprej? 
 Izvolite naprej. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Hvala.  

 Predlagani kandidat za ministra za 
zdravje gospod Aleš Šabeder je svojo 
predstavitev vizije delovanja in reševanja 
problemov na področju zdravja predstavil skozi 
točke, ki so orisale situacijo na področju zdravja 
in skladno s tem je kandidat predstavil tudi svojo 
vizijo in načrte reševanja teh problemov in 
samega stanja. Kot prvo je izpostavil, da je 
potrebno državljankam in državljanom zagotoviti 
kakovostno, dostopno in javno zdravstvo. Kot 
ključne naloge je izpostavil nadaljevanje dela, 
zmanjševanja oziroma krajšanja čakalnih dob, 
občutnega zmanjšanja administrativnih 
obremenitev ter pripravo novele Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju.  
 Socialni demokrati seveda podpiramo 
tovrstna prizadevanja, bomo pa s svojimi 
predlogi tvorno sodelovali pri pripravi konkretnih 
predlogov, ki bodo terjali tudi spremembo 
zakonodaje.  
 Gospod Šabeder vidi izboljšanje stanja 
v zdravstvu v tem, da se je potrebno zavzemati 
za zadovoljstvo bolnikov, zdravnikov in ostalega 
zdravstvenega osebja. Ključne stvari pri ureditvi 
stanja na področju zdravstva v Sloveniji so po 
njegovem mnenju izboljšanje kakovosti in 
varnosti v zdravstvu ter zagotavljanje finančne 
stabilnosti zdravstvenega sistema. Kandidat za 
ministra je mnenja, da je potrebno čakalne dobe 
reševati čim prej, izvesti pa je potrebno strokovni 
in poslovni nadzor samega sistema naročanja. 

Glede javnega naročanja v zdravstvu je bilo 
doslej že veliko povedanega, v javnosti mnogo 
razpravi, pa vendar se zdi, da večjega preboja in 
konkretnega zniževanja stroškov še nismo 
uspeli doseči. Ta tematika je močno povezana 
tudi z različnimi monopoli ali podobnimi položaji 
dobaviteljev, ki močno ožijo manevrski prostor 
predvsem javnim zdravstvenim zavodom kot 
naročnikom, slednji pa se medsebojno še ne 
povezujejo v zadostni meri na način, da bi si 
položaj naročnika izboljšali. Zagotovo na tem 
področju bodočega ministra čaka še veliko 
izzivov.  
 Socialni demokrati upamo, da bo 
bodoči minister pri tem uspešen in tudi deležen 
širše politične podpore, ne zgolj koalicijske. 
 Kandidat se bo aktivno lotil reševanja 
pomanjkanja kadrov. Tukaj vidi rešitev predvsem 
v razpisih specializacij, povezovanju specialistov 
na vseh ravneh, predvsem pa, da moramo 
zadržati šolan kader v Sloveniji.  
 Kot prioritetne zakone si je zastavil 
posodobitev Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter Zakona o 
upravljanju zdravstvenih zavodov.  
 Za slovensko zdravstvo se zdi, da je 
zapadlo v krizo in točko brez izhoda, a v 
Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, 
da bo gospod Aleš Šabeder s svojimi 
napovedanimi ukrepi in videnji, kako rešiti 
probleme in trenutno situacijo na področju 
slovenskega zdravstva, stvari uspešno reševal. 
Zagotovo čakajo bodočega ministra veliki izzivi, 
rešitve in ukrepi, za katere smo se zavezali v 
koalicijski pogodbi, pa bodo terjale veliko 
napora, vendar minister lahko pri tem računa na 
sodelovanje in podporo Socialnih demokratov.  
 Menimo, da sta tako gospod Simon 
Zajc kot tudi gospod Aleš Šabeder primerna 
kandidata za ministrski mesti, zato ju bomo v 
naši poslanski skupini podprli. Obema želimo 
uspešno delo.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Kot zadnja v imenu poslanskih skupin 
gospa Janja Sluga v imenu Poslanske skupine 
SMC.  
 Gospa poslanka, beseda je vaša. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Spoštovani!  

 Na današnji seji Državnega zbora 
bomo glasovali o listi dveh kandidatov za 
ministra, ministra za okolje in prostor in pa 
ministra za zdravje. Gre za izjemno pomembni 
ministrstvi, ki s svojimi politikami najbolj 
neposredno vplivata na kakovost našega 
življenja, na naše zdravje, na bivanje, sobivanje, 
na zdravo življenjsko okolje in trajnostni razvoj. 
Gre torej za vpliv ne zgolj na naša življenja, 
temveč predvsem na življenja naših otrok. 
Ministrstvi, ki sta v svojih ciljih v velikem delu 
izjemno povezani, na žalost, delita tudi nekaj 
drugih skupnih lastnosti, ki obema kandidatoma 
postavljata zelo zahtevne naloge. Okoljsko 
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ministrstvo je bilo vrsto let neuspešno pri 
implementaciji osnovnih strateških usmeritev in 
še bolj neuspešno pri reševanju povsem 
konkretnih težav, to so težave z odpadki, 
protipoplavna zaščita, sanacija degradiranih 
območij, kot je celjska kotlina, birokratske ovire z 
okoljevarstvenimi soglasji in dovoljenji, 
prostorska politika in še in še. Na področju 
zdravstvenega ministrstva so to čakalne dobe, 
finančne težave javnih zavodov, kadrovska 
problematika in ureditev financiranja. Oba 
resorja sta zato predmet pogostih javnih razprav 
in polemik tako v medijskem prostoru kot seveda 
tudi med našimi državljankami in državljani, saj 
gre za področja, ki se dotikajo slehernika. 
Nedavni podnebni štrajk, štrajk za Muro ali pa 
opozorila preobremenjenih družinskih 
zdravnikov zgovorno pričajo, kako aktualni in 
hkrati kako zahtevni sta obe področji. Na obeh je 
še mnogo več izzivov, za katere si ne delamo 
utvar, da se lahko rešijo čez noč, pa vendar smo 
v Stranki modernega centra zadovoljni, da se 
vsaj na ministrstvu za okolje težave že rešujejo. 
Po zaslišanju kandidata za ministra za okolje in 
prostor na pristojnem parlamentarnem odboru 
smo v SMC prepričani, da se bodo na področju 
okolja in prostora zastavljene politike aktivno 
nadaljevale z enako, če ne še večjo vnemo. Ne 
samo zato, ker smo ponudili dobrega kandidata, 
temveč zato, ker sta tako varstvo okolja kot 
stanovanjska problematika, ki bosta med bolj 
izpostavljenimi politikami, pomembna dela 
programa naše stranke. Ministrstvo za okolje in 
prostor je v zadnjega pol leta uspešno 
identificiralo glavne izzive, zastavilo prioritete, 
predvideno časovnico in potrebne aktivnosti. 
Dosežki ministrstva v tem kratkem času so zelo 
jasni in prepoznani.  
 Simon Zajc je imel pri teh dosežkih kot 
državni sekretar za področje okolja že zdaj 
ključno vlogo, zato absolutno verjamemo 
njegovim besedam, da bo lahko zastavljene 
projekte nadaljeval takoj. Če smo odkriti, jih 
izvaja še zdaj, potrebuje samo še našo zadnjo 
formalno potrditev. V preteklosti je bilo področju 
okolja in prostora namenjene premalo 
pozornosti in v SMC smo dokazali, da se še tako 
zarjavelo kolesje lahko zopet zažene. 
Prepoznane ključne prioritetne teme, kot so 
prenova gradbene in stanovanjske zakonodaje, 
Zakon o vodah, ureditev področja odpadkov, so 
prave. Kot je dejal že kandidat na zaslišanju 
pred matičnim odborom, je osvežitev 
stanovanjske zakonodaje nujna, saj mladi vse 
težje pridejo do stanovanja. Koalicijski partnerji 
smo v sporazumu področje zdravstva 
identificirali kot prioritetno področje, kjer je 
potrebno sprejeti razvojne spremembe za 
zagotovitev dostopnega in kakovostnega 
javnega zdravstva vsem državljankam in 
državljanom Republike Slovenije. V prejšnji vladi 
je vodenje zdravstvenega resorja pogumno 
prevzela naša stranka in se na lastni koži 
prepričala o zahtevnosti tega resorja. Da bi 
zagotovili dostopno in kakovostno javno 

zdravstvo tudi v obdobju te vlade, smo se s 
koalicijskim sporazumom zavezali, da je še 
naprej potrebno urgentno odpravljati posledice 
nerazvoja v preteklih obdobjih, ki so posledica 
zgrešenih politik in strogih varčevalnih ukrepov v 
obdobju krize in po njej. 
 Zdravstvo je prvovrstna politična tema, 
saj se poleg interesov državljank in državljanov 
na tem področju prepletajo interesi zdravstvenih 
zavarovalnic, dobaviteljev medicinske opreme, 
zdravniškega ceha in drugih zaposlenih, ki so v 
trajnem konfliktu in ga nobenemu ministru ni 
uspelo razrešiti. Olje na ogenj prilivajo tudi 
raznorazni v medijih abonirani komentatorji, ki 
težave v zdravstvu opisujejo iz svoje interesne 
sfere izkrivljeno in poenostavljeno, brez 
preverjenih rešitev, s čimer se ustvarjajo 
napačna visoka pričakovanja do vsakokratnega 
ministra po hitropotezni sanaciji tega resorja. 
Kandidat za ministra je izjavil, da vidi to funkcijo 
izključno kot strokovno in ne politično, kar se 
sicer sliši lepo. Minister izvaja politike, za katere 
je prav, da so podprte s strokovnimi argumenti, 
vendar pa je minister politična funkcija, Vlada in 
Državni zbor sta politična organa, ki sprejemata 
politične odločitve in na koncu za svoje delo 
prevzemata politično odgovornost. A če bo 
minister za okolje in prostor intenzivno delo, ki 
se je začelo že pred pol leta, moral ravno tako 
intenzivno in še bolj zagnano nadaljevati, pa bo 
minister za zdravje moral motorje, ki še niso niti 
v hladnem teku, šele zagnati.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujemo predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Hkrati vas obveščam, 
da se lista najavljenih tekoče spreminja, zato 
sedaj najavljam gospo Ljudmilo Novak, pripravi 
pa se gospa Nada Brinovšek.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod predsednik, vsi skupaj lepo pozdravljeni! 
 Najprej moram izraziti čestitke Vladi, da 
sploh imamo dva kandidata, ki želita prevzeti 
dve tako odgovorni ministrstvi. Imamo že veliko 
izkušenj z menjavami na Ministrstvu za zdravje 
in tudi za okolje, ker sta to dva zelo težka 
resorja, kjer se prepleta veliko interesov, kjer je v 
ozadju tudi veliko denarja, in zato je biti minister 
za zdravje lahko tudi nevarno. Kakorkoli, v 
preteklosti sem imela velika pričakovanja do 
prejšnjega ministra, ker sem menila, da ima 
zdravstvo v malem prstu, da ga pozna, ker je 
več let delal na tem področju, pa sem bila 
razočarana, ker čakalnih dob nismo odpravili v 
treh mesecih, tako kot je napovedoval, pa tudi 
drugih težav ne, ampak so se še nakopičile. 
Zato sedaj nimam velikih pričakovanj, ne bom pa 
rekla, da ni mogoče, da me bosta oba kandidata 
v prihodnosti pozitivno presenetila. To možnost 
dajem obema, zato ne bom vnaprej kritična do 
njiju, do njune kandidature, ampak jima 
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čestitam, da sta pripravljena se spustiti v to in 
sprejeti to odgovorno funkcijo na dveh 
odgovornih resorjih.  
 Minister za zdravje gospod Aleš 
Šabeder je zagotovo do neke mere spoznal 
zdravstveni sistem v času, ko je vodil klinični 
center, ki je zelo velika ustanova z veliko 
zaposlenimi, z veliko različnimi interesi, če tako 
rečem, in zato ima morda tudi večji vpogled v to 
področje in bo tudi lažje začel delati. Vendar, do 
sedaj smo vedno znova slišali, da je moč lobijev 
na tem področju velika, zato se sprašujem, kdaj 
bomo spremenili tudi naš zakon o javnih 
naročilih, ker ne funkcionira, ker prav ta zakon 
velikokrat omogoča, da so nabave materialov 
dražje kot sicer, če bi nekdo nabavil takoj 
direktno iz prve roke neki material, tako pa se s 
pomočjo javnih naročil cene velikokrat dvignejo. 
Poznam kar nekaj konkretnih primerov, ko so mi 
zdravniki sami pripovedovali o tem, kako se je 
čakalna doba podaljšala, ker se je pokvaril neki 
instrument, in kako je bil precej dražji, kot če bi 
ga naročili direktno. Tako da imamo na tem 
področju še kar nekaj dela. Tudi nekaj ministrov 
je izrazilo svoja opažanja in se pritoževalo nad 
pritiski, ki so jih doživljali s strani različnih lobijev, 
ki so vpleteni tam, kjer se obrača veliko denarja. 
In v zdravstvu se obrača veliko denarja, zato je 
tam interesov veliko.  
 Seveda pričakujemo od novega 
ministra, da bo takoj stopil v akcijo in se 
pogovoril z družinskimi zdravniki, kot je tudi 
obljubil, saj ne želimo, da bi določene regije, 
določena področja ostala brez družinskih 
zdravnikov. Že tako vemo, da je v nekatere 
regije, bolj oddaljene od Ljubljane, težko sploh 
dobiti družinskega zdravnika, da se odloči za to, 
sedaj pa, da bi že obstoječi odšli – kajti ponudbe 
onstran meje so veliko bolj privlačne in tudi tam 
potrebujejo več zdravnikov in slovenski zdravniki 
so zaželeni. Jim tudi ne moremo zameriti, ker 
pač nismo doma vsega uredili, da bi bilo to 
področje urejeno, pregledno in da bi lahko 
normalno delali, nosijo pa veliko odgovornost za 
zdravje svojih pacientov. Seveda se nam tudi ne 
zdi logično, če imajo zdravniki preveč 
birokratskega dela, namesto da bi se posvetili 
svojemu pacientu, ko je pa kaj narobe, takrat 
smo pa vsi pametni in pravimo, kaj vse bi moral 
ta zdravnik narediti, česa vsega ni naredil in tako 
naprej. Menim, da mora biti ta birokracija pri 
samem zdravniku zmanjšana, da se bo lažje 
posvetil pacientu, zato so lahko drugi kadri, ki 
bodo opravljali birokratske zadeve. Pričakujem 
tudi sodelovanje Ministrstva za zdravje z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti. Pri zadnjem poročilu 
varuhinje za človekove pravice smo slišali prav 
te pripombe – da se ti ministrstvi ne usklajujeta 
dovolj dobro in da prihaja tudi zaradi tega do 
kršenja pravic pacientov ali državljanov, ker se 
ministrstvi ne dogovorita in prelagata 
odgovornost, eno ministrstvo na drugega. Zato 
pričakujem boljše sodelovanje. Pa tudi zakon o 
dolgotrajni oskrbi, ki ga že tako dolgo čakamo, 

upamo, da bo zagledal luč sveta in rešil mnoge 
probleme.  
 Prav tako me skrbi to nenehno 
poudarjanje, da so vsi privatniki v Sloveniji 
nezaželeni oziroma jih ne bomo podpirali, ker 
samo javno, javno zdravstvo. Saj tudi zdravniki s 
koncesijo so del javnega zdravstva. Mislim, da 
jih nimamo preveč v Sloveniji, da bi si lahko to 
privoščili, da se gremo neko vojno proti tem 
zdravnikom s koncesijami, ampak da so 
enakopravno vključeni v sistem, saj gre za 
pacienta. In pacienta prav nič ne zanima, ali bo 
šel v neko državno ustanovo ali bo šel k 
privatniku koncesionarju, samo da bo prišel 
kmalu na vrsto, da bo storitev kvalitetna – to 
zanima pacienta in to mora biti v ospredju. In 
zato ne razumem te splošne gonje v Sloveniji 
proti vsemu, kar je privatno. Pacient je 
pomemben, kvalitetna oskrba je pomembna. In 
ta sistem se mora dopolnjevati in prepletati. Na 
žalost nam dobro izobraženi zdravniki odhajajo, 
zato moramo res premisliti, sploh na obmejnih 
območjih, kjer so sosednje države tako blizu, da 
se lahko dnevno vozijo. In nam ni vseeno, kajti 
prihajajo drugi, pri katerih nismo vedno 
prepričani o kvaliteti njihove izobrazbe, tudi 
poznavanju jezika, kulture in tako naprej, ki pa 
rešujejo nastalo situacijo, zato si moramo 
prizadevati, da bomo obdržali dobre zdravnike 
doma. 
 Kandidat na Ministrstvu za okolje in 
prostor – prav tako izredno zahtevno področje, 
kjer prav tako nenehno slišimo o grožnjah in 
pritiskih lobijev, kajti tudi tukaj gre za veliko 
interesov, gre za urejanje prostora, za različna 
dovoljenja, za odpadke in tako naprej. Tako da 
področje je dovolj veliko. Seveda si želim, da bi 
bilo to ministrstvo tudi bolj učinkovito. Prevečkrat 
sem slišala različne investitorje, vlagatelje, naše 
podjetnike, ne samo tuje, kako dolg je postopek 
pridobivanja dokumentacije, koliko časa čakajo 
in kakšna izguba, gospodarska škoda pri tem 
nastaja. Če smo lahko v kratkem času pripravili 
vse potrebno in dali dovoljenja za Magno, potem 
morajo biti enakovredno in enakopravno 
obravnavani vsi potencialni investitorji. Pravila 
morajo biti jasna in ne smemo sprejemati 
zakonov samo zaradi enega investitorja, ampak 
morajo biti vsi v enakopravnem položaju, pravila 
jasna, tisti, ki pa izdajajo dovoljenja, pa tudi 
odgovorni. Kajti predstavljajmo si, kako velika 
gospodarska škoda nastane, če nekdo pet let ali 
pa več čaka na neko dovoljenje. In to sem kar 
nekajkrat slišala od podjetnikov, ki so želeli širiti 
svojo proizvodnjo, ki so imeli naročila, pa tega 
niso mogli izvesti prav zaradi teh dolgotrajnih 
postopkov.  
 Potem urejanje prostora oziroma 
urejanje v zvezi z odlaganjem odpadkov – zelo 
pereča tema. Ne bom rekla, da imam dokaze, 
ampak žal prevečkrat slišim o tem, da je tudi 
tukaj zadaj kar precej denarja in lobijev in da 
poteka to odlaganje na nezakonit način v 
opuščenih rudnikih in še marsikje. Ne vem, ali 
uradniki na tem ministrstvu – ne vem, ali je res, 
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ampak to se pač govori – prelagajo odgovornost 
drug na drugega in so tudi pod pritiski. Menim, 
da bi bilo morda dobro zamenjati ljudi oziroma 
jih premestiti, če ne opravljajo odgovorno svojih 
nalog oziroma niso sposobni zdržati teh 
pritiskov, ali obstajajo tudi drugi načini. Seveda 
pa želim bodočemu ministru, da ne klone pod 
težo takšnih pritiskov, da naj ima v mislih, da bo 
delal to, kar je prav, kar je zakonito, kar je dobro, 
in ne tega, kar hočejo določeni lobiji, če še 
enkrat ponovim to besedo. Potem bo lahko imel 
mirno vest. Bojim pa se, da dokler nekdo služi 
oziroma gre vse po načrtu, potem nima afer, ko 
pa želi nekdo nekaj urediti, kar nekomu ni všeč, 
pa se takoj najdejo primerne afere za to. Mislim, 
da tudi slovenska javnost in mi sami politiki ne 
smemo nasedati različnim takšnim aferam, ki 
pravzaprav nimajo odločilnega pomena, so pa 
zelo priročne za to, da se nekoga znebimo. To 
pa ni prav, zato želim obema kandidatoma, da 
bosta zmogla in da bosta pri urejanju vsak 
svojega področja neustrašna in da bosta delala 
po svojih najboljših močeh.  
 Sama ne bom nasprotovala nobenemu 
od teh kandidatov, ker se zavedam, da 
potrebujemo odgovorne ministre na teh 
funkcijah, si pa seveda želim, da se nakopičeni 
problemi rešujejo v doglednem času. Ne 
nazadnje za to nista odgovorna samo ta dva 
kandidata, pač pa celotna vlada in še privesek 
ali pa nadvesek vlade.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. Mi pa, kakor ste omenili, 
neustrašno nadaljujemo.  
 Besedo imate, gospa Nada Brinovšek, 
pripravite pa se, mag. Bojana Muršič.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
NADA BRINOVŠEK (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem v dvorani! 
 Zanimivo je bilo poslušati stališča na 
začetku. Predsednik Vlade je nekako bil 
prepričan, da kandidat za ministra za zdravje 
pozna diagnozo. Okej, pozna diagnozo, ampak 
ali pozna tudi način zdravljenja? Jaz mislim, da 
bo imel minister – verjamem, da bo danes tudi 
izvoljen – kar velike probleme z zdravljenjem, če 
vzamem na znanje oziroma če upoštevam, da 
bo imel poleg sebe še tudi pet plus enega 
zdravnika za zdravljenje. Poslušala sem stališče 
Desusa, oni verjamejo, da bo dober minister za 
zdravje, ker prihaja pač iz največje bolnišnice v 
državi, to je UKC, ampak jaz pa o tem močno 
dvomim, sploh če pogledamo dejstvo, kako je 
reševal UKC iz rdečih številk. Osredotočila sem 
bom le na predstavitev, ki jo je v teh dveh dneh 
imel kandidat za ministra. Na začetku svoje 
predstavitve je rekel nekako takole – da 
zdravstvo naj ne bo ne levo in ne desno. 
Pogrešala sem pa nekaj drugega, ni rekel 
zdravstvo mora biti dobro. Ne levo ali desno, 
ampak dobro. Pa ni važno, ali je to javno 
zdravstvo ali je zasebno. In ko že govorimo o 
javnem zdravstvu, ko greš na teren, so ljudje 

nekako prepričani, ker tule govorimo javno, 
zastonj, da je javno zdravstvo brezplačno. Ma 
kaki! Kje le? Poglejte, tisti, ki prejema minimalno 
plačo, da za zdravstvo 114 evrov na mesec, tisti, 
ki prejema povprečno plačo, da pa 215 evrov na 
mesec, če upoštevam tu dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje zraven. Torej, javno ni zastonj, in če 
gremo mi k zdravniku v javni mreži ali pa k 
zasebniku ali h koncesionarju, bi morali glede na 
to, kar plačamo, imeti, če že, uslugo enako 
plačano. 
 Pričakovala sem, da bo kandidat za 
ministra na hearingu nekako kot svoje prioritete 
nanizal na primer top 5 aktivnosti, ki jih bo 
izvedel takoj. Ampak v tej njegovi 45-minutni 
predstavitvi smo mi poslušali samo nek povzetek 
stanja, neke analize na področju zdravstva, 
nismo pa slišali česa, kar bi bilo bolj oprijemljivo, 
bom rekla. Če smo pa mogoče že tam pa tam 
slišali, kaj bi bilo treba narediti, pa to vsi vemo, 
kaj je treba narediti, ampak problem je v tem, ker 
ne vemo, kako moramo to narediti. In ko smo ga 
potem spraševali, je največkrat rekel, ne vem, ta 
trenutek ne znam odgovoriti, materijo premalo 
poznam. Pa če je že kaj odgovoril, je pa potem 
rekel še, to bo potrebno seveda narediti. Seveda 
bo potrebno narediti, in to še kako. Pa če grem s 
to njegovo predstavitvijo še naprej, bila sem kar 
začudena, da je bilo – kot sem že rekla, jaz sem 
pričakovala, da bo v svoji predstavitvi kot glavne 
prioritete nanizal skrajševanje čakalnih vrst, 
rešitev problematike družinskih zdravnikov, 
negativno poslovanje javnih zdravstvenih 
zavodov, zakonodaje in tako naprej, ampak – 
kot prve, glavne prioritete navedeno: zadovoljen 
bolnik, ni zadovoljnega bolnika, če ni 
zadovoljnega zdravnika, medicinskih sester in 
pa ostalega osebja, kakovost in varnost v 
zdravstvu, sistemski cilji in financiranje. Že res, 
da so potem naprej razdelani ti kriteriji malo bolj 
podrobno, ampak jaz bi rekla, da če hočeš ti 
nekaj res narediti, bodi kratek, jedrnat, ena, dve, 
tri, štiri, pet – to bomo naredili, do takrat bomo 
naredili. Ne pa, da nekaj zamegljuješ meglo in 
pa že vnaprej nekako daš vedeti, da se ne bo 
nič naredilo. 
 Če grem naprej, je zapisano potem, kaj 
je zadovoljen bolnik, da da na zadovoljnega 
zdravnika oziroma bolnika vplivajo tudi čakalne 
vrste. Se strinjam, če bo prišel bolnik čim prej na 
vrsto, bo seveda zadovoljen, ampak jaz sem 
potem tule v nadaljevanju pričakovala, da bo 
nekako nanizano, na kakšen način se bodo te 
čakalne vrste skrajševale – ampak ne. Tule je 
kar na šestih straneh nanizan povzetek stanja, 
neke analize, celo mednarodne primerjave, 
ampak, poslušajte, pod čakalne dobe, rešitev, 
kako bomo mi reševali čakalne dobe, je pa: 
čiščenje čakalnih seznamov, ponovna 
vzpostavitev mesečnega poročanja izvajalcev o 
številu čakajočih, pristopiti je potrebno k 
poizvedbi števila čakajočih in čakajočih nad 
dopustno čakalno dobo in pa izvedba 
strokovnega in poslovnega nadzora nad 
e-naročanjem. Že zadnjič sem rekla, bog se nas 
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usmili, če bomo tako reševali čakalne dobe. 
Naprej je zapisano, koraki, ki bodo sledili, 
kratkoročni: vzpostavitev svetovalne skupine 
strokovnjakov za pripravo kratkoročnih rešitev, 
natančen popis vseh čakajočih, enkrat jih bomo 
natančno popisali, in pa izvedba nadzora; pod 
srednjeročne aktivnosti oziroma korake: 
vzpostaviti nacionalne institucije za kakovost in 
pa varstvo. Spet bomo ustanavljali neke 
nacionalne institucije, vemo, da že imamo slabe 
izkušnje pri Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje, kjer zdajle že eno leto v bistvu sploh 
nimamo podatka o čakalnih vrstah, pa tudi 
vemo, zakaj ne. 
 Nadalje se je kandidat za ministra malo 
dotaknil tudi kadrov. Vemo, da je to velik 
problem v našem zdravstvu. To so spet neke 
analize števila kadrov vseh zaposlenih v 
zdravstvu in tako naprej, ampak tule pravi 
oziroma razlaga, kako bi pri nas le zadržali naše 
zdravnike oziroma kadre, in sicer tako, da bomo 
naredili, napravili strokovne analize za vzroke, 
razloge in pomanjkanje zdravstvenega kadra. 
Pa vendarle, to je nam že vsem jasno, kateri so 
tisti vzroki, da nam manjka zdravstvenega kadra. 
Definitivno je to slabo načrtovanje. In pa v 
zadnjem letu in pol še Zakon o zdravniški službi, 
ki je bil ad hoc sprejet in ki še kako odganja 
naše mlade zdravnike v tujino. Če grem še 
naprej, kakovost v zdravstvu. Kakovost je v 
zdravstvu nedvomno tudi zelo pomembna, 
ampak kako bomo zagotavljali kakovost in pa 
varnost? Spet tako. Prvi korak, pravi kandidat za 
ministra, tako, da bomo vzpostavili neodvisno 
nacionalno institucijo za kakovostno zdravljenje. 
Mislim, da so mu te institucije strašno strašno 
priljubljene. Včasih so pravili, da če želiš na 
nekem področju, da se ne bo nič naredilo, 
ustanovi neko projektno skupino ali pa neko 
institucijo pa zagotovo ne bo tu koraka naprej. 
 Dejstvo je, da je korupcija v zdravstvu 
mogoče najbolj razširjena na vseh področjih, in 
jaz sem tudi pričakovala, da se bo tale korupcija 
znašla med tistimi petimi top točkami, ki bi si jih 
zadal za cilj. Ampak glede reševanja korupcije 
je, ne vem, zelo blag. Kandidat za ministra med 
možnimi rešitvami navaja štiri točke, ena izmed 
njih je tudi, da morajo menedžmenti javnih 
zdravstvenih zavodov dosledno izvajati nadzor 
in prijaviti morebitne zaznane nepravilnosti 
pristojnim organom. To ni nič novega, to bi 
morali že zdaj delati, ampak vemo, da se pač 
to … Ponekod se je to delalo, ne pa povsod. Pa 
še glede financiranja. Glede na koalicijsko 
pogodbo in na vsa druga dejstva in pa razprave, 
ki smo jih imeli pred samim zaslišanjem, sem 
pričakovala, da bo minister prišel odločno pred 
nas, tako kot je na primer zdaj že bivši minister 
Fakin, ko se je odločno postavil na to, da bo 
potrebno povišati prispevno stopnjo za 
zdravstvo. Ampak kandidat za novega ministra 
pa ima pod vire financiranja zapisano: dvig 
prispevne stopnje, ukinitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja, davek na 
zdravstvo, davek na alkohol, tobak in sladke 

pijače, ampak, poudarjam, pred vsako alinejo je 
vprašaj. To bi še lahko še naštevali mi tukaj doli, 
dali še ene tri, štiri alineje pa vprašaj. Kaj se bo s 
tem dogajalo? Ne vem, če je nekdo kandidat za 
ministra, mora imeti izoblikovano mnenje, to, to 
bom naredil na tak način do takrat, in dati neko 
zagotovilo, da bo tudi uspel. Če ne, bo pač po 
nekaj mesecih moral, bom rekla, pospraviti mizo 
in vzeti kovček pa iti.  
 Na zaslišanju sem postavila kar nekaj 
vprašanj, kandidat se je kar spretno izognil 
mojim vprašanjem, sploh kar se tiče mojega 
opozorila, da še vedno nimamo vzpostavljene in 
narejene javne mreže na primarcu, sekundarcu 
in pa terciarju. Mislim, da dokler ne bomo imeli 
narejene javne mreže, dokler ne bomo vedeli, 
koliko imamo pacientov, koliko imamo 
zdravnikov, se ne moremo iti sprememb zakona 
o zdravstvenem zavarovanju, zakona o 
zdravniški dejavnosti in tako naprej. Spraševala 
sem ga tudi o tem, kaj meni o tej določbi 
koalicijske pogodbe, ki govori, da bo za 
skrajšanje nedopustnih čakalnih dob na 
razumno raven koalicija v projektu skrajševanja 
čakalnih dob najprej izčrpala vse možnosti in 
kapacitete v javnih ustanovah, šele potem pa 
bodo vključili koncesionarje in zasebnike. Vemo, 
kakšno je mnenje koalicije o zasebnikih, in vemo 
tudi, da imamo na mizi predlog Levice o 
spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti, 
kjer bi se nekako zasebnike, ki, si upam trditi, 
rešujejo slovensko zdravstvo – ampak Levica 
predlaga, da bi te čisto ukinili iz sistema. Lahko 
bi še kar dosti povedala, ampak bom še pustila 
nekaj časa kolegom.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima mag. Bojana Muršič, 
pripravi naj se Jani Möderndorfer. 
 Izvolite.  
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovane kolegice 
in kolegi! 
 Vsi se strinjamo, da je naš zdravstveni 
sistem potrebno prevetriti. V zadnjih letih je bilo 
izgubljenih preveč priložnosti. V stališčih smo 
slišali, da smo bili Socialni demokrati kritični na 
odboru. Ja. Zakaj smo bili kritični? V svoji 
predstavitvi je kandidat za ministra Aleš Šabeder 
v svoji več kot 45-minutni predstavitvi odlično 
predstavil analizo zdravstvenega sistema, kar 
pomeni, da analize v tem mandatu ne bo več 
potrebno delati, svoje prioritete pa je osredotočil 
na top pet – tako jih je pač poimenoval. Zakaj je 
bila moja kritika na tem mestu izpostavljena? V 
besedah je bilo: moramo, bomo, niso dovolj, 
zato so potrebne spremembe sedaj in takoj. 
Tako je omenil bivši minister, žal smo ga izgubili 
po pol leta in prepotrebnih novih izhodišč, o 
katerih bi lahko mi kot poslanci odločali, ni bilo. 
Na tem mestu bivšemu ministru Fakinu želim 
hitro okrevanje in vse dobro na njegovi nadaljnji 
poti. Prav zato pričakujem od bodočega ministra 
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Aleša Šabedra, da bo hitro zavihal rokave in 
pričel z delom. Kajti imamo zdravstveni sistem, 
ki smo ga podedovali iz bivše Jugoslavije. Takrat 
je bil razmeroma dober, vključeval in združeval 
je na kazalnikih in imel je visoko stopnjo 
solidarnosti. Po nekaterih kazalnikih je naš 
zdravstveni sistem tudi danes razmeroma 
visoko, vendar smo doživeli v vsem tem času 
izredno negativna gibanja, solidarnost se je 
zmanjšala, zdravstveno varstvo ni več 
univerzalno in enako dostopno za vse. Žal pa je 
tudi demografija pripomogla k temu, kajti 
postajamo vse bolj starajoča se družba in 
odkrito bo potrebno sprejeti zakon o dolgotrajni 
oskrbi. Temu, s čimer se soočajo danes starejši, 
je enostavno potrebno narediti konec in stvari 
postaviti na pravo mesto, kajti leta 2050 bo že 
skoraj tretjina slovenskega prebivalstva starejša.  
 Zame je ključno, da bo novi minister 
jasno razmejil med javnim in zasebnim 
zdravstvom predvsem iz tega razloga, da se v 
sedanjem sistemu prevečkrat mešata 
zdravstveni in zasebni sistem. Ničesar nimam 
proti zasebnikom, absolutno ne, da ne bo 
kakšne napačne interpretacije, vendar kadar 
zdravnik dela v javnem zdravstvenem sistemu in 
potem napoti pacienta v popoldansko ordinacijo, 
kjer bo hitreje obravnavan, kjer bo pacient moral 
plačati storitev, je zame nesprejemljivo. Treba je 
narediti vse, da ima pacient v javnem 
zdravstvenem sistemu takojšnjo oskrbo, 
zagotoviti tudi dodatna sredstva za nadurno delo 
in tako opraviti pretežni del v javnem sistemu. 
Kandidat je sicer opisal praktične primere, s 
katerimi se je soočal v UKC Ljubljana, kako to 
poteka, da ima več kot tri četrtine njegovih 
zdravnikov dodatno sklenjeno pogodbo za 
opravljanje dela oziroma dovoljenje za delo v 
popoldanskem času, kajti izpolnjujejo vse 
pogoje. In ti zdravniki danes rešujejo naš 
zdravstveni sistem, to je vsekakor popolnoma 
jasno, saj še do leta 2023 ne bomo imeli dovolj 
zdravnikov na našem domačem tržišču. 
Posebno pa je potrebno poudariti tudi to, da se 
bomo morali zelo zelo potruditi, da bomo te 
zdravnike, ki bodo do leta 2023 imeli 
specializacijo, prišli na naš trg, obdržali v našem 
zdravstvenem sistemu. Moramo jim omogočiti 
dobre pogoje dela, prav tako ustrezno nagrado 
za njihovo delo. To je ključ, s katerim se bo 
moral spoprijeti nov minister za zdravje. Torej na 
tem mestu pričakujemo jasno razmejitev z 
zakonodajo med javnim in zasebnim 
zdravstvom. Prevetriti bo potrebno tudi košarico 
pravic, ampak na ta način, da ohranimo in 
zagotovimo, da bodo vse zdravstvene storitve v 
celoti plačane iz zdravstvenega zavarovanja, in 
ob tem tudi dodatno plačevanje za vse 
prepotrebne zobozdravstvene storitve, ki so v 
zadnjem času že skoraj vse plačljive, kajti 
zobozdravstvo dandanes žal ni dostopno vsem, 
nekateri si ne morejo privoščiti teh storitev.  
 Potrebne so tudi spremembe na 
področju financiranja, kot izhaja iz naše 
koalicijske pogodbe. Na eni strani imamo 

nepravično dopolnilno zdravstveno zavarovanje, 
ki zavarovalnicam prinaša lahek dohodek in 
dobiček, na drugi strani pa nam primanjkuje 
sredstev za zdravstvo. Zavarovalnice si delijo 
dobiček, kar menim, da ni prav. Ta dobiček bi se 
moral vračati v zdravstvo, kajti v zadnjih letih je 
bilo opaziti oziroma opažamo, da so se 
izgubljale vse prepotrebne investicije v 
zdravstvu. Enostavno bo potrebno tukaj narediti 
korake naprej. Žal od bodočega ministra nismo 
slišali, kako bi rešili ukinitev dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja in ga nadomestili z 
drugo, ustreznejšo stopnjo, vendar z zakonodajo 
bomo to tudi naredili, in to tudi pričakujemo. 
Treba je poudariti, da je investicij v zadnjih letih 
na področju zdravstva primanjkovalo, predvsem 
moram na tem mestu izpostaviti UKC Maribor, 
predvsem pljučni oddelek, ki deluje v nemogočih 
razmerah, pacientov je vedno več, sredstev 
zmanjkuje, v zadnjih letih pa se sploh ni vlagalo 
v investicije v UKC. Res je, da je tukaj krivo tudi 
vodstvo, kajti ni prijavljalo investicij, in gre kritika 
na tem mestu tudi njim. Tudi čakalne dobe so 
velik problem, s katerim se je kandidat seznanil 
konkretno pri samem delu v tej največji 
bolnišnici, UKC Ljubljana. Izpostavil je, da je 
moč skrajšati čakalne dobe ob povečani 
produktivnosti. Če povečamo produktivnost za 
15 %, lahko pričakujemo skrajšanje čakalnih vrst 
nekje do leta 2022, v kolikor pa jih povečamo za 
20 %, je to možno izvesti že nekje do leta 2021. 
To so koraki, ki gredo sicer v pravo smer, vendar 
potrebno bo narediti še hitrejše kratkoročne 
ukrepe, kajti staramo se, vedno več zdravstvenih 
storitev je potrebno. Na tem mestu moram reči, 
da sem imela velikokrat na samem hearingu 
občutek, da izbiramo novega direktorja UKC, da 
imamo hearing za UKC, kajti ogromno ogromno 
stvari je bilo, za katere se je moral bodoči 
minister zagovarjati, od vseh težav, s katerimi se 
je soočil v UKC Ljubljana. Na tem mestu želim 
še izpostaviti, da je zame zelo pomembno, da 
bo vzpostavil agencijo za spremljanje kakovosti 
v zdravstvu, kajti prevečkrat se dogaja, da 
enostavno bolnišnice ne vedo, kakšni so naši 
zdravniki. Potrebno je pri določenih dodatno 
usposabljanje za kakovostno opravljanje 
svojega dela, zato menim, da je to izredno 
pomembno.  
 Veliko stvari je še, vendar je čas zelo 
omejen. Moja pričakovanja so velika, kandidat 
za ministra za zdravje, vidim, da misli s svojo 
glavo, da je vzdržljiv, kar je tudi pokazal po 
dolgem hearingu, ki ga je imel, dopustimo mu, 
da svoja videnja realizira v praksi. Polna 
optimizma čakam na rešitve. Pri njegovem delu 
mu želim veliko modrosti in premišljenih 
odločitev in vse dobro. Na drugi strani imamo 
kandidata za okolje in prostor. O njem bodo 
povedali moji poslanski kolegi več. Tudi njemu 
želim vse dobro pri njegovem nadaljnjem delu, 
kajti gradbena zakonodaja, soočenje z odpadki, 
uporaba plastičnih vrečk in še in še na področju 
okolja in prostora je v zadnjih letih povsem 
zamrlo. V njegovi predstavitvi, ki jo je predstavil, 



                                                                                                                          

  128  

je korak v pravo smer in upam, da bo v tem 
mandatu to tudi realiziral. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jani Möderndorfer, pripravi 
naj se mag. Dejan Kaloh. 
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa, podpredsednik. 
 Če se čemu ne moremo odpovedati 
poslanci, se ne moremo odpovedati tako 
imenovanemu institutu zaslišanja. V bistvu gre 
za en postopek, ki se kaže kot neka napaka v 
sistemu, ker nima nobenega resnega efekta. 
Tudi samo glasovanje na odboru je pravzaprav 
glasovanje o primernosti predstavitve, ne pa o 
tem, ali je šel skozi postopek ali ne. Ker v končni 
fazi, tudi če bi bilo izglasovano, da je neprimerna 
predstavitev, bi Državni zbor lahko odločil in ga 
potrdil za ministra. Zakaj pa je ostal ta institut? Iz 
enega preprostega razloga, ki sem ga omenil na 
začetku. Veste, da je bilo v fazi sprememb, 
ureditve kar nekaj predlogov, da se ta institut 
ukine, kajti predsednik Vlade je tisti, ki predlaga 
ministre, in če ima večino, se mu to potrdi, v 
nasprotnem primeru, če pade predsednik Vlade, 
pade cel ministrski zbor, in zato to nima nobene 
funkcije. Je pa to trenutek priložnosti, ko – 
seveda, zato je to poslancem všeč – lahko 
nastopamo in tekmujemo drug z drugim, kdo kaj 
več ve o tej materiji oziroma nekateri celo 
izdajajo na nek način volilne bombončke v 
smislu kot predujem: minister, ali boste poskrbeli 
za to bolnico, ali boste poskrbeli za ne vem, kaj 
še vse. In v bistvu dajejo ministru javno vedeti, 
da se oni zavzemajo za določena stališča. 
Kakšna je bila predstavitev? Meni je v resnici 
danes žal, da kandidata nimamo tukaj. Imamo to 
mizo in stol, kamor bo prišel, zaprisegel, 
podpisal – in šel. Ampak tega, kar mi danes tu 
razpravljamo, pa on pravzaprav ne sliši. Torej 
čemu ta institut zaslišanja? Zato pač ocenjujem, 
da ker – se bom delal navidezno, kot da minister 
tukaj je, upam, da kje gleda po televiziji to, v 
resnici pa bo moral s kolegicami in kolegi 
razpravljati o tem, kaj si mislimo o ministru in o 
našem zdravstvenem sistemu.  
 Danes je bilo kar nekaj govora o tem, 
kaj je prav in kaj ne. Začel bom s tistim, kar je 
kandidat sam povedal. Rekel je: »V zdravstvu ni 
levo in desno«. Seveda da ne. Ko smo bolni, 
nas prav malo briga, kje smo v službi, kaj 
delamo, mi hočemo biti zdravi, in je to logično in 
normalno. Ampak roko na srce, minister je 
politična osebnost in na koncu predlaga politike. 
On ne predlaga nikakršnih diagnoz in nikakršnih 
postopkov zdravljenja, to počnejo zdravniki in 
dajmo jim za božjo voljo pustiti, da to oni 
počnejo in ne minister. Minister predlaga politike. 
To pa seveda pomeni, da so lahko politike 
takšne ali drugačne. Danes poslušamo leve in 
desne politike in poglede na zdravstveni sistem, 
kakšen naj bi bil. In to je bistvo in smisel vsega. 

Danes smo poslušali po eni strani, da je samo 
javno tisto, kar je zveličavno, in po drugi strani, 
kaj se pa bojite zasebnikov. V bistvu se pa ves 
čas igramo z besedami, kot na primer omenimo 
koncesionarje, rečemo zasebniki, potem pa 
samo še o zasebnikih govorimo. Jaz vam zdaj 
na glas zelo jasno povem, kakšen je moj pogled 
in moja politika, kot bi morala biti. Javni 
zdravstveni sistem v državi Republika Slovenija 
nikoli in nikdar ne bo zaživel brez podpore 
zasebnika. Nikoli! In nismo tako bogati, kot je 
rekel kandidat, da si lahko privoščimo samo 
javni zdravstveni sistem, očiščen, brez 
zasebnikov. To ne bo šlo, preprosto ta sistem ne 
bo zdržal. Že z vidika pravice ne bo šlo, kajti če 
smo v zakon zapisali, da ima pacient pravico 
izbrati zdravnika – kje piše, da ga lahko izbere 
samo v javnem? Lahko ga izbere tudi v 
zasebnem. In zato se ti dve pravici vedno 
tepeta, dostopnost in svobodna izbira. Če je to 
tako, potem moramo ta sistem tako tudi peljati.  
 In ni res, ni res, da je ta sistem iz bivše 
Juge, ker v bivši Jugi koncesionarjev, tako 
imenovanih, takšnih, ni bilo. To smo uvedli 
bistveno kasneje, in na ta način, kot deluje, je 
popolnoma drugače. Vendar sem na odboru 
poslušal različne polemike in ena od polemik je 
bila: »Veste, pri koncesionarju se to ne more 
zgoditi.« Se pravi, preveč porabljenega denarja, 
preveliko število ur in tako naprej. »V javnem pa 
se to konstantno dogaja.« Res je, v javnem se 
marsikaj dogaja, ampak se marsikaj dogaja tudi 
pri zasebnikih oziroma koncesionarjih. Jaz pač ti 
dve stvari ločim. Kar se tiče zasebnikov, me 
pravzaprav niti ne briga, ker je to njegov 
problem, ker je on tisti, ki je izvajalec svojega 
programa, dela za svoj denar, ki ga je vložil, in 
ne nazadnje ni plačan iz javnih sredstev. 
Koncesionar pa, oprostite, tudi če se mu reče 
zasebnik, je za mene del javne zdravstvene 
mreže. In tisti trenutek, ko postane del javne 
zdravstvene mreže, bi morala veljati enaka 
pravila, pa ne veljajo, je reklo Ustavno sodišče. 
Zasebni koncesionar lahko dobiček deli, kakor 
želi, po svoji lastni presoji, za javni zavod pa to 
ne velja. Torej že s tega vidika nismo 
enakovrednega sistema postavili. Drugi problem 
je, da ima v končni fazi zasebnik, zanimivo, 
vedno dobiček. Zakaj ga javni zavod nima? 
Zakaj javni nima, pa delajo zdravniki, ki so 
končali isto fakulteto in so se učili istih sistemov 
in ne nazadnje uporabljajo iste postopke?! 
Zanimivo, zakaj tega tam ni. Ja, zaradi tega, ker, 
roko na srce, tisti, ki so govorili o tem, kako se v 
javnem dela samo vse narobe, ne povedo, da 
tudi zasebniki okrog prinašajo zdravstveno 
blagajno – s programom, ki bi ga morali izvesti, 
prijavljajo polne sestave ekip, v resnici pa vsi 
vemo, da teh polnih sestav pri zasebniku nikoli 
ne bomo videli. In tam gre dobršen del denarja 
stran. Seveda je tu vprašanje, ali imamo jasen 
nadzor. Nadzor, lahko zaposlimo še sto ali pa 
dvesto ljudi, ne bo nikoli popoln. Izhajati moramo 
iz zaupanja in poštenja posameznika. Vedno je 
to najprej osnovno pravilo, kajti če tega ni, če 
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tega zaupanja ni, potem ne pričakujte, da bo to 
zaupanje prišlo tudi do nas nazaj. Ga ne bo 
nikoli.  
 Poleg tega se mi zdi pomembno to, kar 
je kandidat povedal na zaslišanju, ko je rekel 
naslednje: »Jaz bom deloval samo strokovno in 
na strokovnih odločitvah.« Oprostite, v zadnjem 
mnenju smo ugotovili … Ne nazadnje danes 
predsednik Vlade malce ironično in v 
metaforičnem smislu pove naslednje in reče: 
»Če izberemo zdravnika, ni dober, ker je samo 
zdravnik in ne zna voditi, če izberemo 
menedžerja, ni dovolj dober, ker ne pozna vseh 
diagnoz, če izberemo politika, ta pa itak,« tu 
parafraziram, »ni zaupanja vreden po celi 
diagonali. In zakaj bi mu seveda zaupali še to, 
da to vodi?« Ampak, oprostite, sami pa ves čas 
ugotavljamo, da sicer znamo povedati zelo lepo 
in veliko dobrega o našem zdravstvenem 
sistemu, kako je kvaliteten, vrhunski, 
usposobljen, delamo marsikaj, ampak po drugi 
strani pa tudi ena stvar več ne štima v tem 
zdravstvenem sistemu. Oprostite, če jaz to 
razložim nekomu, ki se ne spozna najbolj na 
zdravstveni sistem, bo rekel, oprosti, ampak ti 
govoriš dve stvari, ki ne gresta skupaj. Premalo 
zdravnikov, predolge čakalne vrste, skratka, 
preveč denarja oziroma vedno ga je premalo, 
premalo infrastrukture, nimamo denarja za ne 
vem kakšne investicije, ampak naš sistem 
funkcionira in je vrhunski in najboljši. To, jaz 
mislim, da je ena od tistih stvari, ki se jim reče – 
škoda, ker kolegice Brinovšek ni več tukaj – da 
minister ne more zdraviti zdravstvenega 
sistema, ampak lahko postavlja politike. In s temi 
politikami prihaja v tale zbor, kjer pa seveda spet 
odločamo in bi vsi radi bili strokovni, ampak na 
koncu vsi mi tukaj odločamo samo politično in 
naše odločitve so na koncu politične, pa če mi to 
hočemo slišati ali pa ne. Imamo pa zato 
strokovne organe, ki nam povedo, kaj si oni 
mislijo o tem, ali je to prav ali ne.  
 Zanimivo je tudi to, da smo zelo malo 
govorili na zaslišanju o tem, v kaj bi pravzaprav 
v resnici morali vlagati, in to je ena izmed politik 
– v preventivo, ne v kurativo. Ampak to vsi vemo 
pa vedo vsi pacienti oziroma vsi državljani. Dam 
za primer zobozdravnike. Zobozdravniki imajo 
veliko dela, pustimo to, da je zobozdravstvo na 
nek način že zdavnaj šlo iz javnega 
zdravstvenega sistema med zasebnike, ker je 
tudi najlažje odšlo, zaradi tega, ker se 
pravzaprav v nekem času, ko bi se morale 
zgoditi spremembe, preprosto niso zgodile, in 
večina oziroma 60 % slovenskih zobozdravnikov 
je postalo zasebnikov. Še to, na začetku 
vzamejo koncesijo, potem pa še koncesije nazaj 
vrnejo, ker jih ne rabijo več, ker imajo dovolj 
strank in raje delajo kot zasebniki, čisti 
zasebniki, kjer so sami svoji lastni gospodarji, ni 
jim treba poročati o urnikih, ni jim treba določati 
in se dogovarjati za lokacije, ni jim treba imeti 
pogojev, kot je, da morajo imeti dvigala za 
invalide, izbirajo si samo dobre stranke, tiste, ki 
dobro plačajo, ne bodo se ukvarjali z nekimi 

majhnimi drobižki in tako naprej, kaj šele s 
preventivo, ker s preventivo se premalo zasluži, 
v resnici. Veste, samo pregledati zobe in reči, to 
je dobro, ni … In še tistemu, ki mu pregleda 
zobe, zasebnik zelo hitro proda še beljenje, 
peskanje in kaj jaz vem, kaj še vse, ker se to 
zelo fino proda, ker iz samega pregleda dobi 
premalo. Vsem se zdi to fino, ko imajo 
popeskane zobe. Seveda boš dal za to!  
 Tisto, kar je, kar bi naš zavarovalniški 
sistem, tudi naša zdravstvena blagajna – če bo 
nekoč res postala aktivna zdravstvena blagajna 
in če bo minister predlagal tovrstno politiko, bo 
seveda prišlo do tega, da bomo dejansko zelo 
veliko polagali v preventivo. Naj povem na 
primeru zob. Zakaj ljudje hodijo k zdravniku 
največkrat šele takrat, ko jih zaboli, in ne takrat, 
ko jih nič ne boli? Če bomo mi nagrajevali, da 
nekdo gre takrat, ko ga nič ne boli, bo 
posledično tudi bistveno manj stroškov, zato ker 
se bomo ukvarjali s kurativo. To so za mene tista 
prava zdravila oziroma način izvajanja politik, 
kako se v zdravstvu dela. Lahko to delamo tudi 
kje drugje, jaz mislim, da na vseh področjih, 
samo za to je treba najprej osvestiti narod. Mi se 
pa premalokrat pogovarjamo, kaj bomo naredili, 
da bomo skozi izobraževalni proces ljudi naučili 
pravilno zdravo živeti, ampak se ves čas samo 
pogovarjamo o čakalnih vrstah, pogovarjamo se, 
koliko denarja manjka in kaj jaz vem, kaj še vse.  
 Je pa povedal kandidat za ministra eno 
zelo pomembno stvar, in sicer da enkratni 
dodatni program ni več zdravilo in da to ni več 
tista politika, s katero bi reševali čakalne vrste. 
Kaj pa potem je? Jaz tega nisem slišal. Kolegica 
Brinovšek se je zgražala nad tem, češ, bomo 
čistili sezname. Seveda jih je treba čistiti, in to 
ne dnevno, urno jih je treba čistiti, ker se v 
programu čakalnih vrst iz ure v uro stvari 
spreminjajo. Jaz sem bolj razočaran nad tem, in 
to sem večkrat ponavljal in bom večkrat ponovil, 
da imamo nacionalni inštitut za varovanje 
zdravja, za katerega jaz ne vem, zakaj ga 
imamo! In ga 100-procentno plačujemo in celo 
izvaja stvari, ki bi jih lahko dosegal na trgu, 
namesto da bi jih dosegal tu. Zakaj omenjam 
nacionalni inštitut? Zaradi tega, ker je zadolžen 
za evidence čakalnih vrst! / oglašanje iz 
dvorane/ Sem kaj narobe slišal, podpredsednik? 
Ne. Lahko nadaljujem? Ja. No in zato bi moral ta 
nacionalni inštitut za varovanje zdravja že po 
zakonu ukrepati. Seveda tega ne naredi. Je to 
ena izmed politik, ki jo bo novi kandidat za 
ministra uredil, da bomo končno vedeli tudi vsaj, 
kaj ima početi ta nacionalni inštitut, čeprav 
zakon zelo jasno govori, kaj ima početi, pa tega 
ne počne?  
 Naslednja stvar, ki se mi zdi ena od 
ključnih, je, da minister, kadar postane minister, 
še posebej če je prej delal kot državni sekretar, 
dostikrat pozabi, da ni več državni sekretar, 
ampak da je minister. Veliko imamo primerov 
ministrov, ki so ostali državni sekretarji in 
počnejo vse sami in se ne prelevijo v vlogo 
politične figure, ki mora pravzaprav početi nekaj 
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drugega. Ker državni sekretar in minister, to ni 
enako, čeprav nekateri mislijo, da je to njegov 
substitut, ki ga zamenjuje vsepovsod. Da da da, 
to že, da ga lahko po našem poslovniku 
nadomešča in zagovarja določene materije, 
ampak on ni minister. Zato jaz novemu 
kandidatu srčno in toplo polagam na srce, upam, 
da ne bo ostal direktor UKC, ampak da bo postal 
minister. Kajti, veste, priti iz gospodarstva v 
UKC, razmišljati gospodarsko in z gospodarsko 
logiko potem voditi še ministrstvo, oprostite, to je 
konec zgodbe, se temu reče. Ministrstvo ni 
nobeno gospodarstvo, ampak je izvajanje politik, 
ima drugo življenje, drugo dinamiko, drug 
koncept, ogromno kompromisov, medtem ko v 
gospodarstvu, veste, če padejo kazalci, tam je 
treba ukrepati, se dela popolnoma drugače. V 
politiki tega ni. Tam imaš deležnike, s katerimi 
se je treba pogovarjati, se je treba usklajevati, 
delati kompromise, ne more obveljati samo 
tvoja, ampak moraš hoditi po srednji poti, kar so 
seveda nekateri v praksi že izkazali, nekateri pa 
ne.  
 Naslednja stvar, ki se mi zdi še 
pomembna, da jo omenim, je, da je bilo recimo 
rečeno, danes sem slišal v predstavitvah stališč 
poslanskih skupin kolego Zmaga Jelinčiča, ki je 
omenil, da naj bi zdravstveni domovi prešli na 
ministrstvo in da hvala bogu, če se bo to zgodilo, 
in češ, da župani kot šerifi kraljujejo in 
postavljajo in odstavljajo tam razne direktorje 
zdravstvenih domov in tako naprej. Mi se bomo 
morali enkrat zmeniti! Če bomo res šli v to smer 
in da bomo to naredili, ali jim bomo potem tudi 
vzeli vrtce, jim bomo vzeli tudi osnovne šole, jim 
bomo vzeli vse ostalo? Zakaj pa je sploh 
zdravstveni dom v domeni lokalne skupnosti? 
Ja, oprostite, iz enega preprostega razloga, 
zaradi tega, ker zdravstveni dom živi z lokalno 
skupnostjo in ve samo lokalna skupnost, kakšne 
so potrebe tega zdravstvenega doma, in mora z 
njim živeti. Skozi zdravstveno blagajno, način 
financiranja smo se pa dogovorili, kako si bodo 
delili določene stroške in pa investicije, zato da 
bo ta na primarnem nivoju sploh lahko 
funkcioniral. Zato si tega ne predstavljam. Lahko 
pa naredimo tako, kot je to bilo včasih, v stari 
Jugi. Nekdo se je zgražal danes nad staro Jugo, 
v stari Jugi je bilo to vse pod državo, izvršno 
oblastjo, če bi nekako to hoteli prenesti. Jaz ne 
bi tako posploševal določenih stvari, ker bomo 
imeli zelo hitro upor, razmišljanje na drugi strani 
je malce drugačno.  
 Danes je bilo v predstavitvi tudi rečeno, 
da je koalicija doživela na tem zaslišanju 
nekakšno – kako se temu reče? – razodetje, ko 
je ugotavljala, kaj vse bi se moralo zgoditi in kaj 
ne, in da je bila presenečena, zakaj potem – ta 
ista koalicija, če izvzamem LMŠ – že štiri leta 
prej ni vsega tega počela. Oprostite, jaz sem 
govoril včeraj in predvčerajšnjem na tem 
zaslišanju stvari, ki jih govorim zadnjih pet let, 
popolnoma iste. In sem jih govoril tudi svoji bivši 
ministrici za zdravje in sem jih govoril na odboru 
in zagovarjam popolnoma ista stališča. Problem 

je pa nekje drugje – v tistem, o čemer sem 
govoril, hoditi po srednji poti in sklepati 
kompromise, ali lahko minister doseže 
kompromis, se dogovori z zdravniki, z 
zavarovalnicami, s sestrami in vsemi ostalimi. 
Se lahko, se ne? To je ključni problem. Včasih 
določene stvari dosežeš, včasih pa ne. Je pa 
dejstvo, da če bomo hoteli pripeljati določene 
premike do konca, je ena od temeljnih in ključnih 
politik, ki jih bo moral kandidat za ministra 
seveda izpolniti, sprememba Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju. Če ta zakon v tem mandatu ne bo 
sprejet, potem vam zagotavljam, da je to 
začetek procesa pravega razhajanja 
zdravstvenega sistema. Potem bodo zmagali 
tisti, ki zagovarjajo druge politike, tiste politike, 
da je treba odpreti blagajno za vse, narediti 
tender, in enostavno, kdor bo prvi prišel, kdor bo 
dokazal, da boljše melje, ta bo tudi na koncu ta 
denar zmlel v svojo lastno porabo in korist. Je to 
sistem, ki je vzdržen? Je to sistem, ki je lahko 
tudi vzajemen? Ne verjamem. Ne verjamem. 
 Zaključil bom s koncesijami. Koncesije 
oziroma koncesionarji, bilo je v razpravah v 
zadnjem času tudi veliko povedano okoli tega, 
češ, kako je v velikih mestnih središčih 
zdravstveni sistem dostopen, v krajih, ki so 
odročni, ki imajo slabe prometne povezave, pa 
je ta dostopnost bistveno slabša. Če se ne 
motim, da ne bom delal krivice kolegici, je bilo 
tukaj precej govora o primarnem nivoju, če je 
bilo mišljeno na sekundarnem pa terciarnem, pa 
to itak sploh ni izvedljivo. Ampak ne verjamem, 
da je mislila v tem delu. Moram vam povedati in 
vas razočarati, problem dostopnosti na 
primarnem nivoju je velikokrat zelo velik problem 
že tudi v mestih, pa ne fizičnega dostopa, 
ampak dostopa sploh do storitve, to je problem. 
Vam bom povedal na primeru največjega mesta, 
kjer vsi mislijo, da je vse dostopno za vogalom, 
da tam samo prideš pa te počaka pa kar dobiš 
zdravstveno storitev. Oprostite, v Ljubljani je 
dostopnost na primarnem nivoju do izbire 
zdravnika izredno težka. Ogromno zdravnikov je 
starih, nekateri delajo že po štiri ure, mladi, kar 
je najbolj grozljivo, imamo 51 specializantov, v 
zadnjem letniku pa jih je samo 12, ki jim Zakon o 
zdravniški službi omogoča, da bi lahko začeli 
prevzemati nove paciente. Samo 12 jih 
prevzema! Kje so vsi ostali? Ne prevzemajo! In 
to je tudi ena od nalog kandidata za ministra, ki 
jih bo moral urediti, da razčistimo, ali zakon velja 
za njih ali ne oziroma kje so razlogi, da tega ne 
počnejo. Kajti zdravnikov kar naenkrat ne bo 
več. 
 Uvažanje zdravnikov, pa se hočete ali 
nočete sprijazniti, je to všečno ali nevšečno, na 
dolgi rok jih bo vedno več tudi v Sloveniji. Jih bo! 
Ker nas je vedno manj in ker so migracije 
bistveno bolj enostavne, kot so bile pred leti, in 
ne nazadnje zaradi tega, ker enostavno nekateri 
gredo ven, nekateri bodo prišli pa noter. To 
poznajo vse razvite demokratične države – 
prosti pretok. Samo neki, bom rekel, lokalci 
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mislijo, da smo čista entiteta, ki bo zdržala vse 
gospodarske, zdravstvene in ne vem, kaj še vse, 
da bomo praktično Slovenci vsi vse sami delali. 
Oprostite, dajte se posloviti od te miselnosti! 
Bomo morali pa zato na drugi strani nekaj 
narediti. Ja, nočemo zdravnikov, ki ne govorijo 
slovensko v svojih ambulantah, in takim 
zdravnikom, takim medicinskim sestram in 
babicam bomo seveda morali omogočiti tudi 
študije jezika, tako kot to delajo v tujini. Jih 
hočemo imeti, hočemo, da znajo govoriti 
slovensko in se z nami pogovarjati, bolnike 
obravnavati na enakovreden način tako kot vse 
ostale? Da. Potem jim moramo omogočiti tudi 
izobraževanje. Če mislite, da bodo prišli kar sem 
in kar slovensko spregovorili, oprostite, tudi mi 
ne bomo kar spregovorili enega druga jezika, če 
bomo šli v tujino. Zraven je pa razmisliti zelo 
jasno še okoli izobraževanja, kaj bomo naredili s 
specializacijami v smislu drago plačamo 
specializacije, potem pa odidejo v tujino. 
Oprostite, v tujini česa takšnega ne bi nikoli 
dopustili. Greš v tujino? Ni problema, plačaj 
nazaj specializacijo pa naj ti jo plača tisti, ki te 
bo zaposlil. Imamo to moč? Ne vem. Z 
Zdravniško zbornico se bo spet treba 
pogovarjati. Ampak to je že drug proces, to je že 
druga miselnost, oni živijo v eni svoji državi in v 
enem svojem balonu, kjer mislijo, da živijo samo 
oni in so najbolj edinstveni in zveličavni. Toliko, 
hvala lepa. 
 Še to, minister, srečno, kjerkoli že ste. 
Mogoče gledate doma po televiziji, sam kot 
poslanec bom pa pozorno gledal, kakšne politike 
izvajate. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Dejan Kaloh, pripravi 
naj se Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo.  
 Tudi jaz sem bil na obeh hearingih, 
tako gospoda Fakina kot včeraj gospoda 
Šabedra. Gospod Šabeder nam je svojo 
prezentacijo predstavil na slajdih. Bila je, po moji 
oceni, vizualno lepa, premalo vsebinska; vse, 
samo kandidat za ministra pa nekih osebnih 
pogledov, kako naj reši pereča področja oziroma 
pereče nakopičene zadeve, ni podal. Eno izmed 
perečih področij je seveda korupcija. Gospod 
Šabeder je imel pet slajdov, pet slajdov je imel 
na temo korupcije, rešitve praktično zgolj iz 
nekih učbenikov. Ko smo ga pa vprašali o 
določenih akterjih, ki še dandanes brezsramno 
kličejo v UKC Ljubljana, govorimo seveda o 
gospodu Zemljariču, se je sicer nekako izvil, da 
gospoda osebno ne pozna, da tudi ne ve, da bi 
gospod Zemljarič še imel tam svoj privatni 
parking ter pisarno, ampak po lastnih besedah 
gospoda Zemljariča on, v navednicah, še vedno 
svetuje in pomaga UKC Ljubljana. Kako 
pomaga, verjetno vidimo tako, da to vsako leto 

rezultira v globokih minusih. Če je to pomoč – 
hvala lepa za to pomoč. Pri korupciji je potrebno 
opozoriti na to, da je vsa pozornost vsega 
aparata fokusirana na denar, ne pa na bolnika, 
ki naj bi mu bila te osnovne zdravstvene usluge 
namenjene. Jaz sem ga včeraj eksplicitno 
vprašal, kako misli presekati s temi škodljivimi 
koruptivnimi praksami. Gospod Šabeder je dejal, 
da mu bo tudi ena izmed prioritet nezakonito 
vplivanje na izbiro materiala, medicinskih 
pripomočkov, bomo videli, kako bo to v praksi. 
Po letu pa štirih mesecih gospod Šabeder 
odhaja iz UKC Ljubljana, pušča mešane 
občutke. Kolegi so že dejali, da izgube nekako ni 
saniral. Včeraj je bilo tudi govora o procesih, ki 
tudi niso optimalni, do nekega mobinga naj bi 
tudi prišlo v njegovi prejšnji službi.  
 Včeraj sem pogrešal, da bi gospod 
kandidat kaj omenil tudi promocijo zdravja na 
delovnem mestu. V naši državni upravi, samo v 
ožjem delu, je zaposlenih 30 tisoč ljudi, v širši še 
toliko več. Mi imamo v Sloveniji celo Zakon o 
varnosti in zdravju pri delu, ki nalaga 
delodajalcu, da naj bi krepil in ohranjal telesno in 
duševno zdravje delavcev. Ampak mi iz prakse 
vemo, na določenih ministrstvih – uradni podatki 
Urada Vlade za komuniciranje kažejo, da je bila 
samo na Ministrstvu za kulturo 101 prijava, na 
Ministrstvu za obrambo 52 in tako dalje. 
Mobinga je v državni upravi še več, ampak 
enostavno ni prijavljen, zato se ni čuditi, da so 
psihosomatska obolenja v porastu. In zdaj 
pridemo do naših ljubih medicinskih sester, ki 
ves čas trdijo, da se jim nalaga preveč dela in da 
so dejansko izčrpane. Prihajam z mariborskega 
področja, tam recimo v UKC Maribor manjka do 
300 medicinskih sester. Nam pišejo, poslancem, 
eno pismo medicinske sestre s terena, govori 
takole: »Ključna beseda je preobremenjenost. 
Delodajalec nam nalaga profesionalen in 
prijazen odnos do pacientov, kar je prav, a v isti 
sapi spregleda standarde, ki nam jih je postavila 
zdravstvena nega. Mi na internem oddelku se že 
dalj časa soočamo z več kot 100-procentno 
zasedenostjo oddelkov in nam bi že zdavnaj 
morali odobriti dodatno delovno silo, ki pa je bila 
obljubljena zgolj na papirju.«  
 Jaz sem včeraj gospoda Šabedra 
vprašal, sem rekel, kaj dejansko misli narediti, 
da ne bodo medicinske sestre bežale iz naših 
kliničnih centrov, in kaj bo dejansko naredil za 
večjo promocijo zdravstvene nege v samem 
zdravstvenem sistemu. Njegov odgovor je bil 
mestoma čuden, saj je dejal, da v Evropski uniji 
pa ja vendarle imamo prost pretok delovne sile. 
Mislim, glejte, če kdo išče ustreznejšo 
zaposlitev, ki bo tudi bolje plačana, je to možno, 
seveda, ampak pri nas govorimo o eksodusu, 
eksodusu tega kadra iz zdravstvene nege, hkrati 
pa celo sosednja Avstrija z jumbo plakati 
privablja ta kader. In na to ni imel nobenega 
odgovora, vsaj ne verodostojnega. Gospod 
Šabeder je v včerajšnji predstavitvi, kjer smo se 
tudi vrteli okrog vira financiranja za vse projekte, 
investicije, rekel, da bo na Ministrstvu za zdravje 
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ustanovil službo za evropske projekte, ki bo 
uspešno črpala sredstva EU. Še na ministrski 
stolček se ni usedel, že bi širil aparat na 
ministrstvu, s tem napihoval državno pravo – pa 
naj te ljudi priključi vendarle na Službo za 
izvajanje kohezijske politike pa naj se tam 
ukvarjajo s črpanjem sredstev EU! Ne pa zdaj, 
da bi še dejansko širil ta aparat.  
 Ob koncu, jaz vem, da gospod Šabeder 
ni noben nadčlovek, jasno. Vodil je neke velike 
sisteme, neki področni direktor je bil na Petrolu, 
v Mercatorju, zdaj nazadnje, preden je stopil v 
UKC Ljubljana, je vodil Semenarno Ljubljana. 
Če zaključim malo bolj pozitivno, danes smo 
slišali tu kar precej slabe volje, kar je sicer na 
nek način upravičeno, ampak glejte, slogan 
Semenarne Ljubljana je bil Naše seme, vaš 
uspeh. Gospodu Šabedru polagam na srce, pri 
vodenju zdravstvenega resorja, v kolikor bo 
danes potrjen – verjamem, da ga bo koalicija 
potrdila – naj si pa izmisli slogan, ki se bo glasil: 
Vaš uspeh, naše zdravje. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Iva Dimic, pripravi naj se 
Franc Jurša. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa. Lep pozdrav 

vsem!  
 Lep dan, lahko rečem, da lep dan, ker 
računam, da bomo vendarle danes dobili 
ministra za zdravje s polnimi pooblastili, ki bo 
dejansko začel delati v korist bolnikov, kar 
pomeni, da se bo najprej verjetno lotil ukinjanja 
ali zmanjševanja čakalnih vrst, ko bo najprej 
pogledal, kaj je potrebno spremeniti v 
slovenskem zdravstvenem sistemu poleg nekih 
del in nalog, tudi mogoče vplival na to, da bodo 
družinski zdravniki ali kirurgi ali kdorkoli 
razbremenjeni nekih mobingov, šikaniranja, 
izgorelosti, se bo vendarle lotil dela in dejansko 
prešel od besed k dejanjem. Gospoda Šabedra, 
lahko rečem, v vsem tem, ko smo se kot politiki 
srečevali na raznih odborih, na nek način 
spoštujem in verjamem, da je mož besede in da 
bo stvari vzel v roke. Seveda pa je odvisno tudi 
od koalicije – vaš je, vi ga boste morali podpirati, 
vi mu boste morali stati ob strani, tudi ko bo 
rekel kakšnemu vplivnemu Slovencu, ne, ne boš 
prišel na prednostno listo pri dobavi materiala. 
Seveda je tukaj potem povezano vse tudi s 
korupcijo, pa vendarle jaz močno upam, da 
boste znali stati za njim bolj, kot ste stali mogoče 
za gospodom Fakinom, ker vem, da je eden 
izmed razlogov zdravstveno stanje, ampak 
drugo so pa tudi pritiski in mogoče razočaranje 
na kakšni politični strani pa tudi mogoče na 
kakšni finančni strani. Pa vendarle se mi zdi, da 
je pomembno razumeti, da se bo najprej srečal 
ravno z medicinskimi sestrami, srečal se bo z 
babištvom, srečal se bo z družinskimi zdravniki.  
 Na sami predstavitvi, ko smo imeli 
zaslišanje ministra na matičnem Odboru za 
zdravstvo, sem sama izpostavila določene 

zadeve, tudi družinske zdravnike. Moja ocena je, 
da je razumel problem, da ve, da so izgoreli, da 
ve, da je potrebno narediti poklic družinskega 
zdravnika zanimiv. Ker dejstvo, da je razpisanih 
49 mest specializacije in se za to odloči samo 7 
mladih zdravnikov, govori o tem, da poklic 
družinskega zdravnika ni zanimiv. Zakaj ni 
zanimiv? Zato ker so preobremenjeni, ker so 
izgoreli, zato ker so slabše plačani kot njihovi 
kolegi, s katerimi so si delili šolske klopi, 
študijske klopi, in so na sekundarnem nivoju 
boljše ocenjeni in imajo višjo plačo ob mogoče 
celo malo nižji odgovornosti. Družinski zdravnik 
je odgovoren. On je tisti, ki mora pri nas bolnikih 
oceniti, kdaj je stanje nevarno, in nas pošiljati 
naprej na sekundarij ali še kam drugam. Se mi 
zdi, da moramo razumeti, da je družinski 
zdravnik multiplikativen, da mora poznati tisoč in 
eno bolezen, da mora imeti izkušnje, da zna 
oceniti, da postavlja prve diagnoze. In se mi zdi, 
da imamo ta poklic resnično nekoliko 
razvrednoten. Družinski zdravnik mora iti na 
teren, ko ga kličejo – prometne nesreče, 
poškodbe, take in drugačne. Mislim, da je to 
resnično stresno delo, ki zasluži neko 
spoštovanje in ki zasluži, da se mu prisluhne, kaj 
je potrebno spremeniti, da bodo razbremenjeni. 
Zagotovo neko birokracijo, ki jo dejansko 
Državni zbor uvaja na vseh nivojih, od kmeta 
naprej. S tem, s tako prakso birokracije je 
potrebno prekiniti. Ljudje radi delajo, samo mi jih 
vedno bolj obremenjujemo – pa še tisti podpis, 
pa še tisto … Mislim, dajmo pogledati, da so se 
izobraževali za to in šli v ta poklic, da bi nam 
vsem, bolnikom, tistim, ki so potrebni 
zdravstvene pomoči, pomagali, ne zato, da bodo 
izpolnjevali zadeve.  
 Pred kratkim sem na eni izmed 
slovenskih televizij izjavila, da so moja 
pričakovanja tudi, da ukine kakšen zakon, ki ga 
je sprejela bivša ministrica Milojka Kolar Celarc. 
Seveda, marsikateri zakon je bil birokratski, 
koalicija jo je žal vedno znova ob interpelacijah 
pokrivala, stala za njo, ampak poglejte, danes 
pa, ko poslušam, še celo kolege iz njenih vrst, 
kaj se je zgodilo, da nimamo seznama čakajočih 
bolnikov – res ne? Kdo ga je ukinil? Zakon, ki je 
bil sprejet pod ministrstvom Milojke Kolar Celarc. 
Prej je to vodil Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, leta 2018, 2017 je bil sprejet zakon, ko 
se je to ukinilo. Mi smo se še v Državnem zboru 
srečali s tem, da enostavno nimamo točnih 
seznamov, kakšne in kje so čakalne vrste. 
Potem je bilo tukaj rečeno, da želimo razumeti 
medicinske sestre in zdravnike, s čimer se sploh 
strinjam, pediatrija je res en velik problem, če so 
tuji zdravniki, pri katerih res, ko prideš z otrokom 
tja, rabiš praktično tolmača. In kaj se je zgodilo? 
Glej ga zlomka, kdo je to spremenil in spustil 
normo glede slovenščine v slovenskem javnem 
zdravstvu? Ministrica Milojka Kolar Celarc. 
Zakaj? Zato ker je rekla, da bomo otroško srčno 
kirurgijo rešili z zdravniki, ki ne znajo slovensko, 
ampak mi jim bomo dali zeleno luč kljub vsem 
ostalim zakonom, da bodo lahko zdravili otroke. 
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Jaz si srčno želim, res, da se tale otroška srčna 
kirurgija in intenziva postavi na noge, ampak mi 
imamo v Sloveniji dobre zdravnike, za katere je 
potrebno pogledati, zakaj so odšli. S tem se je 
pa verjetno premalo ukvarjalo.  
 Vprašala sem kandidata za ministra, 
kaj je naredil za preprečitev mobinga, 
šikaniranja, izgorelosti v UKC v svojem 
enoletnem mandatu. Odgovoril je, da imajo v 
UKC vzpostavljene zaupnike, mobing zaupnik ali 
nekaj takega. Ampak veste, kaj je najbolj 
žalostno? Da so ti zaupniki po navadi najbolj 
povezani s tistimi zdravniki, ki izvajajo mobinge. 
Danes sem bila ponovno vprašana, obveščena, 
ali smo seznanjeni s tem, kaj se dogaja zadnja 
dva meseca v UKC, kakšno število, da ne 
rečem, poskusov samomora je bilo, ali mi mi 
vemo v številkah, kaj se dogaja. Določeni 
zdravniki, določeni so preobremenjeni. Veste, 
kako je navadno – tako kot povsod, kot v 
navadnem življenju. Tisti, ki dela in ve, da dobro 
dela, je po navadi tiho, tisti, ki pa je malo lumpa, 
ki lovi neke bližnjice, se pa vedno fino razglasi in 
seveda ga podpirajo tudi mediji. Tako je. In res 
je, moje pričakovanje kot poslanke Nove 
Slovenije je, da bo bodoči minister najprej 
pregledal, katere zakone iz prejšnjega mandata 
je potrebno ukiniti oziroma jih spremeniti, niti ne 
spremeniti, jaz bi rekla, da jih je treba kar ukiniti.  
 Druga stvar, ki me je zanimala od 
bodočega ministra, je njegov pogled na 
paliativo. V Sloveniji še vedno nimamo javno 
priznane paliative. Spet lahko rečem, da 
poslušam razne zgodbe v vseh teh letih. En 
ubogi hospic je paliativo izvajal v Sloveniji, pa 
nismo mogli, niti državni zbor, biti toliko suverni, 
da bi ga lahko vzpostavil s tistimi 250 tisoč evri, 
in smo se dajali, čigav strošek je to, ali je to 
strošek ministrstva za delo pod takratno 
ministrico Anjo Kopač Mrak ali je to strošek 
zdravstvenega ministra, takrat je bil še gospod 
Gantar minister. Enostavno, za tistih 250 tisoč 
evrov, kolikor je državo stala paliativa v hospicu, 
se nismo mogli dogovoriti. Tako daleč je prišlo, 
da se je hiša zaprla in so jo potem prevzele 
ljubljanske lekarne. Ampak ko smo mi to 
spraševali – pa tudi zdaj nisem dobila 
zadovoljivega odgovora od bodočega ministra – 
je bilo na paliativi rečeno: »Mi imamo nacionalni 
program paliative, izvaja ga jeseniška 
bolnišnica, to je pilotski projekt pod dr. 
Lopuhovo.« Ampak tukaj se pa konča. Kje so 
evalvacije? Pa rečemo, super imamo urejeno 
paliativo – glejte, je nimamo. Kje pa je paliativa? 
Kdo pa izvaja v Sloveniji paliativo? Kje je tukaj 
evalvacija? Kje je tukaj program paliative? Kako 
se širi? Ob taki paliativi, kot jo imamo, ni čudno, 
da so Slovenci bolj navdušeni nad evtanazijo kot 
nad paliativo, in to je rdeči alarm, rdeča luč za 
vse nas tukaj notri. Kaj je narobe s slovensko 
paliativo? Nedelujoča je! Zato je ljudi strah 
bolečine, tudi mene osebno je strah bolečine, 
ampak ali bomo imeli toliko moči in se bomo 
skupaj združili, da bomo vendarle rekli, dovolj je, 
Slovenija mora imeti od leta 2019 paliativo?! Me 

zanima. Sama bom še naprej rinila s paliativo 
naprej, pa bom videla vas, poslanski kolegi, 
koliko vam je do tega, da se to področje uredi. 
Hkrati pa na koncu izvem, da – pa se nočem 
tukaj zdajle javno izpostavljati, ampak – ima 
gospa Lopuhova kakšna tri espe podjetja, kjer 
se nekako vse skupaj nekaj pretakajo ti denarji, 
ki so za paliativo namenjeni, in tako naprej. To je 
potrebno dejansko raziskati, na nas pa je, da 
bomo to naredili. 
 Veliko je še stvari. Zobozdravstvo. Pa 
spet se bom vrnila na onkološke bolnike. 
Stomatolog ni del konzilija za onkološke bolnike, 
za hujše primere, ko pridejo rak grla, obsevanje 
glave in tako naprej. Enostavno ti bolniki nekje v 
zraku visijo, dokler res nimajo neke nekroze in 
iščejo potem po raznih poteh. Mi nimamo niti 
osnovno poskrbljeno, tudi ne za onkološke 
bolnike. Tudi na nas je, na nas vseh, ali bomo 
naredili korak naprej in že tako hudim bolnikom 
omogočili neko normalno zdravstveno oskrbo. 
Tudi zobozdravstvo je za takega bolnika neka 
osnovna oskrba. Bilo je rečeno zasebniki ali 
javni zavodi, tudi na zaslišanju je bilo veliko 
govora o tem, kaj je boljše, kaj ni boljše. Veste, 
kaj? Meni osebno in vsem bolnikom je čisto 
vseeno, kdo jih obravnava, njim je pomembno, 
da so obravnavani hitro, kvalitetno, da imajo 
hiter dostop. To je pomembno. Ker jaz in vsi 
ostali smo vplačniki v sistem. Mene nič ne 
zanima, kdo si bo tam denar delil, meni je 
pomembno, da sem čim prej čim boljše 
oskrbljena. To mora biti naše vodilo, in če bo to 
naše vodilo, potem bomo lahko naredili korak 
naprej tudi pri zniževanju in skrajševanju 
čakalnih vrst in pri učinkovitejšem, boljšem 
zdravstvenem sistemu in naredili korak naprej za 
vse bolnike, da bodo čim prej obravnavami.  
 Jaz si srčno želim, draga koalicija, vi 
imate škarje in platno v roki, kolikor je v moji 
dobri moči, obljubim tukaj, da se bom trudila, da 
bomo iskali največji možen konsenz. Ampak 
nekaj vam polagam na srce, včasih poslušajte 
tudi opozicijo, včasih poslušajte tudi bolnike, kaj 
potrebujemo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Dovolite, da, preden dam besedo 
naprej, pozdravim na balkonu delegacijo odbora 
za zdravstvo, delo in socialne zadeve Skupščine 
Črne gore, ki je na obisku v Državnem zboru. 
Lepo pozdravljeni, lep dan in prijetno počutje! 
 Sedaj pa nadaljujemo po listi 
prijavljenih. Na vrsti je Franc Jurša, za njim bo 
dobil besedo Samo Bevk.  
 Izvoli. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa za 

besedo, gospod podpredsednik. Še enkrat vsem 
prav lep pozdrav! 
 Začel bom s čestitko gospodu Zajcu in 
gospodu Šabedru za njuno hrabrost, da v tem 
trenutku, v tem času prevzemata tako 
pomembne in odgovorne dolžnosti, kot sta 
minister za okolje in minister za zdravje. Katanec 
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bi rekel, »kapa jima dol«. V vsakem primeru 
želim izpostaviti, da je nujno potrebno, da ima 
minister za zdravje, seveda vsak minister, 
posebej pa še minister za zdravje, ker imamo na 
tem mestu največ težav, problemov, podporo 
predsednika Vlade. Zakaj? Predvsem zaradi 
tega, da lahko pričakuje, da se bo del sredstev 
iz proračuna namenil tudi za področje zdravstva. 
V zadnjem obdobju se v Sloveniji to pridno 
počne. V Državnem zboru bi morali sprejemati 
dobre zakone, ki jih pripravi Ministrstvo za 
zdravje. Stroka in menedžment v zdravstvenih 
zavodih naj rešujeta probleme v njih, iz 
Državnega zbora pa res ne moremo reševati 
problemov, ki so znotraj skupin, znotraj 
oddelkov, znotraj bolnišnic. Ampak to stvar si 
nekateri srčno želijo in iz te dvorane posegajo 
tudi v skupine in oddelke. Zaskrbljujoča je 
nastanitev težkega bolnika v eni izmed 
slovenskih bolnišnic na hodniku bolnišnice, kar 
smo opazili včeraj. Mislim, teh stvari si pa v tem 
času več ne bi smeli privoščiti na tak način, kot 
smo si oziroma so si. Pred kratkim so nam 
predstavniki pediatrične klinike, otroške srčne 
kirurgije dali dobro priporočilo – da naj njim 
politiki pustimo, da bodo reševali te probleme, mi 
pa naj skrbimo za to, da bodo na tem področju 
sprejeti dobri zakoni. In če bomo počeli tako, kot 
so oni predlagali, mislim, da bomo našli 
marsikatero dobro rešitev in zdravstva ne bomo 
imeli v taki situaciji, kot ga trenutno imamo. Dali 
so tudi neko primerjavo z drugimi boleznimi, 
ampak o tem jaz v tem trenutku ne bom 
razpravljal. 
 Zdaj pa k temi, ki ji osebno dajem 
posebno pozornost. Fokusiral se bom samo na 
to temo in zelo na kratko, to je na dolgotrajno 
oskrbo, s katero se igra namizni tenis ali pa, po 
domače, pingpong. Zakaj? Zaradi tega, ker se 
prenaša z enega ministrstva na drugo, 
prepotrebnega zakona pa enostavno in 
preprosto nimamo. V čem je problem? Skoraj 
20 % prebivalcev imamo starejših od 65 let, to je 
400 tisoč naših državljank in državljanov. 
Seveda niso vsi ti potrebni dolgotrajne oskrbe, 
potrebujejo pa v vsakem primeru zdravstvo. Če 
govorim o dolgotrajni oskrbi, moram povedati, da 
je zaskrbljujoče, da imamo na spisku za 
stacionarno oskrbo 20 tisoč prebivalcev. Res je, 
da imajo nekateri tudi vlogo za dva domova. 
Resno in utemeljeno strokovno pa se ugotavlja, 
da potrebujemo še 7 tisoč 200 nastanitev. Eno 
od teh možnosti v naši stranki vidimo v tem, da 
bi to lahko rešili tudi preko dopolnilnih dejavnosti 
na kmetijah, tudi tam bi starostniki lahko dobili 
pravo nastanitev. Seveda, razlike v ceni med 
tistimi, ki imajo koncesije, in tistimi, ki so v javnih 
zavodih, pa ne smejo biti tako drastične, kot so 
sedaj. Moram izpostaviti, da je predvsem boleče 
to, da veliko število naših ljudi prehaja južno 
mejo in se nastanjajo v domovih na Hrvaškem, 
kar je zaskrbljujoče; in moram povedati, da so 
cene teh nastanitev zelo atraktivne za naše ljudi.  
 Glede na to, da je bila presoja bivše 
ministrice Milojke Kolar Celarc, da za dolgotrajno 

oskrbo potrebujemo 300 milijonov, je seveda 
ključni problem v financah. Takrat je bilo rečeno, 
da bomo okrog 114 milijonov evrov, skupaj z 
zdravstvenimi storitvami, dobili za dolgotrajno 
oskrbo s strani Ministrstva za zdravje oziroma iz 
zdravstvene blagajne, ampak je razlika do 300 
milijonov še vedno precejšnja. Omenjajo se tu 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, državni proračun in občinski 
proračuni. Bojim se, da ravno zaradi denarja to 
stvar potiskamo na stran, ampak enkrat se bo ta 
stvar dejansko morala razrešiti. Pilotni projekti 
se v Sloveniji za to področje izvajajo, izvajali naj 
bi se dve leti, in imamo za te potrebe že 
namenjenih 6,1 milijona evrov za obdobje dveh 
let, do takrat vidnejših, konkretnejših rezultatov, 
na kakšen način naj bi se ta zadeva reševala. 
Ključnega pomena pa je, da starostniki ne živijo 
samo v domovih, ampak da živijo tudi doma in 
za njih ustrezno poskrbimo na domu, predvsem 
v tej smeri, da je jesen življenja za njih bistveno 
lažja. Preprosto živimo v nekem času, ko 
enostavno ni več tiste medgeneracijske 
odvisnosti starejših od mlajših, ker imajo mlajši v 
tej družbi, v tem času ogromno nekih obveznosti 
in zelo težko vsakodnevno skrbijo za svoje 
starše ali pa sorodnike, ki so starejši. Trenutna 
ureditev v Sloveniji na tem področju je urejena 
oziroma naj bi se urejala kot domska oskrba in 
oskrba na domu. Mogoče je ta tematika zelo 
ozko povedano – danes smo slišali ogromno 
različnih težav na področju zdravstva, ampak 
verjemite mi, eden od težjih problemov na 
področju zdravstva je zakon o dolgotrajni oskrbi. 
Ko bomo to spravili pod streho in kvalitetno 
pripravili zakon, potem bomo lahko rekli, da smo 
na področju zdravstva naredili ogromno.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Samo Bevk, za njim bo 
razpravljala Janja Sluga. 
 Izvoli. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Ker ima poslanska skupina na voljo 
samo še 12 minut časa in so še nekateri moji 
kolegi prijavljeni za razpravo, bom bistveno 
skrajšal svoj prispevek. Najprej bom opozoril na 
velik javnozdravstveni problem, to je na 
preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih 
okužb, ki je problem tako v Sloveniji kot v 
Evropski uniji in na svetu sploh. Dejstvo namreč 
je, da zaradi bolnišničnih okužb umre več ljudi 
kot zaradi nesreč v prometu. Če navedem 
podatek, da v Evropski uniji zaradi prometnih 
nesreč umre – podatek je za obdobje od 2015 
do 2017 – okrog od 25 do 26 tisoč ljudi, potem v 
Evropski uniji zaradi bolnišničnih okužb umre 
okoli 37 tisoč ljudi. To je velik podatek oziroma 
velika številka. In ko sem prvič na ta problem 
leta 2000 opozoril v Državnem zboru in sem 
takratnemu ministru dr. Dušanu Kebru navedel 
podatek, da v slovenskih bolnišnicah zaradi 
bolnišničnih okužb umre okoli 400 pacientov, 
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temu podatku ni oporekal. Prva raziskava o 
bolnišničnih okužbah je bila v Sloveniji narejena 
šele leta 2001, potem kakšnih deset let kasneje 
še ena in mislim, da je sedaj čas, da minister za 
zdravje odredi novo nacionalno raziskavo o 
bolnišničnih okužbah. Kajti tista prva sploh ni 
navedla podatka, koliko žrtev zaradi bolnišničnih 
okužb je med slovenskimi pacienti v bolnišnicah 
in v domovih za upokojence. To se mi zdi, da je 
velik problem in da bi se moralo Ministrstvo za 
zdravje še bolj aktivno soočati s tem problemom.  
 Naslednje vprašanje, ki ga postavljam, 
se dotika Ministrstva za okolje in prostor. 
Namreč, prejšnjemu ministru sem postavil 
poslansko vprašanje, vendar zaradi njegovega 
odstopa odgovora nisem dobil. Zanima me 
namreč, kdaj bo po 15 letih dokončno končana 
sanacija po potresu v Posočju, ki je Posočje in 
širšo okolico prizadel 12. julija leta 2004. To bo 
moje prvo poslansko vprašanje novemu ministru 
za okolje. Prav tako pa ga bom povprašal tudi, 
kako se bo spopadel s problemom velikega 
plazu v Baški grapi v naselju Grahovo ob Bači, ki 
se je sprožil leta 2017 in se dejansko na en 
način rešuje s sanacijo obstoječe ceste, ne pa 
tudi z vidika okolja in prostora. Kajti ta resor je 
zadolžen za sanacijo naravnih nesreč. In pa še 
en problem, ki se dotika ministrstva za okolje. V 
okviru OZN imamo poseben svetovni sklad za 
okolje, ki v 4 letih obrne okrog 4,5 milijarde 
dolarjev. Mislim, da Republika Slovenija še nikoli 
ni črpala iz tega fonda, ki ni zanemarljiv. 
Posebej tudi zaradi tega izpostavljam ta 
problem, ker je svetovni sklad za okolje finančni 
mehanizem za izvajanje Konvencije Minamata o 
živem srebru, ki jo je ratificiral tudi ta državni 
zbor in kjer imamo velike priložnosti zaradi 
znanja, ki ga o živem srebru ima naša država. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Besedo ima Janja Sluga, za njo bo razpravljal 
Marijan Pojbič.  
 Izvoli.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Vsi predhodni razpravljavci so se 
nekako bolj osredotočili na področje zdravstva, 
kar je v resnici logično, ker so tam še vedno 
velike težave in ker se dejansko, mislim da, 
lahko strinjamo, da v tega pol leta, odkar smo 
imeli zdaj že odstopljenega ministra, dejansko ni 
prišlo na naše mize nič konkretnega. Tiste stvari, 
ki so prišle, pa so v resnici bolj kazale na 
nerazumevanje določenih težav kot pa na kaj 
drugega. S tem mislim predvsem na eno rešitev, 
ki je bila posredovana po vsem tistem dogajanju 
pri nas v Celju, pa smo se potem že nekako na 
usklajevalnih sestankih uspeli dogovoriti, da 
tisto, kar je prišlo na mizo s strani ministra, 
mogoče ne rešuje točno tiste problematike, ki bi 
jo bilo treba rešiti. Ampak kakorkoli, jaz imam do 
novega kandidata seveda tudi visoka 
pričakovanja. Upam, da je znotraj sistem toliko 
do zdaj spoznal, da bo uspel te probleme 

nasloviti, predvsem pa, da ne bo podlegel 
raznoraznim pritiskom, ki smo jim bili v 
preteklosti ves čas priča.  
 Tisto, kar je za mene mogoče tudi še 
celo bolj pomembno, pa je okoljski minister in 
nadaljevanje vseh prizadevanj na področju 
sanacije Celjske kotline, kot jih je skupaj z mano 
zastavil že minister Leben. Vsi veste, da sem si 
v preteklem mandatu zelo prizadevala za to in 
da so zdaj zadeve končno stekle. Pomembno je, 
da so zagotovila tudi novega kandidata za 
ministra za okolje in prostor, da problematiko 
sanacije Celjske kotline razume enako, se pravi 
na način, kot jo razumem sama, kot jo je 
razumel tudi minister Leben, in jo bo nadaljeval 
točno po teh korakih. Tukaj imam ta zagotovila. 
V letošnjem in v naslednjem letu je predvidena 
sanacija desetih vrtcev, tisto, kar je seveda 
prioriteta, to so naši otroci. Zavarovati je treba 
najprej njih. Ta sanacija se bo v teh dveh letih 
izvedla, za to je namenjenih približno milijon 
evrov sredstev. Seveda pa se tu zadeva ne sme 
zaključiti. Treba se je pogovarjati naprej, treba 
se je truditi naprej. Tisto, kar mi je bilo všeč na 
sami predstavitvi kandidata Simona Zajca, je 
bilo, kako je konkretno razumel posamezne 
problematike in da se je zavzemal predvsem za 
to, da je potrebno vzpostaviti več dialoga, se 
pravi več dialoga z ljudmi, z nevladnimi 
organizacijami, s civilnimi iniciativami in na 
koncu koncev tudi z lokalnimi skupnostmi, ker je 
po mojem mnenju to bila glavna cokla preteklih 
prizadevanj, da tega dialoga ni bilo. In če tega 
dialoga ni, ni možno priti do nekih skupnih 
rešitev, ni možno delati tako rekoč z roko v roki 
in potem določene rešitve nikoli ne uzrejo 
belega dne.  
 Kandidat za okoljskega ministra je v 
preteklem mandatu sedel tukaj poleg nas v 
poslanskih klopeh. Nekateri ga zelo dobro 
poznamo. Že njegovo delo v tistem mandatu kot 
poslanca Državnega zbora je bilo zelo 
usmerjeno h konkretnim rešitvam, poglabljal se 
je vsebinsko v vsako težavo, zahteval odgovore, 
zastavljal vprašanja in težil vedno k temu, da 
pridemo do nekega konkretnega cilja in do neke 
rešitve. Prepričana sem, da če bo tako 
nadaljeval tudi na tem položaju – me popolnoma 
nič ne skrbi, da ne bo znal ven iz kože 
državnega sekretarja, ker je to v resnici v 
preteklih dneh že storil in sem prepričana, da bo 
delo teklo nemoteno naprej. Seveda smo pa 
tukaj tudi mi, ki moramo opozarjati na določene 
problematike, ki si moramo skupaj z 
ministrstvom prizadevati, da se določene lokalne 
problematike rešijo. Kandidat je na zaslišanju 
zelo konkretno že izpostavil mnogo težav. Veseli 
me, da je pri vsaki od njih že tudi razložil, kako jo 
je ministrstvo naslovilo ali pa jo naslavlja, zelo 
konkretno povedal tudi ustrezne rešitve, ki jih 
bomo dobili na mizo. In kot sem dejala že v 
predstavitvi stališča, v resnici on na tem že dela 
in je tik pred tem, da se te rešitve sprejmejo, za 
kar imamo potem glavno besedo tukaj poslanci.  
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 Torej kot rečeno, upam in verjamem, 
da bosta oba kandidata delovala v dobro ljudi, 
tudi v dobro naših otrok in zdravstveni minister v 
dobro pacientov, v dialogu, s konkretnimi 
rešitvami, predvsem pa zelo hitro in zagnano. To 
so moja pričakovanja. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Marijan Pojbič, za njim 
dobi besedo dr. Franc Trček.  
 Izvoli. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani gospod podpredsednik. 
 Najprej moram povedati, da se bom 
osredotočil na Ministrstvo za zdravje. Moram 
povedati, da v osmih urah hearinga, ki smo ga 
imeli s kandidatom za ministra za zdravje, smo 
poslušali vse tisto, kar ni ključnega pomena; 
nismo pa slišali konkretnih rešitev. Namesto 
konkretnih rešitev smo dobili analizo stanja v 
zdravstvenem sistemu. Mislim, da so se 
pacienti, naši ljudje, državljanke in državljani 
naveličali poslušanja teh analiz. Tu gre 
velikokrat za zapravljanje denarja, nekih 
konkretnih rezultatov na rešitve, ki jih pričakujejo 
pacienti, pa ni. Morda bi vam prebral en zapis, ki 
ga je napisal eden od zdravnikov; pa bom potem 
povedal, zakaj. Zdravstvo je postalo težava prav 
zaradi politike. Podobnega mnenja je tudi kirurg 
Erik Brecelj. Ta obenem opozarja: zdravstvo je 
postalo težava prav zaradi politike. »Rešitve so 
zelo enostavne, če bi jih politika hotela sprejeti. 
Predpogoj za to pa je, da odklopi lobije. Če je 
treba, da se tudi udari z njimi.« Tukaj je mislil 
najverjetneje na Forum 21, gospoda Zemljariča 
and company. In nadaljuje: Prav pritiski lobijev 
naj bi bili tudi glavni razlog za odstop sedanjega 
zdravstvenega ministra Sama Fakina. In 
nadaljuje: Zdaj bo priložnost za reševanje 
slovenskega zdravstva dobil Aleš Šabeder. 
»Čim boste na določenih področjih videli, da ne 
naredi tistega, kar je jasno slepcu, potem je 
gospod bodoči minister del lobijev oziroma mu 
vlada ne dovoli, da bi ukrepal proti njim,« 
opozarja kirurg Brecelj. Iz tega lahko razberemo, 
da nam bo zelo kmalu jasno, ali za predlogom 
gospoda kandidata ministra za zdravje stoji 
Marjan Šarec s celotno vladno ekipo. Če temu 
ne bo tako in če temu ni tako že v tem trenutku, 
ko ga predlagajo kot kandidata, se v 
zdravstvenem sistemu ne bo premaknilo nič. 
Menim, da vsi tisti, ki poznate delovanje 
zdravstvenega sistema, lahko ugotavljate in 
lahko potrdite, da ta moja trditev drži. Če nimaš 
popolne podpore predsednika Vlade in vseh 
ključnih ministrov, torej kompletne vlade, v tem 
sistemu enostavno nimaš možnosti, ker so 
resnično ti lobiji, o katerih sem prej govoril, tako 
močni in so zasidrani v vse pore našega 
sistema.  
 Gospod kandidat za ministra je pokazal 
določene slide, kjer je zapisal naslednje. Pod 
prvo – ureditev čakalnih dob. Napisal pa je na 
vrh – zadovoljni bolnik. Jaz se sprašujem, ali 

poznate katerega zadovoljnega bolnika. Ali je 
kdo zadovoljen, če je bolan? Že to se mi zdi 
smešno, nedopustno in nesprejemljivo. In ko 
govorimo o čakalnih dobah, bom vam navedel 
na kratko samo nekaj konkretnih podatkov. Na 
dan 1. 3. 2019 je za 25 izbranih vrst na prvi 
pregled čakalo 61 tisoč 805 oseb. Nad 
nedopustno čakalno dobo 27 tisoč 310 oseb, 
torej skoraj 44,19 % od vseh čakajočih. UKC 
Ljubljana, dermatološka klinika – 536 dni, 
revmatologinja, prvi pregled – 480 dni. Največ 
čakajočih na prvi pregled s stanjem na dan 1. 3. 
2019 glede na stopnjo nujnosti. Največ 
čakajočih pri prvi stopnji, pri stopnji nujnosti 
redno – 31 tisoč 930 pacientov. Pri stopnji 
nujnosti hitro jih čaka 27 tisoč 175. Največ 
čakajočih za dermatološki pregled – 13 tisoč 
664. Stopnja redno in hitro, največ ortopedski 
pregled – 13 tisoč 483 in še bi lahko našteval. 
Torej govorimo o sistemu, kjer nekateri 
ustvarjalci govorite in trdite, da je dober, so 
pacienti zadovoljni. Jaz mislim, da so samo ti 
podatki presegli vse meje nekega normalnega 
funkcioniranja nekega podsistema v katerikoli 
državi. In tukaj ima gospod kandidat za ministra 
Šabeder zelo zelo zelo veliko polje, kjer bo 
moral zelo zelo pridno delati, če bo hotel pod 
številko ena te zadeve urediti tako, kot mislim, 
da bi v neki normalni državi moralo biti stanje.  
 Pod točko dva je napisal na slidu – 
Ustrezna infrastruktura in oprema. In med 
drugim je povedal, da samo v UKC Maribor. 
Rekel je naslednje, da se niso pravočasno 
oziroma se niso dovolj ažurno prijavljali na 
investicije. In preračunano bi morali za UKC 
Maribor, če bi želeli, da bi vse normalno 
funkcioniralo, vložiti 100 milijonov evrov. Si 
znate predstavljati, kaj to pomeni. Samo v en 
klinični center? Kje so vse ostale investicije? 
Koliko denarja je potrebnega za to, da bi sistem 
spravili v red, jaz temu tako pravim; in da bi 
vložili toliko denarja v investicije, da bi ti sistemi 
lahko normalno funkcionirali. Potem – Sistemski 
cilji. Pod številko ena je izpostavil posodobitev 
zakonodaje. Spoštovani gospe in gospodje, 
koliko časa je ta koalicija, ki je danes tukaj v 
Državnem zboru, med njimi je večina poslancev, 
ki ste že kar nekaj časa v parlamentu, imela 
možnost urediti. Pod številko ena je zapisal – 
zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, pod številko dva – zakon o 
upravljanju javnih zavodov; pod številko tri – 
zakon o dolgotrajni oskrbi. Kje ste bili teh osem 
let; od 2011 pa do danes, 2019? Od tega ni bilo 
narejenega nič. In danes sem nekatere 
razpravljavke in razpravljavce iz teh strank 
poslušal, kako je treba čim prej to narediti, kako 
je treba čim prej to rešiti in tako dalje. Kje ste bili 
osem let? Kje ste bili osem let, vas sprašujem. 
 Veliko govora je o javnem zdravstvu. 
Vsi smo za javno zdravstvo! Ampak poglejte, na 
koncu je neverjetno. In se sprašujem, zakaj 
ljudje vedno težje pridejo do kvalitetnih 
brezplačnih storitev. Mladi srčni bolniki umirajo. 
Zdravniki in medicinske sestre pa iz tega 



                                                                                                                          

  137  

sistema bežijo. Kakšen je to sistem javnega 
zdravstva? In vsak drugi pacient, s katerim se 
pogovarjam, mora skoraj rešiti problem privat. 
To je za vas, za tiste, ki govorite o javnem 
zdravstvu, javno zdravstvo? Ne vem, o čem 
govorite. Ali živite na luni ali kateremkoli drugem 
svetu. To je realnost, o čemer jaz govorim. To 
vsi veste. Vsi smo za ta sistem. In toliko 
poslušam napadov na koncesionarje, ki so 
sestavni del javne mreže. Mi imamo problem, 
ker nimamo urejene javne mreže, ker nimamo 
urejene primarne in sekundarne mreže. In če bi 
bilo to, bi stvari potekale drugače. Poznam 
družinskega zdravnika, ki ima 3 tisoč 500 
pacientov. In mu zdravstveni zavod vsiljuje 
enega drugega zdravnika, pacienta pa od njega 
nočejo. On pa ne dobi razširitve dejavnosti. 
Kakšen sistem je to? In tukaj seveda pričakujem 
od kandidata za ministra, da bo tukaj nastopil 
tako, kot je treba. Mi imamo Zakon o pacientovih 
pravicah, ki jasno določa, kakšne so pravice 
pacienta, da ga nihče ne more prisiliti, da gre od 
enega zdravnika k drugemu, če on tega ne želi. 
To so problemi in anomalije, ki jih je treba 
urediti. In jaz tukaj pričakujem od kandidata za 
ministra, da bo te stvari resnično reševal tako, 
kot je zapisal na teh slidih. Mi imamo to 
shranjeno in čez pol leta, leto dni bomo 
poskušali ministra povprašati, koliko od tega, kar 
je tukaj zapisanega na tak način, je bilo 
uresničenega. 
 In na koncu naj se še dotaknem samo 
korupcije in javnih razpisov. Tukaj se tudi 
kandidat za ministra še kako zaveda, kako 
problematična je ta zadeva; je pa res, da jo je 
zapisal kot sistemski cilj šele na točko pet, vsi pa 
vemo, da je ena od ključnih problemov 
delovanja našega zdravstvenega sistema. In 
upam, da bo minister to točko premaknil na 
številko ena, ker če ste poslušali to, kar je dr. 
Brecelj napisal, potem upam, da vam je vsem 
jasno, kaj se dogaja v zdravstvenem sistemu in 
zakaj bolniki čakajo tako dolgo v teh čakalnih 
vrstah, ki sem jih tudi danes navedel, in mislim, 
da so katastrofalne in da so kritične. Tukaj nujno 
potrebujemo takojšnje ukrepe. Ne da se bo 
zgodilo, da osem let, tako kot zdaj ta koalicija, 
približno isti ljudje, tu in tam je kdo, ki je nov, 
osem let ste imeli možnost odločiti, to 
zakonodajo spremeniti in vse to narediti. Malo 
vas je tistih, ki ste novi; in tistim se opravičujem. 
Tisti, ki ste novi. Večina ste pa isti – ali v stranki 
SMC, ali v stranki Združena levica ali kaj ste že 
bili, potem Golobičeva stranka Zares pa LDS, pa 
ne vem, kaj že vse ste tukaj, na kakšen način 
ste vse priplezali v Državni zbor, da ste sedeže 
zasedli; in da držite štango takemu razvoju in 
taki mafiji, ki praktično kontrolira našo družbo. 
Mislim, da je to nedopustno in skrajno 
neprimerno. Upam pa, da ste se tudi česa 
naučili, ko sedite tukaj v parlamentu in počasi 
razumete, kot se je očitno danes zbudil gospod 
Jani Möderndorfer, ko je spoznal, da javni 
zdravstveni sistem ne more zdržati brez 
sodelovanja privatnega sistema. To je spoznal. 

Koliko časa je rabil, da mu je kliknilo v glavi, da 
to ni tako, kot nekdo misli, da sistem funkcionira 
kar sam po sebi. Še kako je treba vse sile 
povezati, da bomo našli rešitve, da bodo 
pacienti na koncu zadovoljni ali pa najbolj 
zadovoljni. Upam, da bo kandidat za ministra 
razumel tudi to, kar mu poskušamo tukaj danes 
povedati in razložiti. S tistim, kar nam je pa 
povedal, pa nisem bil zadovoljen, ker analizo 
zdravstvenega sistema poznamo vsi dovolj 
dobro, to ni rešitev. Mi potrebujemo konkretne in 
takojšnje rešitve. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima dr. Franc Trček.  
 Pripravi naj se Jelka Godec. 
 Izvoli. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Lep pozdrav 

vsem skupaj! 
 Najprej čisto za uvod, bolj je kolegica iz 
SMC govorila kot kolegi iz SDS – jaz upam, da 
bo minister delal to, to in to. Mi smo ustavna 
parlamentarna demokracija, pozdravljam tudi 
obiskovalce. Že osnovnošolci so prebrali vsaj 
našo ustavo v stripu, ki zelo jasno veleva, kaj 
morajo ministri početi. Jaz ne bi šel v neko 
kritično analizo diskurza, to je že izvedel nek 
drugi Štajerec pred mano, ampak zdaj 
pingpongirati vse za nazaj pa za naprej. Jaz 
bom rekel tako – soodgovorni, če hočete krivi, 
za stanje v slovenskem javnem zdravstvu za 
tisoč in en izziv, ki ga ima, smo dejansko vsi. Pa 
če izvzamem prvo desetletje, da se je ta ljuba 
kokoška lovila, kaj pomeni biti država; vsi od leta 
2000 naprej. Preden je gospa Milojka postala 
ministrica v prejšnjem mandatu, pa so ji zelo 
hitro, bodimo odkriti, lastni zabili nož v hrbet, 
smo imeli neko desetletje, ko je več kot polovico 
časa bila na oblasti SDS. Ko meni nekdo 
omenja zdravstvo pa to, kar je kolega Pojbič 
govoril, je prva slika, ki mi pride iz spomina, kako 
se gospa Zofija Mazej Kukovič slika s tistim 
omenjenim gospodom, kako se skupaj guncata 
pred pediatrično kliniko, kjer smo imeli potem 
celo vrsto težav. Tudi kolega Jani, ki se je zbudil 
ali se ni zbudil, je rekel le – nekdo ve. Zadnje 
čase zelo pogosto citiram Sokrata, tudi na 
pogovoru s črnogorsko delegacijo o problemu 
zdravja in zdravstva sem jo. Bom to, ker sem 
vseeno profesor, tudi povedal, upam, da si bojo 
vsaj mladi zapomnili. Sokrat je rekel takole: 
»Pametni ljudje se učijo kjerkoli, kadarkoli, od 
kogarkoli. Povprečni ljudje se učijo zlasti na 
lastnih napakah; le neumni ima pa odgovor na 
vsa vprašanja.« Noben od nas nima odgovora 
na vsa vprašanja in nikoli ne bomo našli ministra 
ali ministrice, ki bo imel odgovor na vsa 
vprašanja. Ker je temu tako, obstaja nekaj, ker 
se imenuje parlamentarizem, ki naj bi bil javna 
raba uma v skupno dobro. To, v skupno dobro, 
si različno predstavljamo. 
 Ralf Dahrendorf je govoril o konfliktni 
teoriji družbe in zdravstvo je neko področje, kjer 
je ogromno interesov, ker je tudi malha penez 



                                                                                                                          

  138  

zelo zajetna. Če se hočemo danes resno 
ukvarjati z njim, seveda ne škodi, da sistem 
najprej razumemo, da potem o njem lahko 
ubesedujemo. Tisoč in en izziv slovenskega 
zdravstva, ja, politika je težava, strinjam se z 
gospodom Brecljem, tako politika v tej hiši, kjer 
se najmanj javni rabi uma približajo tisti, ki 
največkrat radi govorijo o hramu demokracije, 
kot politika v širšem smislu, ki se ukvarja s tem 
perpleksnim sistemom, če sem nekoliko 
profesorski. V debati se je seveda izkazalo, da 
je tudi ta del politike prepogosto zagovarjal 
lastne interese na škodo sistema kot celote. Že 
na področju družinskih zdravnikov, če bi nek 
sindikat z nekim gospodom Konradom odigral 
svoje, verjetno družinci ne bi naredili svojega 
sindikata; da o ZZZS-ju sploh ne govorim. Saj mi 
uradno skoraj niti ne vemo, kakšne so cene 
tega, kar pride v zdravstveni sistem. Kdaj so bile 
nazadnje določene cene za storitev v sistemu? 
Okoli leta 2003. To je uradni podatek, 15 let je 
od tega. Tudi kje drugje imajo težave z zbornico 
zdravnikov, ker je to močan lobi; bodimo odkriti, 
tudi znotraj številnih strok, v reguliranih poklicih 
niso enovite. Največ reguliranih poklicev ima 
Nemčija. Zakaj? Tudi zato, da dobiš dobrega 
natakarja pa imaš dobre plače v turizmu. Tudi to 
sem se s Črnogorci pogovarjal. Ob tem, kako se 
nam je sesuval pokojninski sistem. Seveda bodo 
ti gospodje hoteli ostati in bodo mladim še hujše 
težave in jih bo še več bežalo ven. Vse to so 
neki problemi, ki se jih zavedamo. In zdaj 
govoriti, ali bo koalicija ali ne bo koalicija, ali je 
nekaj Levica ali ni, gor in dol; vseh nas 90 je 
tukaj enako soodgovornih za stanje slovenskega 
javnega zdravstva. In če se bomo vedli na način 
– jaz sem najbolj pameten pa imam odgovore na 
vsa vprašanja; se ne bomo premaknili naprej. Je 
pa velika težava v pingpongiranju te zgodbe.  
 Jaz se strinjam s kolego Juršo, da na 
koncu potem pride v parlament nekaj, da se ti 
ukvarjaš z neko parcialno zadevo ali z nekim 
velikim problemom. Z vsem dolžnim 
spoštovanjem, Jani, Jelka, jaz se zelo 
poglabljamo v to, nismo pa strokovnjaki za 
otroško srčno kirurgijo, ki je zelo ozka 
subspecializacija; ker tudi nekdo, ki bo odrasli 
kardiokirurg, ne bo kar malo počez sodil pa 
govoril. Ključni problem slovenskega zdravstva, 
ki ga jaz vidim po pol leta – skoraj nič drugega 
ne delam, kot to počnem, sem pa za slovenske 
razmere vrhunsko šolan stroj za mišljenje, če se 
to komu zdi neskromno, pač naj se mu zdi –, je v 
odnosih, v nekih odnosih. Zdravstvo je v osnovi 
odnos med ljudmi, potem pride vse drugo – 
infrastruktura, oprema, protokol in tako naprej. 
Politike v ožjem in širšem smislu so nas 
pripeljale, kjer smo. Osebno menim, da mi nismo 
tako zrela združba na ravni splošne kulture, kaj 
šele politične, da bi tisti, ki so ime problema, bili 
del rešitve. Nimamo pa problema le v zdravstvu, 
ampak tudi na šolah. Če hočete vzgojiti ljudi za 
soupravljanje, soodločanje, sovodenje tako 
zahtevnih sistemov; tukaj se meni zdi ključni 
razvojni problem Slovenije zadnjih 20 let. 

Gospodu Omanu se običajno pripisuje tisto – saj 
ni važno, kakšen je, važno je, da je naš – 
verjetno po krivici. Minister, ki je bivši, je šele 
nekako proti koncu tega kratkega mandata začel 
govoriti, da je to tako kompleksno, da to 
relativno malo ljudi sploh razume. Resno 
opravljati poslansko funkcijo pomeni tudi, da se 
poglobiš v to in da poskušaš to razumeti. In 
potem poslanstvo ni kaj pretirano zdrav poklic, 
ker se je meni zgodilo, saj sem dvakrat skupaj 
klofnil v prejšnjem mandatu od izčrpanosti.  
 Tudi če se dotaknem zakona o 
dolgotrajni oskrbi. Namesto pihati na dušo zlasti 
tistim, ki bodo potrebni; če bi bil politikanski, bi 
lahko rekel – Desus, pa saj ste bili v vseh vladah 
že koliko časa ... Ampak spisati nek zakon in ga 
vložiti, ne da bomo resno imeli, od kje bomo 
vzeli peneze, brez tega, kje bomo našli ljudi. 
Meni je zelo všeč škotski sistem, ko so na glavo 
vse obrnili in so ugotovili, da niso samo zdravniki 
v ožjem smislu, ampak da imate pet, šest 
različnih profesij, ki se morajo s tem ukvarjati. To 
pomeni več penez nekaj let, ki jih bo treba za to 
dati, da se bo potem obrnilo. Meni je všeč, da 
imamo mi ministrstvo za zdravje, ne za 
zdravstvo, kar bi morala biti pomembna 
informacija, da nekako pozabimo na to. Z 
dolgoletnim izvedencem, državnozborskim 
stokovcem za davčno problematiko sem se 
zjutraj pogovarjal o davku na sladkor. Jaz bi ga 
hotel po danskem modelu. Ni to smešno, ker to 
je tudi ena od zadev, ki našo kvaliteto življenja 
zelo znižuje. Neke politike, ki bodo populistično 
ubesedovale, da bomo z manj penez imeli boljše 
zdravstvo, so zlagane. Jaz vedno rečem, da jaz 
bi rad v zdravstveno blagajno dal maksimalno, 
kolikor lahko dam; pa najbolj srečen bi bil, če iz 
nje nikoli ne bi nič potreboval; če bi imel neko 
mirno, dostojno življenje pa bi recimo, kot je šla 
moja prababica pred kratkim pri 89. letih, ga 
zaključil.  
 In teh pingpongiranj, ki jih gledam tukaj 
pet let, na takšen način ne bomo nič poštimali, 
kaj šele nekega takega perpleksnega sistema, 
kar zdravstvo navsezadnje je. In lahkotno 
govoriti o nekih lobijih, pa počakajte, saj eni ste 
profesionalni politiki. Podobno kot bodo neki 
moji pubeci, pa upam, da ne, ker čez čas bo 
treba kam drugam iti. Kaj ste pa delali četrt 
stoletja?! Saj slučajno je ta predlog padel na 
obletnico za četrt stoletja hruške v Depali vasi. 
Tudi vi bi morali biti vsaj žvižgači, če se tako 
izrazim. Ker niste bili, ste v bistvu podpirali 
tovrstne koruptivne, če ne rečem kleptokratske, 
da rečem pajdaške prakse fevdalizacije 
Slovenije tudi v zdravstvu. Kupite si špegel v 
štacuni pa se sami poglejte v obraz, pa ne leti to 
samo na SDS. Jaz itak rečem, da sta SD in SDS 
siamski stranki; skupaj z numerologi, bivšim 
LDS, ki spreminja imena. In tudi to, ko sem 
govoril o tistih, ki ste ime problema, ne boste del 
rešitve. Lahko tudi odkrito rečem, da verjetno 
tudi od mojih pubecov, da so prišli do korita, se 
bi kdo pokvaril. Mogoče se vam to zdi preveč 
ljudsko, preveč kot ubeseduje kolega Šarec, 
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ampak to so dejstva, ki jih poznam. Kaj pa je 
Slovenija?! Ena nepretirano velika 
disfunkcionalna familija, kjer se v osnovi vse ve, 
ker imaš včasih občutek, da vsak, ki pride mimo 
krave, jo bo malo pomolzel; pozabili pa smo, 
kako jo bomo hranili; in nekdo bi ji še zadnjo 
nogo odrezal, saj bo na treh stala. To je 
metafora, ki bi bila lahko uporabna tudi v 
slovenskem javnem zdravstvu. Izzivov je 
ogromno. Tudi stroka se bo morala začeti 
zavedati tega, čemur se uradno reče 
profesionalna deontologija, vseh tistih 31 plus 1 
razširjenih strokovnih kolegijih. Pogosto se pri 
nas dogaja, pa večino življenja preživim v 
Ljubljani kot kjerkoli drugje, da če Ljubljana nima 
problema, potem tudi Slovenija nima problema, 
kar ni res. Mi trenutno niti nimamo urejenih 
mrtvogledov, kot se temu reče, ker pač nek 
institut ima tukaj dober biznis, pa zunaj Ljubljane 
to ni urejeno, če se samo tega dotaknem. 
Izzivov je res cela vrsta. Zdi se mi, da je tudi 
čas, da neke nove generacije politikov, nove 
generacije strokovnjakov, ki se ne bodo prišli v 
politiko v ožjem in širšem smislu samo napasti, 
začnejo to celo vrsto naših izzivov reševati.  
 Če se dotaknem, kolikor mi je še časa 
ostalo, še drugega kandidata za ministra. Malo z 
velikim žolčem moraš nekaj, ker se je imenovala 
nova politika, pa potem ko so se pospravljali, kar 
sedaj buta ven, so se pospravljali še bolj 
brutalno kot drugi; od kakšnih maket do kakšnih 
naročenih raziskav, ko je bilo že mandata konec, 
o stanju, kaj početi z letališčem v Mariboru, do 
tega, kako si je SMC kupoval volitve, kar v 
Mariboru gospod Kangler daje na plano. Hm, če 
bi se Miro Cerar držal lastnih besed o etiki in 
morali, bi samoukinil Stranko modernega centra. 
To mislim smrtno resno in to nam je lahko tudi 
neka zgodba, da nekih odrešenikov v politiki ni. 
To vam je tudi neka zgodba, da tisti, ki imajo 
polna usta etike in morale, so ponavadi največje 
…, dokončajte sami. Včeraj smo obravnavali 
Zakon o poslovni skrivnosti. Če bi držalo to, kar 
gospa Sluga hvali bodočega ministra, bi vsaj 
SMC podprl amandmaje Levice. Mi se radi 
napihujemo – vpisali smo vodo v ustavo. 
Krasno, super; sočasno pa imamo vrsto težav 
na vodovarstvenih območjih. Tudi na tem 
področju bo nekako treba prenehati z 
dvoličnostjo. Bližnjica je tukaj, evo, minister iz 
iste ekipe, ki bi tudi moral odstopiti, MGRT. 
MGRT ni Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, tukaj bi morali iskati niše s tistim 
mojim teženjem o strategiji pametne 
specializacije. S Črnogorci smo se strinjali – smo 
relativno majhni, kar pa ne pomeni, da smo 
lahko neumni. Skratka, ne delati več, delati isto 
ali manj, ampak bolj pametno; to rabimo. To 
rabimo tudi zato, da bomo kot starajoča se 
družba, ki bo potrebovala dolgotrajno oskrbo, 
imeli peneze za le-to. Takšno varno okolje bo 
edino pripeljalo do tega, da bo malo več rojenih 
otrok v Sloveniji. Sem vseeno profesor, ki se je 
ukvarjal z indikatorji družbenega razvoja dolgo 
časa. Nobena demografska politika ni uspešna, 

k večjemu je lahko napol uspešna. Edina 
uspešna demografska politika je, če živiš v 
zdravem, varnem okolju, da ti v osnovi tisto, kar 
je v malih vretenčarskih možganih, občutek za 
varnost, daje tudi občutek, da si soustvariš 
družino. Če imaš pa ob tem še urejeno 
stanovanjsko politiko, kjer se lahko zgledujemo 
po Dunaju, potem je toliko lažje. Navsezadnje 
imamo Ministrstvo za zdravje, naloga politike je, 
da postane nekoliko bolj zdrava v sokratovskem 
smislu. Navsezadnje smo sodelavci, saj večino 
časa preživimo tu skupaj. Začnimo se vesti kot 
ljudje, da zaključim s tisto znano – Ecce homo. 
Glej, človek. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Jelka Godec.  
 Za njo bo dobil besedo Zvonko Černač. 
 Izvoli. 
 
JELKA GODEC (PS SDS): Stališče Levice do 

zdravstva je že tako nasprotujoče stališču 
koalicije petih. Mislim, da bo minister Šabeder 
imel zelo kratek čas, da kaj naredi oziroma da 
sploh sede na ta stolček. Ker to, kar danes 
poslušam, in ko berem koalicijski sporazum in 
dodatek Levice, je to kratek čas za njega. Sploh 
še po teh zaslišanjih, kjer je govoril o dodatnem 
zavarovanju, je tako tako, popolnoma drugače 
kot Levica. S tem, kar je rekel kolega Trček, da 
tisti, ki so del problema, ne morejo biti del 
rešitve, se strinjam. Poglejte si svojo koalicijo, 
saj to je del problema. In govoriti o problemu, da 
je SDS v tistih štirih letih, od 2004 do 2008, 
naredil vse narobe v zdravstvu, v 27 letih 
skupne države, je pa, kolega Trček, milo rečeno, 
neodgovorno. In guncanje pri pediatrični kliniki, 
poglejte si pričanje gospe Zofije Mazej Kukovič, 
ki je jasno povedala, kaj je bilo. 12. 2. 2008 je 
bila afera Čista lopata. V nekem času, ki ga vi 
opisujete kot največji problem slovenskega 
zdravstva, od 2008 dalje, imamo pa leve vlade, 
ko je v prejšnjem mandatu koalicija dvakrat 
podprla interpelacijo Milojke Kolar Celarc, ki je s 
tistimi zakoni, ki jih je prinesla v Državni zbor in 
so bili potrjeni s strani koalicije, naredila totalni 
kaos v zdravstvu. Pa recite, kar hočete, ampak 
po tistem so se začele stvari res eskalirati na 
polno. Ne vem, po katerem rangu oziroma na 
tistih treh stopnjah Sokrata ste, ker sem danes 
dobila občutek, da veste odgovore na vsa 
vprašanja.  
 Lobiji. Kje so lobiji? Dajte že enkrat 
imena in priimke! Govoriti, da lobiji onemogočajo 
okolje, zdravstvo in ne vem koga vse – imena in 
priimke! Na preiskovalni komisiji so bila imena in 
priimki. / oglašanje iz dvorane/ So bila, so bila. 
Ampak kaj se potem zgodi? Gospod Šabeder 
užaljeno na hearingu reče: Saj ste vi prijavili, 
ovadili UKC. In zdaj se moramo mi nekje 
zagovarjati, ker smo delali nezakonito. Halo?! 
Če so delali nezakonito, nimate biti kaj užaljeni. 
Povejte, narobe je bilo, sem pa tja, potem pa 
užaljenost. Nezakonito ni dovoljeno delati, preko 
naročilnic in tako naprej. O teh lobijih, to je zdaj 
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že malo fama. In to je izgovor za to, da se 
ohranja status quo v zdravstvu – lobiji so krivi za 
vse. Ni pa nekoga, ki bi rekel – to državno 
zdravstvo, ki ga imamo, je centralizirano, je 
popoln monopol zavarovalnice, je za zdravnike 
preobremenjujoče, je prenormirano za 
medicinske sestre, za družinske zdravnike in 
tako naprej. In je treba pogledati izven teh 
okvirov, izven tega. In se zdaj pogovarjati, kaj so 
koncesije, so dobre ali niso dobre. Koncesije je 
treba ukiniti. Ampak ne v smislu, kot misli 
Levica. Ukiniti in potem ves denar dati v javni 
zavod, pa ves kader, da nihče ne bo delal na tak 
način, kot je zdaj. Ker te koncesije so izum malo 
napol socialistično, bi pa ne bi. Ukiniti v smislu, 
dajmo priložnost vsem, da javno službo 
opravljajo vsi, ki so za to akreditirani, imajo 
zdravstveno dejavnost, ki opravljajo kvalitetno in 
so registrirani po vseh zakonskih določilih. 
Potem bomo lahko govorili o javnem zdravstvu, 
o denarju, ki sledi pacientu; kar danes definitivno 
ne drži. Javne službe ne opravljajo vsi. Recimo, 
če hočete tako, kot ste včeraj primerjali, kdo v 
Avstriji opravlja javno službo, kdo dobi javni 
denar. Tisti, ki ima vse potrebne papirje, če po 
domače povem, da bodo ljudje razumeli, torej so 
akreditirani in opravljajo zdravstveno dejavnost 
po vseh predpisih in kakovostno. In se nič ne 
delijo na javne zavode, koncesionarje, 
zasebnike; to pa omogoča potem politiki, da se v 
Državnem zboru pogovarjate o zasebnem in 
privatnem zdravstvu. Najbolj boli to, da tisti, ki 
zagovarjate javno zdravstvo, delate ravno tisto, 
torej ustvarjate, puščate status quo 
centraliziranega, monopoliziranega zdravstva v 
Sloveniji. In zato odhajajo zdravniki in 
medicinske sestre in se zapirajo oddelki. Analize 
pa nam kažejo, kako smo super, oh in sploh. 
Euro Health Consumer Index nas je leta 2008 
umeščal na 20. mesto od 31 držav. V letu 2015 
na 15. Mesto; danes, leta 2018 pa na 21. mesto, 
torej smo padli še nižje, kot leta 2008, na nižji 
nivo. Naše analize, ki jih daje delati ministrstvo 
pa država, pa kažejo, da smo super in da je 
treba ustvarjati. In govoriti, da ni dovolj denarja. 
Ni dovolj denarja, s tem pa dajete občutek – 
Češ, ljudje, premalo plačujete v zdravstvo, zato 
pa ne dobite oskrbe. Ne, ni res, ker nimamo 
javnega zdravstva, ker imamo državno 
zdravstvo, zato nikoli ni dovolj denarja za 
bolnike oziroma bi morali dati tja, kjer je 
potrebno.  
 Jaz se bom dotaknila še samega 
kandidata. Govoril je o čakalnih dobah, ki so 
samo simptom tega državnega zdravstva, niso 
pa ozdravljive tako, da bomo prečistili čakalne 
sezname; ampak čakalne dobe se bo rešile, ko 
se bodo zadeve sistemsko popolnoma obrnile in 
delale drugače, torej ko bomo imeli res tisto 
javno zdravstvo. Gospod Šabeder je v UKC eno 
leto. Eno leto. Tukaj bi pričakovali človeka, ki 
pozna vsaj problematiko mladih zdravnikov, in 
čeprav je bil na sekundariju in terciariju, da 
pozna tudi problematiko domačih zdravnikov. Je 
direktor največje bolnišnice, ki je odraz 

slovenskega zdravstva, ki ni uspel s sanacijskim 
programom, pa lahko reče, karkoli želi; ni uspel 
– 23 milijonov v lanskem letu, letos napovedanih 
25 milijonov minusa na računu, moral bi biti pa 
na 15 in potem nižje dol. Torej tukaj ni uspel. V 
času njegovega direktovanja je dokončno 
razpadla otroška kardiologija, odšli so še zadnji 
kardiologi. In zato je zdaj vprašanje, kdo je 
habilitiran na medicinski fakulteti za to področje. 
Po mojem nihče, ker nimamo več teh ljudi. Pa 
hkrati na Komisiji za nadzor javnih financ, ki jo 
vodi Logar, se je pokazalo, da je bil tisti, ki je 
onemogočil lastnega zdravnika raziskovalca, ki 
se je želel pritožiti, ker ni uspel na javnem 
razpisu na ARRS. Torej onemogočanje lastnih 
raziskovalcev, po drugi strani pa govoriti, kako ni 
možnosti za raziskovanje v UKC. Govoril je 
veliko sicer o korupciji. Jaz pa mislim, da je to 
bolj piarovsko, tudi ta prijava Zemljariča. 
Januarja, piarovsko pa dan prej pred 
zaslišanjem objavljeno. Torej veliko govora, po 
mojem zelo malo narejenega, tudi v UKC. In kot 
sem rekla, zaradi političnih igric, ki se bodo 
igrale znotraj koalicije, ta minister definitivno ne 
bo uspel, pa lahko tudi pride z zlatim jabolkom 
ali kakorkoli. In ta kontinuiteta, ki jo zagotavlja 
koalicija v tem državnem zdravstvu, bo ostala; 
bolniki pa bodo tudi ostali še vedno v čakalnih 
vrstah.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Zvonko Černač.  
 Pripravi naj se Soniboj Knežak.  
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem prisotnim!  
 Poslanec Trček, moram reči, da je v 
zmoti ali pa namerno zavaja, ko govori, da nas 
je vseh 90 enako soodgovornih za stanje v 
zdravstvu. Nismo enako soodgovorni. Najbolj ste 
odgovorni vi v Levici, ki ste to vlado Marjana 
Šarca neučinkovito in neuspešno omogočili in ji 
podaljšujete rok trajanja; potem pa vsi ostali v 
koaliciji, ki so to vlado podprli. Ne more pa biti 
odgovoren za stanje v zdravstvu tisti, ki je 
ukrepom, zakonom in vsemu ostalemu na tem 
področju nasprotoval, torej Slovenska 
demokratska stranka.  Kaj se s to vlado 
Marjana Šarca po pol leta dogaja? Gre za 
politični deficit, krizo vodenja, pomanjkanje 
kompetenc, verjetno zmes vsega naštetega. 
Odstopljeni štiri ministri v zadnjih nekaj mesecih 
na treh ključnih področjih – razvoj in kohezija, 
zdravstvo oziroma zdravje ter okolje in prostor 
govorijo o tem, da vlado vodi človek s 
pomanjkljivimi osebnimi, strokovnimi in 
političnimi kompetencami, za katerega moram 
reči, da mi na trenutke ni čisto jasno, ali se 
zaveda, da ne gre več za imitacijo funkcije, ki jo 
opravlja že nekaj časa. Strokovni deficit in 
pomanjkanje osebne integritete je čutiti tudi na 
številnih drugih področjih. Naj navedem samo en 
primer. V ponedeljek sem tukaj ministrici za 
pravosodje postavil vprašanje o tem, kaj bo 
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storila za preprečitev zlorab osebnih stečajev za 
večmilijonske odpise dolgov. Odgovorila mi je z 
dve leti starim odgovorom o podobni tematiki 
Cerarjeve vlade. Dve leti starim odgovorom! Niti 
toliko spoštovanja do parlamenta in ljudi ta 
ministrica ni premogla, da bi se za to šlamparijo 
oziroma predrznost javno opravičila. Ta primer 
po moje pove vse o tem, kako je ta in kako so 
številni drugi resorji v vladi Marjana Šarca 
vodeni.  
 Danes imamo razpravo in odločanje o 
dveh pomembnih ministrih – o ministru za 
zdravje in o ministru za okolje in prostor. Kar se 
zdravja tiče, se verjetno vsi zavedamo, da časa 
za analize in eksperimentiranje več ni, že nekaj 
časa ga več ni. Sistem ne deluje, ljudje ne dobijo 
pravočasno zdravstvene oskrbe, ko jo 
potrebujejo, in mnogi zaradi tega tudi umrejo. 
Od ministra, pristojnega za zdravje, se pričakuje 
ne samo to, da pozna diagnozo, kar tudi v tem 
primeru ni popolnoma jasno, da jo pozna v 
celoti; pač pa da pozna tudi pot do ozdravitve 
sistema v tem primeru. Glede na doslej slišano, 
glede na to, kar je kandidat do sedaj na področju 
zdravstva naredil, in o tem, kar je govoril, je 
mogoče diagnoza še kolikor toliko točna; vse 
ostalo pa je neznano oziroma je napačno. Samo 
dva primera. Eden primer so gotovo te čakalne 
vrste, ki so po koalicijski pogodbi za vas 
prioriteta. Kaj se je z njimi zgodilo v zadnje pol 
leta? Številne so se še povečale, čeprav ste 
dodatno namenili 35 milijonov evrov denarja v ta 
sistem lani. Niti polovica tega denarja ni 
porabljena, niti polovica tega denarja ni 
porabljena za skrajšanje čakalnih vrst. V tem 
obdobju so se nekatere celo podaljšale. Torej 
neka količina denarja, ki ni odpravila ničesar v 
tem sistemu. Tudi kandidat za ministra vidi 
rešitev v denarju. Tudi številni danes ste 
razpravljali v tej smeri, da je v zdravstvu problem 
denar. Napačna ugotovitev, napačna diagnoza. 
Problem v zdravstvu ni denar. Na podlagi te 
napačne diagnoze namerava ta problem rešiti z 
birokratskim pristopom, ne pa z odpravo 
vzrokov, ki pripeljejo do tega, da te čakalne vrste 
v zdravstvu nastajajo in da ljudje ne pridejo 
pravočasno do storitev, ko jih potrebujejo. Poleg 
tega je zdravstvena blagajna polna, kot ni bila še 
nikoli. Da je polna, je omogočilo gospodarstvo, 
ki je lani poslovalo odlično; in zaradi tega so vse 
blagajne, ne samo zdravstvena, ampak tudi 
zdravstvena, zelo zelo polne.  
 Preko 200 milijonov evrov več denarja 
se je lani nateklo v zdravstveno blagajno, torej ni 
razlog denar. Ni pa zagotovljeno gospodarno 
upravljanje z vsem tem denarjem in tukaj je 
ključni problem, kajti čakalnih vrst ne bo uredil 
denar, pač pa boljša organiziranost, 
kompetentni, vodstveni kadri, konkurenca med 
izvajalci zdravstvenih storitev, ki jo je premalo. 
Manj – in ne več – administracije, kot jo 
napoveduje bodoči minister, in nadzor. Drugo 
področje glede dopolnilnega zdravstvenega 
zavarovanja. V koalicijski pogodbi piše – ukinili 
ga bomo. V tem obdobju do sedaj niste niti 

skrajšali čakalnih vrst, nič niste naredili za 
skrajševanje, tudi kandidat nima vizije, kaj 
narediti glede tega, tudi nima vizije, kaj narediti s 
prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem. 
Podražili ste ga. V tem obdobju se je za eno 
premijo na letnem nivoju dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje podražilo, okoli 7 %. To se je 
zgodilo v času vaše vlade. Čeprav so vse te 
blagajne polne in da ni zagotovljeno gospodarno 
ravnanje s tem denarjem, minister napoveduje 
nov zdravstveni davek. Napačen pristop, 
popolnoma napačen pristop, ki razmer ne bo 
uredil. V zdravstvu dela, bodimo pošteni, veliko 
sposobnih ljudi. Žal so zapostavljeni, številni ne 
dobijo možnosti, da bi pokazali svoje 
sposobnosti, da bi se dokazali. Nekateri zaradi 
preobremenjenosti tudi izgorijo, zaradi erozije 
sistema pa številni odhajajo, ustreznega 
nadomestila pa seveda ni, ker odhajajo 
predvsem mladi in sposobni ljudje. Po tistem, 
kar smo slišali od kandidata, je malo verjetno, da 
bo kos ureditvi tega sistema. 
 Glede kandidata za področje okolja in 
prostora. Tudi v tem primeru malo konkretnih 
zavez. Razen v tistem delu, ko gre za 
nadaljevanje ukrepov in politik, projektov, ki so 
bili zastavljeni v času trajanja mandata 
nekdanjega ministra. Pravi, da bo prenovljena 
gradbena in prostorska zakonodaja. Sedel je v 
tem državnem zboru lani, ko je bila ta 
zakonodaja sprejeta, kot član Cerarjeve stranke. 
1. junija lani je začela veljati, zdaj bo 
prenovljena. Po tistem, kar je povedal, ne bo 
odpravila ključnih problemov. Nadkoalicijska 
Levica se rada pohvali, da zdaj – ko bodo oni 
bedeli nad stanovanjskim področjem, ki ga je 
tudi kandidat omenil kot pomembnega – se bo 
pa to področje uredilo. Zdaj pa bomo začeli 
graditi stanovanja in tako naprej. Po moje se ne 
bo kaj dosti uredilo, ker ključni problemi na tem 
področju niso odpravljeni. So pa v glavnem 
birokratske in ne zneskovne narave. Povem 
samo en primer. V Mestni občini Koper želijo 
zgraditi 90 neprofitnih stanovanj. 90 neprofitnih 
stanovanj. Lani, 8. 11., so dali, ne vlogo za PVO, 
ampak zahtevo za ugotovitev, ali je presoja 
vplivov na okolje sploh potrebna na ARSO. 
Novembra lani. Pred dvema tednoma so jim 
odgovorili, da je njihova vloga 65. v vrsti, 
mesečno rešijo pa okrog 25–30 zadev. Torej 
samo papirologija, da bodo lahko začeli ta 
stanovanja graditi, 90 jih je, bo trajala nekje do 
konca tega mandata, če ne bo predčasno 
skrajšan. Na drugi strani se pa je zgodila Magna 
v šestih mesecih. Tam, kjer ni bilo nič. Nobenih 
zakonskih možnosti, vsa okoljevarstvena in vsa 
ostala soglasja, ki so za to potrebna. In kandidat 
na ta vprašanja, oprostite, kaj bo glede tega 
naredil, ni imel konkretnih odgovorov. In to skrbi. 
Velike besede o tem, da se bo dodatni 
proračunski denar namenil za stanovanjsko 
področje, bodo ostale prazne, ker brez 
razbremenitve v birokratskem smislu se ne bo 
dalo storiti nič.  
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 Od obeh kandidatov smo pričakovali 
predstavitev konkretnih vsebinskih ukrepov za 
izboljšanje stanja, predvsem na področju 
zdravja, z okvirno časovnico uveljavitve; nič od 
tega nismo slišali. Na podlagi ohlapnih in 
splošnih zavez pa je bianko podpora, ki jo 
nekateri napovedujete obema, po našem 
mnenju napaka. V Slovenski demokratski stranki 
te napake ne bomo storili.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Soniboj Knežak.  
 Pripravi se Bojan Podkrajšek. 
 Izvoli. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): hvala, 

predsedujoči. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Sam sem bil v ponedeljek kot član 
Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 
prisoten na zaslišanju kandidata za ministra 
Simona Zajca in kot član tega odbora sem imel 
tudi priliko spremljati delo nekdanjega ministra 
Lebna. Delo, prioritete in aktivnosti, ki jih je 
izvajal nekdanji minister Leben, so bile, vsaj po 
mojem mnenju, pravilne, saj so prepoznale 
številne izzive, ki jih imamo na področju 
varovanja okolja. Pravilno zastavljene prioritete 
dela, predstavljena je bila tudi časovnica, in 
predvsem aktivnosti so pripeljale k temu, da je 
minister Leben veljal za operativca, ki zadev ni 
urejal samo iz pisarne, ampak kot smo imeli 
priliko videti, je bil velikokrat tudi prisoten na 
terenu. Zaradi vsega tega navedenega se tudi 
sam strinjam z oceno predsednika Vlade, ki jo je 
izrekel danes na začetku te seje, da je minister 
Leben bil eden od uspešnejših ministrov. In 
ravno zaradi navedenega dejstva me tudi 
veselijo navedbe kandidata za ministra Simona 
Zajca, da prepoznava to dobro delo, da 
namerava nadaljevati delo svojega predhodnika 
in da tudi bistveno ne bo spreminjal prioritet. 
Dejstvo, da je bil Simon Zajc del ekipe 
prejšnjega ministra, me navdaja tudi z upanjem, 
da ne bo potreboval nekega uvajalnega časa in 
da bo po prevzemu funkcije lahko takoj tudi 
pričel operativno z delom, kar je v predstavitvi 
sam pojasnil.  
 Na zaslišanju je kandidat predstavil 
nekatere prioritete, ki jih tudi sam podpiram. Že 
večkrat omenjena sprememba gradbene 
zakonodaje, ki jo je napovedal, je več kot 
potrebna. Veseli me, da je napovedal 
sodelovanje pri spremembi zakonodaje z 
njegovega področja z vsemi poslanskimi 
skupinami. To se mi zdi dobra in dobrodošla 
novost. Močno tudi podpiram napovedano 
prenovo Zakona o vodah in prenos nalog 
Inštituta za vode Republike Slovenije na 
ministrstvo oziroma na Direkcijo Republike 
Slovenije za vode. Glede na dejstvo, da danes iz 
evropskih razpisov dejansko skoraj ni več moč 
dobiti sredstev za izgradnjo vodovodov, tudi 
močno podpiram sofinanciranje teh projektov iz 
vodnega sklada, kar je bila tudi od napovedi 
kandidata za ministra. V letu 2016 smo v Ustavo 

Republike Slovenije vnesli tudi ustavno pravico 
do pitne vode. Danes, spoštovani kolegice in 
kolegi, v letu 2019 je to samo še ena mrtva črka 
na papirju, ker temu vpisu niso sledile zakonske 
spremembe, ki bodo lahko to pravico tudi 
implementirale dejansko v življenje. Zato me tudi 
veseli napoved kandidata za ministra, da je to 
ena od zadev, ki se jih bo lotil takoj po nastopu 
mandata. Na predstavitvi je kandidat tudi 
predstavil znižanje meje za plačevanje 
embalažnine iz sedanjih 15 ton na nič in 
vzpostavitev zakonskih pogojev, na podlagi 
katerih bi za odpadno embalažo v Sloveniji 
skrbela le ena družba. Podpira tudi razmišljanje 
o eni sežigalnici, hkrati daje tudi prednost temu, 
da mora biti ta lokacija usklajena z lokalnimi 
skupnostmi. Kot član odbora sem si imel priliko 
ogledati te sežigalnice na Dunaju. Danes sta bili 
že nekajkrat omenjeni dve sežigalnici sredi 
mesta, približno 220 tovornjakov smeti dnevno 
pripeljejo na sežig. S tem ogrevajo približno 60 
tisoč gospodinjstev. V poletnih mesecih hladijo 
dve bolnici, v neposredni bližini proizvajajo 
elektriko. Pri nas imamo pa situacijo tako, da 
imamo Ceroz napolnjen s tako imenovanimi 
RDF frakcijami in da plačujemo tudi do 160 
evrov na tono za sežig teh frakcij. Če ob tem 
omenim še dejstvo, baje da je kalorična 
vrednost sežiga RDF frakcije 15–22 
megadžulov. Za primerjavo, baje da velenjski 
lignit ima kalorično vrednost 9–9,5; se 
sprašujem, kaj čakamo. Upam, da bo 
sežigalnica, ki je po mojem nujno potrebna, ena 
od tem, ki se jih bo lotil minister čim prej.  
 Zatrdil je tudi, da namerava slediti 
koalicijskem ciljem, in zagotavlja, da se v času 
njegovega mandata ne bodo delale 
hidroelektrarne na Muri. Seveda nasprotuje tudi 
frakingu. Mene veseli tudi, da je obljubil, ker del 
okoljskih posegov, od koder izhajam, se pravi iz 
Zasavja, je tudi to, da bo v kratkem podpisana 
tudi koncesija za izgradnjo hidroelektrarn na 
Srednji Savi. Prva bo na našem koncu, 
hidroelektrarna Suhadol. Predvsem me tudi 
veseli, ker je rekel, da usklajujejo še zadeve 
okoli zahteve lokalne skupnosti, kjer zahtevamo, 
da se zagotovijo tudi pogoji za nadaljevanje 
kajakaškega športa, ker imamo Petra Kauzerja 
pa številne druge mlade perspektivne športnike, 
da bo tudi v to umeščena kajakaška proga. Vsa 
ta dejstva po mojem prepričanju postavljajo 
prave prioritete za delo bodočega ministra. To je 
bil tudi razlog, koga bomo mi skupaj s 
poslanskimi kolegicami in kolegi danes podprli.  
 Če se pa dotaknem na kratko še 
kandidata za ministra Aleša Šabedra. Moram 
reči, da sem uspel precej manj spremljati 
njegovo zaslišanje, zato v prvi vrsti zaupam izbiri 
predsednika Vlade. Upam, da je izbral 
ustreznega kandidata, da se bo uspel soočiti z 
vsemi nakopičenimi problemi, ki jih imamo v 
zdravstvu. Kandidata bom seveda podprl. Želim 
mu srečno in uspešno reševanje izzivov in tudi 
nekaj sreče! Pravijo, da je sreča na strani 
pogumnih. Poguma mu verjetno ne manjka, ker 
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se je odločil, da prevzame to funkcijo. Upam, da 
bo tudi uspešno deloval. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Bojan Podkrajšek.  
 Za njim bo razpravljal Boris Doblekar.  
 Izvoli.  
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora, hvala za 
besedo. Cenjeni kolegice in kolegi! 
 Če kdo misli, da danes rešujemo 
zdravstvo v Sloveniji pa področje okolja, je prav 
gotovo v zmoti. Nekaj mesecev nazaj sem 
prebral intervju znanega evropskega 
prekaljenega politika, da zelo težko pričakujemo, 
da bo evropska skupnost stabilna, če imamo 
veliko ali pa skoraj polovico manjšinskih vlad, ki 
sestavljajo to evropsko skupnost. Pa da se 
vrnem nazaj k Sloveniji, danes že četrtič 
govorimo o dveh novih ministrih, je seveda 
nestabilna vlada, ki jo imamo v Republiki 
Sloveniji. Zelo zanimivo pa škodljivo je, da je 
prejšnji predsednik Vlade z ministrico za zdravje 
vztrajal, ko je že piskala cela Slovenija, skoraj 4 
leta. Mislim, da je to unikum, da se nekomu ni 
posvetilo v slabih 4 letih, da bi zamenjal 
ministrico za zdravje, ki je prav gotovo cel 
mandat delala dosti škode zdravstvu, predvsem 
pa bolnikom v Republiki Sloveniji. Kaj želim s 
tem povedati? Seveda mi ne odločamo v tem 
Državnem zboru, kdo bo minister za zdravje ali 
kdo bo minister za okolje. To odločajo, to so se 
odločili nekateri, ki ta zelo pomembna dva 
resorja, predvsem imam v mislih zdravstvo, 
obvladujejo že mnogo let, že mnogo let. 
Spomnim se našega poslanskega kolega iz 
Desusa, ki je po izobrazbi doktor, ki je bil tudi 
minister, pa je sam povedal, da če ni celotna 
politika v Sloveniji enotna, leva in desno, ni 
možno v zdravstvu narediti preboja v dobrobit 
pacientov. To se je dokazovalo v prejšnjem 
mandatu, kot sem že omenil, to se tudi dokazuje 
v tem mandatu, ko je zadeva zelo zelo 
nestabilna. Kar se pa tiče okolja; minister, ki bo 
najverjetneje danes potrjen, je neke zakone v 
prejšnjem mandatu sprejemal, za njih glasoval, 
te zakone tudi zagovarjal, zato zelo težko 
pričakujem, da bodo tu neki bistveni premiki s 
tem novim ministrom. Na veliko žalost bolnikov 
in vseh tistih, ki potrebujemo zdravstvo v 
Sloveniji, z današnjim dnem ni videti svetle luči 
na koncu tunela. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Boris Doblekar.  
 Za njim bo na vrsti Jože Lenart.  
 Izvoli. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Zelo malo časa imam, zato se bom 
poskušal na hitro dotakniti nekaj najbolj 
pomembnih stvari iz obeh resorjev – okolja in 
prostora ter tudi zdravstva. Odstopi ministrov se 

vrstijo, pričakovanja državljank in državljanov so 
bila velika. Imamo polno analiz, vse vemo, kje so 
problemi, rešitev pa ni, rešitve se sicer 
nakazujejo, vendar konkretnih rešitev še vedno 
ni. Veliko je slišati – moramo, bomo in tako 
naprej; konkretnih rešitev ni ne na enem ne na 
drugem področju, čeprav moram reči, da sem bil 
osebno zelo zadovoljen z odličnim začetkom 
dela ministra za okolje in prostor, ki je nakazal, 
da se bo na tem področju veliko postorilo. Če se 
na hitro dotaknem Ministrstva za zdravje. 
Največji problemi, težave so bile že 
izpostavljene. Javno zdravstvo, koncesionarji, 
zasebniki, denarja v javnem zdravstvu je seveda 
dovolj in tudi če bi ga dali še dvakrat toliko v 
javno zdravstvo, verjetno razmere ne bi bile 
popolnoma nič drugačne, če se ne bo 
spremenilo marsikaj drugega, od organizacije do 
lobijev in tako naprej. Čakalne vrste, največji 
problem. Človek se poškoduje in mora potem 
pet mesecev čakati na magnetno resonanco za 
glavo, kar je res katastrofa. Srčna kirurgija, veliki 
problemi, odhodi zdravnikov, pomanjkanje 
sester, slabi prostori javnih ustanov, javnih 
zdravstvenih domov, bolnic, ni klime, neprimerni 
prostori, pomanjkanje prostorov in tako naprej. 
Pri koncesionarjih so te zadeve popolnoma 
drugačne in tudi koncesionarji delajo tako rekoč 
z delom javnega denarja, ampak koncesionarji 
se pravilno obrnejo, dobro gospodarijo, tukaj pa 
vidimo, kako je. Če ne bo nov minister udaril 
odločno po mizi in se znebil teh lobijev in vseh 
ostalih, ki želijo komandirati, v našem zdravstvu 
ne bo nikoli nič drugače. Prav tako tudi 
dolgotrajna oskrba, kakšen problem je. Stalno 
govorimo – bomo, bomo, bomo; ne naredimo pa 
nič. Mladi zdravniki, drugo medicinsko osebje 
odhaja. Ne vem, kakšna sporočila dajemo 
mladim, ki se trenutno šolajo in želijo nekoč 
delati v zdravstvenem sistemu. 
 Ministrstvo za okolje in prostor. Kup 
težav je, s katerimi se dnevno srečujejo občanke 
in občani, državljanke in državljani, dnevno, in 
mi moramo pomagati. Zakonske podlage bolj ali 
manj so, treba jih je še nekaj dopolniti, ampak 
bistveno je, kako bo novi minister vodil to 
ministrstvo. Občinski prostorski načrti, gradbena 
dovoljenja, dolga čakanja, to je nedopustno. 
Vodna soglasja, spet dolga čakanja. Za 
obvoznico Hotič čakamo eno leto za neko vodno 
soglasje, kar je katastrofa. Degradirana 
območja; tudi na moj predlog je bivši minister 
začel resno delati na registru, na popisu 
degradiranih območij in se tudi resno lotil 
odpravljanja le-tega. Upajmo, da se bo to tudi 
nadaljevalo s takim tempom. Večkrat sem 
izpostavil ta območja, predvsem tudi Rakovnik v 
občini Šmartno pri Litiji. Obljubljeno je, da se bo 
nadaljevalo, kaj pa bo, pa bomo videli. Urejanje 
hudournikov; velika problematika, preventiva 
slaba, bolj kot ne kurativa, dostop do pitne vode, 
vpis v ustavo, pravica in tako naprej, mnogi 
ljudje pa še vedno vodo pijejo iz štern. Ta 
problematika, da mora biti 10 tisoč priključkov, 
da občina lahko dobi sredstva iz Evrope, je v 
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bistvu katastrofa. Manjše občine enostavno ne 
pridejo do denarja, da bi se uredilo vodovode. 
Male čistilne naprave, leto 2023 bo tukaj, 
sofinanciranje, ponovno pogoj 2 tisoč 
populacijskih enot. Če ne bo država našla 
primernih rešitev za dodatno sofinanciranje, pri 
vodovodih in malih čistilnih napravah, potem 
bomo še vedno nazadovali. Ljudje si enostavno 
ne bodo mogli privoščiti vsega tega, kar je treba 
v skladu z zakonodajo tudi narediti. Odstrel 
medvedov; tudi tu je pristojno Ministrstvo za 
okolje in prostor. Preveč je te medvedje 
populacije, težave so, ogrožanje življenj, otrok. 
Ministrstvo za šolstvo mora plačevati za prevoze 
otrok zaradi varnih šolskih poti, pri nas pa 
komandirajo razne nevladne organizacije in 
enostavno se ne reši nič. Čeprav opozarja 
Zavod za gozdove in vse ostale inštitucije, tudi 
samo ministrstvo, narejenega pa je bore malo. 
Kvaliteta življenja je zaradi tega slabša in tako 
naprej. 
 Naj zaključim, pričakovanja so 
dejansko velika in mi vsi se moramo tega 
zavedati, da smo vsi vpleteni v to, ne samo 
ministrstvo, tudi Državni zbor in vse ostale 
inštitucije. Pomembno je, kakšno sporočilo 
dajemo mladim, starejšim in srednji generaciji, ki 
je zaposlena in tudi časovno v stiski in najbolj 
ustvarjalna, da bodo lahko pravočasno prišli do 
vseh storitev v zdravstvu in tudi v vseh prej 
omenjenih, kar se tiče okolja in prostora, 
gradbena dovoljenja in vsega ostalega. 
Pomembni so rezultati, in to vidni rezultati. 
Upajmo, da še ostaja upanje in da bodo ljudje 
imeli v vse nas skupaj zaupanje, to smo jim tudi 
dolžni, kajti bili smo izvoljeni, smo izvoljeni 
predstavniki ljudstva. Vsi skupaj moramo glave 
skupaj stakniti in ne samo govoriti, ampak tudi 
dejansko konkretno nekaj narediti, da se bo to 
tudi videlo na terenu. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Jože Lenart.  
 Pripravi naj se Franci Kepa. 
 Izvoli. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Spoštovani kolegice in 
kolegi!  
 Zdravstvo diha na škrge, a še vedno 
deluje, potrditev temu je, da je slovensko 
prebivalstvo eno najstarejših v Evropi in tudi na 
svetu. Zakaj? Ker zberemo v zdravstveno 
blagajno okoli 2 tisoč evrov na prebivalca. V 
Avstriji in Nemčiji zberejo v zdravstveno blagajno 
okoli 4 tisoč evrov. Za zdravila, za material 
imamo primerljive cene, za zdravila celo nižje s 
primerljivimi nacijami. Za investicije nam kritično 
primanjkuje virov. Plače zdravstvenega osebja 
so primerljivo nižje glede na gospodarsko 
uspešnost teh držav. Govorimo o bruto 
družbenem produktu, dodani vrednosti, 
povprečnih plačah. Za zdravstvo namenjamo 
okoli 8 % BDP, Avstrija nad 10 %. Povprečje 
Evropske unije je 9,6 %. Torej razpolagamo 

nominalno s 50 odstotki virov z željo zagotavljati 
primerljiv standard po zdravstvenih storitvah. 
Imamo manj zdravnikov na število prebivalcev. 
Še posebej na primarni ravni je kadrovski 
primanjkljaj že kritičen. Slovenec obišče 
zdravnika 4,5-krat oziroma 6-krat povprečno 
letno. Zakaj? Povprečje Evropske unije je okoli 
trikrat, v Švici je obisk manj kot enkrat letno. 
Zakaj? Zato so pri nas polne ambulante, od 40 
do 60 pacientov, v Avstriji 20 do 25 pacientov. 
Torej vprašanje standardov in normativov, 
vprašanje obremenjenosti in tudi vprašanje 
pravične, racionalne in kvalitetne obravnave 
pacienta.  
 Zato pri nas zdravstvo diha na škrge, a 
še vedno deluje s pripadnostjo zdravstvenih 
timov. Kandidat za ministra za zdravje gospod 
Aleš Šabeder me je pozitivno presenetil s svojo 
predstavitvijo prioritet ministra za zdravje. 
Predstavljena analiza temelji na dobrem 
posnetku stanja, z jasnimi in ključnimi problemi 
in nalogami, ki jih je treba rešiti. Seveda ne 
moremo pričakovati, da bomo dolgoletne 
nakopičene probleme rešili v enem letu. 
Pomembno je, da bo pravilno zastavil poti, ki 
bodo na dolgi rok pripeljale do vzdržnega 
zdravstva, ki vključuje tudi svetovni problem 
starajočega prebivalstva. Vsi si želimo živeti 
kvalitetno in dolgo, za ta cilj bo treba nameniti 
več sredstev, več denarja. Pri tem pa je 
pomembna tudi racionalizacija zdravstvenega 
sistema in tudi odnos državljanov do zdravstva. 
Kandidat za ministra pristopa podjetniško in 
odločno, pomembno je, da spoštuje stroko, in 
pomembno je, da zna prisluhniti vsem 
deležnikom. S svojimi podjetniškimi in 
sanacijskimi izkušnjami, ki si jih je v zadnjem 
letu nabiral tudi Kliničnem centru in uspešno 
preusmeril kliniko s poslovanjem proti pozitivni 
ničli, me je prepričal in verjamem, da bo tudi 
veliko ladjo zdravstva, na kateri smo vsi, znal 
varno voziti po ciljni poti. Kandidat in poslanci se 
zavedamo, da naloga ni lahka in bo treba trdno 
in povezovalno delati, da bomo kos vsem 
nalogam in žal tudi oviram na tej poti. Želim mu 
uspešno delo in ima mojo polno podporo! 
 Ministru za okolje in prostor Simonu 
Zajcu želim uspešno nadaljevanje zastavljenih 
nalog ministrstva v tem mandatu. Predvsem si 
želim uspešne ekološke sankcije na tistih 
področjih Slovenije, kjer smo v preteklosti 
naredili težkopopravljive napake. Ljudje, ki živijo 
na tem območju, si to zaslužijo, drugače bodo ta 
območja ostala z leti izpraznjena oziroma z 
najhitreje starajočim se prebivalstvom. Sedanji in 
prihodnji razvoj pa moramo z vidika ekologije 
načrtovati z vso odgovornostjo za naše 
zanamce, na kar na opozarja že odraščajoči 
podmladek s svojimi vidnimi protesti. Ne 
moremo bežati od takšnih opozoril. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Franci Kepa.  
 Pripravi naj se Jani Prednik.  
 Izvolite.  
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FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Lepo pozdravljam vse prisotne!  
 Jaz se bom predvsem opredelil glede 
kandidata za ministra za okolje in prostor 
gospoda Zajca. Na zaslišanju je bil kandidat 
Zajc premalo konkreten pri odgovorih, preveč 
posplošeni odgovori so bili. Premalo konkreten 
je bil pri najbolj pereči problematiki – pri 
odlaganju smeti, mešanih plastičnih odpadkih, 
ali se bo to odlagalo pod zemljo ali se bo pričelo 
s sežiganjem, kakor imajo nekatere druge 
države. Ker ne moremo izvažati več v tujino, na 
Kitajsko, je ta problematika sedaj zelo zelo 
pereča v Sloveniji. Šli smo na ogled sežigalnice 
na Dunaju, kjer imajo to zelo lepo rešeno. S 
sežiganjem pridobivajo energijo skoraj za celo 
mesto in tudi električno energijo za polovico 
mesta. To bi mogoče lahko naredil tudi 
ljubljanski župan, bi toplarno dodelal in bi 
mogoče tudi v najlepšem mestu v Sloveniji 
oziroma v Evropi sežigali plastične smeti in bi se 
rešili te problematike. Naslednja problematika je 
gradbena zakonodaja. Morali bi jo poenostaviti, 
poenostavitev predpisov za načrtovanje in 
pridobivanje dovoljenj. Uporabna dovoljenja v 
večstanovanjskih stavbah je zelo težko pridobiti, 
tudi zaradi tega gredo cene stanovanj v nebo, 
ker zahtevajo banke uporabna dovoljenja, katere 
pa se zelo težko pridobi v večstanovanjskih 
hišah oziroma stanovanjih. Tudi tujci se nam 
čudijo za tako visoke cene, pa ne samo v 
glavnem mestu, v Ljubljani, tudi drugje.  
 Naslednja problematika je energetska 
problematika. Ni bilo odgovora od kandidata za 
ministra, kdaj in kako se bo še pridobivalo 
električno energijo iz tako imenovanih 
alternativnih virov. Kje, na katerem območju se 
bodo postavljale vetrne elektrarne, s kakšnim 
tempom, dodatne hidroelektrarne, mogoče 
plinske, dodatne sončne elektrarne na manjših 
objektih pa tudi na večstanovanjskih objektih; 
tudi na blokih imajo v tujini zelo veliko sončnih 
celic. Sedaj je neka pobuda, ki jo je tudi omenila 
zadnjič ministrica za infrastrukturo, da bo tudi 
Slovenija šla na to pot. Dotaknil bi se še 
prometa. Zelo problematična je ta problematika 
v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovanje je 
bilo v preteklosti premalo dosledno in premalo 
zazrto v prihodnost. Prav v prometnih konicah se 
to vidi, od šestih do devetih, kako vsi čakamo 
pred večjimi mesti za vstop; do Ljubljane še 
pridemo, potem pa rabimo do centra skoraj 
toliko časa kakor do vpadnice. Prav tako je 
problematika tudi na železnici. Obvezno bo 
treba več pozornosti nameniti tudi tej 
problematiki. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Jani Prednik.  
 Za njim bo dobil besedo Franc Rosec.  
 Izvoli.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Lep pozdrav!  

 Res ne bom dolg, kajti ostala mi je 
dobra minuta. Tukaj naj izpostavim, da od obeh 

ministrov, od ministra za zdravje in ministra za 
okolje, pričakujem, da se bosta bolj lotila 
ukrepov za odpravo neenakosti na področju 
zdravja in zdravega ter čistega okolja. Tukaj se 
naj takoj navežem na sanacijo Zgornje Mežiške 
doline. Nekateri podatki kažejo na to, da potem, 
ko je veljal odlok o sanaciji Zgornje Mežiške 
doline med leti 2008–2013, so ukrepi bili 
efektivni in so dajali rezultate. Tukaj naj 
povežem s tem, da je bilo tudi več sredstev 
namenjenih za te ukrepe. Potem so sredstva 
začela padati in tudi študije, ki jih je Nacionalni 
inštitut za javno zdravje izvedel, kažejo na to, da 
so otroci, ki so imeli vsebnost svinca v krvi, po 
teh letih imeli še višjo vsebnost svinca v krvi. 
Pričakujem, da bo minister za okolje povečal 
sredstva za sanacijo Zgornje Mežiške doline, 
kajti ta sredstva do leta 2022 padajo na 374 
tisoč, leta 2008 so bila milijon evrov; in tiste 
ukrepe, ki dajejo rezultate, pusti in jim nameni še 
več sredstev. Tiste ukrepe, ki ne dajejo 
rezultatov, pa naj iz odloka izloči in ta sredstva 
nameni tistim, ki dajejo rezultate. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Prišlo je do spremembe.  
 Besedo dobi Alenka Jeraj.  
 Za njo pa naj se pripravi Žan Mahnič.  
 Izvoli.  
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. 

 Že moja kolegica se je vprašala, ali bo 
po ministru Fakinu minister Šabeder kaj dalje 
ostal, glede na to, da ima zavezo v koalicijski 
pogodbi in potem kasneje v podpisanem 
sporazumu, da se ukine dopolnilno zavarovanje. 
Verjetno v luči tega smo lahko videli na Odboru 
za zdravje predlog oziroma napoved kandidata, 
da bomo uvedli davek na zdravstvo. Sedaj 
imamo dopolnilno zdravstveno zavarovanje, s 
katerim zberemo približno pol milijarde evrov 
sredstev. Če se to ukine, moramo potem ta 
sredstva dobiti nekje drugje; in zato nov davek 
na zdravstvo. Seveda temu nasprotujemo. 
Gospod Šabeder je bil od januarja 2018 direktor 
Kliničnega centra. Jaz sem ga vprašala, po 
kakšni ceni sedaj kupujejo žilne opornice. Vemo, 
da smo jih desetkrat dražje kupovali, preko tisoč 
100 ali tisoč 300 evrov so bile. No, povedal je, 
da jih danes kupujejo po 127 evrov, po 154 
evrov in tako naprej. Ampak če ne bi bilo 
velikega cirkusa, preiskovalne komisije in 
govorjenja o tem, kako se materiali preplačujejo, 
je vprašanje, če bi se kaj zgodilo. Sem ga pa 
vprašala tudi, za koliko je znižal cene drugih 
artiklov, ki jih nabavlja Klinični center, kar precej 
denarja gre za to. In jih je naštel samo nekaj 
deset od 20 tisoč artiklov, ki jih kupujejo. Pri 
enem so na letni ravni prihranili 500 tisoč evrov, 
pri drugem 150 tisoč, pri tretjem 300 tisoč. In če 
se bo vztrajalo, da se tako dela tudi drugje, se 
bo naenkrat kar znašlo precej več denarja v 
zdravstvu, ki ga bomo lahko namenili za tiste 
stvari, ki jih potrebujemo. Nekateri so omenili, da 
smo precej spraševali o delovanju gospoda 
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Šabedra v Kliničnem centru. Vendar so ta 
vprašanja bila namenjena temu, da če je naredil 
red na določenih področjih v Kliničnem centru, 
pričakujemo, da jih bo potem tudi na državni 
ravni, zato so bila taka vprašanja.  
 Nekaj besed še o koncesionarjih. Tako 
kot ne razumete ali pa ne poznate nekateri 
razlike med javnim zdravstvenim zavodom in 
potem zasebnikom s koncesijo; zasebnik s 
koncesijo je tisti, kateremu je država rekla – Ti 
tole delaj zame in ti bomo to plačali pod 
določenimi pogoji. Pa ordinacijo si moraš sam 
opremiti. To niso zasebniki. To je zasebnik s 
koncesijo, država mu je podelila koncesijo. Čisti 
zasebniki pa so tisti, ki so odprli svojo privatno 
kliniko. In ljudje gredo tja, ker v javnem 
zdravstvu, ki ga tako zagovarjate, ne dobijo 
ustrezno in pričakovano v določenem času 
usluge, ki jo potrebujejo. In tisti, ki ima sam sebe 
rad in ki ima zraven še dovolj denarja, da si to 
lahko privošči, gre potem k temu zasebniku. 
Ampak še enkrat, država se je odločila, da bo 
imela koncesije. In odločila se je zato, kot sem 
povedala včeraj na odboru, ker imamo v 
Republiki Sloveniji 45 zdravstvenih domov, v 
katerih so tudi splošni zdravniki in še drugi 
strokovnjaki. In v nekem trenutku bi morala 
država, ko smo dobili 212 občin, ustanoviti 212 
zdravstvenih domov in v vsakem imeti direktorja 
in tako naprej. Ali pa se je odločila za nekaj 
drugega, odločila se je za koncesije. In zato so 
male občine, kot je moja, Ig, Horjul, Brezovica in 
tako naprej, dobile splošnega zdravnika 
koncesionarja. Ampak zato se je morala Mestna 
občina Ljubljana odpovedati delu programa in ta 
program je šel potem na Ig. Prej smo imeli 100 
zdravnikov v Ljubljani, ki so pokrivali Ljubljano in 
vso okolico. In so se naši ljudje 40 kilometrov 
daleč vozili do zdravnika. Ko smo dobili 
koncesijo, ljudje iz občine Ig hodijo k zdravniku 
na Ig. In smo olajšali 101 stvar. Mislim, da 
koncesionarji niso problem. Nad koncesionarji je 
tudi nadzor. Res pa ne nadzorujemo drugih 
stvari, to pa je problem v tej državi, ampak 
nadzor je na vseh področjih problem. Zakaj so 
ljudje šli iz javnega zavoda, recimo pri nas ali pa 
marsikje? Ker je v javnih zavodih organizacija 
zelo slaba, slabo je organizirano delo, eni delajo 
veliko, drugi delajo malo, pa vsi dobijo enako 
plačo. Procese si lahko organizirajo drugače. 
Lahko organizirajo delo tako, kot sami želijo, in 
delajo več, mnogi delajo več, kot so delali v 
javnem zavodu, ker so poklicani k temu poklicu, 
so se izšolali zato, da bodo delali. In v javnem 
zavodu marsikdaj ne morejo delati tistega, kar bi 
lahko oziroma kar zmorejo in znajo, ker je 
organizacija dela slaba.  
 Nekateri imate težave tudi s tem, da 
delajo nekateri popoldne v privatnih ordinacijah 
ali pa pri koncesionarjih. Gospod Šabeder je 
včeraj povedal, da tisti, ki jim oni v Kliničnem 
centru dajo dovoljenje, da delajo tudi popoldne, 
so v bistvu tisti zdravniki, ki že v javnem zavodu 
delajo nadpovprečno. Sam je povedal, da 
imamo podpovprečne delavce, ki delajo 

podpovprečno, teh je kar tretjina; tiste, ki delajo 
povprečno, in približno tretjino nadpovprečnih – 
in le-ti ponavadi delajo še v zasebnem. Imeli 
smo primer dr. Noča, smo ga že tudi poslušali v 
parlamentu večkrat. On je v javnem zavodu 
naredil v petih dneh manj, kot naredi v 
zasebnem v soboto in nedeljo. Ampak gospod 
Šabeder je razumel, da lahko človek dela več, in 
mu je razširil program. Dobil je več pacientov in 
je naredil več tudi v Kliničnem centru. In tako bi 
morali delati dobri direktorji in tisti, ki vodijo te 
zavode. Še nekaj zelo pomembnega je gospod 
Šabeder včeraj povedal, da je dopoldne oprema 
operacijske sobe in vse, kar imajo v Kliničnem 
centru, izkoriščeno 80 %, popoldne pa samo 20 
%. Mi predrago kupujemo opremo, da celo 
popoldne stoji v prazno. Kaj se zgodi v tujini? 
Opremo dajo v najem. Nekdo, ki hoče delati 
popoldne, dela na opremi Kliničnega centra, 
seveda za primerno plačilo, ker je s tem zaslužil, 
ko je popoldne delal. Ampak pri nas tega ne 
znamo narediti. Gospod Šabeder je rekel, če 
vsaj približno tisto tretjino podpovprečnih, kot 
sem prej omenila, spravimo na povprečje, bi že 
lahko veliko naredili. In pravi, da se je za to trudil 
v Kliničnem centru, upam, da se bo tudi v 
nadaljevanju.  
 Zdaj pa samo še nekaj o besedah 
koalicijskih poslancev. Jani Möderndorfer, 
ministrico so imeli iz njihove stranke prejšnji 
mandat. Gospod Jurša je razlagal, ministra je 
imel, gospoda Gantarja. Gospa Muršič je 
govorila o sociali in dolgotrajni oskrbi, zakaj je 
nimamo. Devet let ste imeli socialnega ministra, 
gospo Kopač Mrak, prej še Svetlika. Vse te 
stvari bi lahko naredili. Gospod Trček je rekel, da 
smo vsi odgovorni za stanje v zdravstvu. Ni res, 
tisti, ki ste dvakrat pritisnili tipko za Milojko Kolar, 
da je ostala ministrica, ko ste vsi vedeli, mi smo 
vedeli, vi pa najbrž še bolj, ker ste imeli še več 
podatkov, da dela škodo in sprejema škodljive 
stvari. Vi ste krivi, vi ste pritisnili za spremembo 
zakona o zdravstveni dejavnosti in drugih 
zakonov. Mi smo bili proti in smo povedali, kaj se 
bo zgodilo, in točno to se dogaja. In zdaj 
moramo iskati rešitve. Pa še ena stvar, veliko 
govorjenja o naši vladi. Ko se je gospa Zofija 
Mazej Kukovič gugala, se ni gugala z gospodom 
Zemljaričem – takrat vas, gospod Trček, še ni 
bilo v parlamentu, pa mogoče niste tako dobro 
spremljali –, ampak se je gugala z gospodom 
Zidarjem iz SCT. Ona je bila tudi prva ministrica, 
ki je unovčila bančne garancije SCT, da se je 
končal onkološki inštitut in dokončala pediatrična 
klinika. Onkološki inštitut je bil do prve Janševe 
vlade v konjušnici, pediatrične nismo imeli, 
ampak smo zbirali denar, gospa Medenova ali 
kdo je že zbiral denar, da bomo naredili enkrat 
pediatrično kliniko. Če ne bi bilo takrat naše 
vlade, najbrž še danes ne bi imeli ne 
onkološkega ne pediatrične, ampak bi plačevali 
anekse gospodu Zidarju in SCT. Najprej se je 
treba pozanimati o stvareh, o katerih govorite, in 
jih preveriti, potem pa tule razlagati.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Žan Mahnič.  
 Pripravi naj se Maša Kociper. 
 Izvoli. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala.  

 Sicer minuto 30, malo težko. Danes bi 
dobro opisala – in celotnega zadnjega pol leta 
vlade – tista znana od skupine The Queen: The 
Show Must Go On. Predstava se mora 
nadaljevati. Prazni prostori, zakaj živimo, 
zapuščena mesta. Mislim, da rezultat poznamo, 
kot se začne. Prazni prostori tukaj na vladni 
strani, že četrti. Vemo, kakšen bo rezultat. 
Ministri bodo potrjeni, rezultata v smislu 
izboljšanja na področjih, za katera kandidirajo 
kot ministri, ne bo. Še naprej bodo zapuščena 
mesta, še naprej bo premalo zdravnikov, še 
naprej bodo pacienti umirali v čakalnih vrstah. In 
zakaj živimo, zakaj živi ta vladajoča koalicija?! 
Zato, da še naprej vlada, da bo še naprej status 
quo na področju okoljske problematike in tudi na 
področju zdravstva.  
 Kolikor sem imel priložnost spremljati 
hearing, ni bilo nekih garancij, da bo gospod 
Šabeder zagrizel v kislo jabolko, s katerim se je 
zagotovo tudi sam srečal, ko je bil direktor UKC; 
in to je korupcija. Pri korupciji pa lahko naredijo 
veliko tudi zdravniki. Veliko vas je omenjalo 
Erika Breclja. O njem imam svoje mnenje, 
ampak kar se Erika Breclja tiče, pojavlja se 
povsod, kadarkoli je treba govoriti o korupciji, je 
pameten na polno. Jaz ga zdaj tukaj pozivam, 
da naj že neha govoriti o tej korupciji. Sam 
očitno zadeve pozna, sam očitno pozna, kdo so 
tisti, ki to korupcijo izvajajo; in naj jih že enkrat 
prijavi, ne pa da izkorišča vsako minutažo na 
televiziji, v zdravstvu pa pač vse kot po starem.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Maša Kociper.  
 Za njo bo dobil besedo Vojko Starović. 
 Izvoli. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Hvala lepa.  

 Jaz bi se v svoji razpravi danes 
osredotočila zlasti na kandidata za ministra za 
zdravje. Za razliko od enega od poslancev 
danes, ki je razpravljal, kako nepotrebni so 
hearingi in zaslišanja poslancev v Državnem 
zboru, moram reči, da zastopam popolnoma 
drugačno mnenje. Ta hearing in ta zagovor 
ministra, kot mu radi rečemo, je prva prilika, da 
poslanci nekaj več izvemo o tem, kako si bodoči 
minister zamišlja svoje delo, kaj bo izpostavil kot 
prioritete, česa se bo naprej lotil in tako naprej. 
Tudi glede samih kandidatov se včasih stranke 
težko opredeljujemo, ker niso poznani ali nimajo 
veliko referenc na tem področju. Hvala bogu, da 
imamo ta hearing in si lahko ustvarimo eno 
mnenje. In tudi jaz osebno in Stranka Alenke 
Bratušek si ga je ustvarila. Gre namreč za to, da 
je za nas, za našo stranko področje zdravstva 
res izjemno pomembno. Večkrat poudarjamo, da 
smo kot svojo volilno prioriteto za te 

državnozborske volitve izbrali ureditev položaja 
upokojencev, kar je res. Ampak druga prioriteta, 
ki so jo pa izpostavili vsi, ki so se obrnili na nas v 
prejšnjem mandatu, je pa ureditev zdravstva in 
zlasti dolge čakalne dobe. To besedo »dolge 
čakalne dobe« smo že tolikokrat izgovorili, da 
smo vmes že pozabili, da lahko v konkretnih 
primerih čakalna doba povzroči ne samo slabo 
voljo, ampak tudi konkretne negativne učinke za 
posameznega bolnika, ki se mu lahko zdravje 
poslabša, kar je seveda najslabša možna 
alternativa. Slabe so pa tudi za percepcijo in za 
zaupanje ljudi v delovanje našega 
zdravstvenega sistema in v to, da smo kot 
država in kot zdravstveni sistem sposobni 
odgovoriti na naraščajoče potrebe na tem 
področju.  
 Zakaj to govorim? Govorim tudi zato, 
ker je naša stranka – in to lahko vsi, ki so bili na 
teh pogajanjih zraven, tudi potrdijo – na 
koalicijskih pogajanjih ves čas vztrajala, da se 
področje zdravstva čim bolj natančno uredi. In 
resnično smo uspeli – in mislim, da je bil to 
takrat tudi naš predlog – v programski del 
koalicijskega sporazuma umestiti zdravje na 
prvo mesto, pod točko ena. Dostopno, 
kakovostno, učinkovito in finančno vzdržno 
zdravstvo je prva točka koalicijskega 
sporazuma, v katerem smo se stranke, ki 
tvorimo koalicijo, zavezale k nekaterim učinkom 
in kot osnovo ... Predsedujoči, zelo težko 
govorim, če tu cela poslanska skupina SDS na 
glas klepeta. Ali jih lahko, prosim? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Dajte malo 

pozornosti!  
 Izvoli naprej. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): V tej koalicijski 

pogodbi smo se vse stranke, ki tvorimo koalicijo, 
zavezale za javen in solidaren zdravstveni 
sistem, takega, kot so ga poslanci potrdili marca 
2016, ko so sprejeli Resolucijo o nacionalnem 
planu zdravstvenega varstva. Mislim, da je to 
neko izhodišče, iz katerega moramo izhajati, ne 
pa vsakič znova iskati neke nove možne rešitve. 
Za nas, Stranko Alenke Bratušek, je javen in 
solidaren zdravstveni sistem, ki bo ljudem 
omogočal kakovostno in hitro storitev, osnova za 
te nadaljnje pogovore. 
 Znotraj te definicije je seveda en kup 
problemov, ki pa so problemi že leta in leta. 
Moram priznati, da nisem strokovnjak za 
zdravstvo, se tudi redko javljam na to področje, 
ampak ne morem razumeti, da že toliko časa 
nismo sposobni urediti tega področja, pa četudi 
bi se samo zgledovali po drugih državah. 
Sprašujem se tudi, kam je šel ves ta denar, ki 
smo ga že v tem mandatu namenili za skrajšanje 
čakalnih dob, glede na to, da rezultati še zdaj 
niso jasni, Zato želimo, da bi novi minister nehal 
delati analize, zagrabil delo in končno naredil to, 
kar smo se zmenili. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 
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 Prišlo je še do ene spremembe, ker je 
čas poslanski skupini potekel.  
 Zadnji dobi besedo Robert Pavšič.  
 Izvoli. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo. 

 Današnja in tudi cela vrsta minulih 
razprav, pa ne samo v tejle sobi, ampak tudi v 
tistih malce nižje, kjer imamo komisije pa 
odbore, še enkrat dokazuje izjemno shizofrenost 
te inštitucije, ampak tudi pričakovano. Jaz 
predlagam, da uvedemo pri nastopih, tako mene 
kot tudi vseh mojih kolegov, fizikalne meritve 
decibelov. Tako bomo lahko končno dokazali 
tudi na merljiv način, kako se tukaj zliva 
ogromno nekega gneva in agresije na mogoče 
drugačne poglede. Predlagam, da nabavimo 
VU-meter oziroma decibelmeter, pa bomo lahko 
videli, kdo argumentira z argumenti, kdo pa z 
decibeli. Hkrati tudi dobivam občutek, da so 
nekateri tukaj postali odlični mojstri za 
interpretacijo vseh naših sporazumov, vseh 
naših dokumentov; seveda zelo selektivno. 
Hkrati pa slišimo med tistimi redkimi argumenti, 
ki še pridejo do nas, da smo nekoliko 
razočarani, ne bomo zagotovili glasov, ker je to 
pač naloga Levice, izpostavlja se parcialna 
problematika, ampak to samo v smislu nekega 
poceni populizma. Saj smo populisti vsi, vsi radi 
problematiko vežemo na konkretne zadeve, ker 
jih potem tudi lažje sami obravnavamo. Ampak 
kaj pride navzven? To, da smo postali zelo 
stereotipni politiki in da se že 20 oziroma 30 let 
iz te stavbe sliši vedno eno in isto – kdo je levi in 
kdo je desni in kdo je na centru, z manjšimi 
spremembami.  
 Ali danes obstajata dva idealna 
kandidata za obe prosti mesti v vladi? Jaz sem 
prepričan, da ne. Ali sta najboljša ta trenutek? 
Zagotovo, da ne. Sta pa tukaj in sta pripravljena 
zagristi v celo vrsto izrednih problemov, ki bi jih 
morali, mimogrede, reševati že najmanj 25 let. 
Tukaj se strinjam s kolegom Trčkom, da je zato, 
da je ta država in ta sistem oziroma vsi njeni 
sistemi v taki krizi, kot so danes, kriva ta 
inštitucija. In če mi danes sedimo v tej inštituciji, 
smo soodgovorni vsi, ne glede na to, kateri 
gumb smo pritisnili. Ker potem bi bilo popolnoma 
nemogoče pričakovati …; če jaz zdaj pritisnem 
proti, si bom pa pilatovsko umil roke nad 
odločitvijo nekoga drugega. Ne, še vedno imam 
ogromno drugih možnosti, da izpostavim, kaj je 
bilo narobe, pa ne samo za mikrofonom, s 
kričanjem, z argumentiranjem z decibeli. Je 
ogromno drugih, tudi pravnih možnosti.  
 Ministra za okolje in prostor čaka 
ogromno, okolje, debirokratizacija gradbene 
zakonodaje, hitrejši postopki. Ministra za zdravje 
čaka še več, javna mreža, reševanja akutnih 
težav, če se osredotočim predvsem na 
zdravstveni sektor. Tukaj vedno pozabljamo, da 
zdravstvo ni vprašanje samo Ministrstva za 
zdravje, ampak je medresorsko prepleteno z 
vsemi drugimi ministrstvi, tudi z izobraževanjem, 
tudi socialo. In ne smemo pozabiti na šolanje 

zdravnikov; včeraj smo slišali, koliko stane en 
zdravnik to državo, ko zaključi specializacijo, tudi 
300 tisoč evrov. Šolanje zdravnikov so omogočili 
vsi tisti, ki so delali, vse pretekle generacije, torej 
pacienti so zdravnikom omogočili šolanje. 
Seveda zaslužijo korektno plačilo, seveda 
zaslužijo korektne pogoje dela, ampak tukaj 
mora biti prvi pacient. Tukaj se vsi strinjamo. 
Pacient je tisti, ki je prvi. In še eno zadevo sem 
slišal danes, da ljudje pričakujemo brezplačno 
zdravstveno storitev. Tega ni, tega ni bilo nikoli. 
Ni brezplačnosti, razen če gremo v pro bono 
ambulanto, pa še tam nekdo zadeve plača. Vsi 
plačujemo oziroma vsi bi morali plačevati 
obvezno zdravstveno zavarovanje in dopolnilno 
zdravstveno zavarovanje. Kako ga bomo 
preoblikovali, pa je predvsem politično 
vprašanje. In tudi to je včeraj kandidat za 
ministra izpostavil, da je več rešitev in da 
moramo poiskati skupen politični konsenz, kako 
bomo zagotovili manko, ki bi se zgodil, če bi 
dopolnilno zdravstveno zavarovanje kar 
naenkrat ukinili. Ne, ne bo se ga ukinilo, 
preoblikovati ga je treba. In tudi se nenehno 
sprašujemo – javno ali zasebno. Seveda so 
koncesionarji tisti, ki dopolnjujejo javni sistem, in 
ni nič slabega v tem, če ga dopolnjujejo, samo 
treba je delati v javnem zdravstvu in v 
koncesionarskem pod istimi pogoji, kar pa se 
danes mnogokrat tudi ne zgodi. Ta trenutek se 
odločati o tem, ali je bolje koncesija ali je bolje 
javni zavod, je nemogoče. Treba je zbrati in 
analizirati podatke, na žalost je treba.  
 Tudi to smo slišali, da je bila analiza 
neuporabna. Vsekakor je bila dovolj uporabna, 
da so nekateri od mojih predhodnikov 85 % časa 
svoje razprave uporabili ravno za to analizo in 
jemali iz konteksta podatke, ki so jim seveda 
najbolj ustrezali. Jaz sem bil tudi na vseh teh 
maratonskih odborih, treh, kot se je kolega Trček 
izrazil, na hokejskih sejah. Na koncu vsakega 
sklopa analize stanja zdravstvenega sistema, 
jaz sem jih videl, so bili našteti ukrepi. Seveda 
ne morejo biti konkretni, šel bom do tega pa 
tega, dogovoril se bom, da bo cena takšna pa 
takšna, popolno revolucijo bomo naredili na tem 
področju. Ne. Tudi kandidat je povedal, da ni 
prišel tja s čarobno palčko, da bo z njo, če bo 
danes potrjen, zamahnil in jutri bomo vsi mi imeli 
idealen zdravstveni sistem. Ne, jaz sem 
prepričan, da mu bomo morali vsi skupaj 
pomagati, vi mu boste gledali pod prste, mi ga 
bomo seveda branili; ampak to je normalno, to je 
normalen proces iskanja nekih rešitev. Osem ur 
smo porabili za zaslišanje kandidata. Za nas je 
bilo naporno, verjamem, zanj še toliko bolj, ker 
stol je bil zelo vroč, ampak po mojem prepričanju 
je to zaslišanje opravil zelo dobro. Še posebej, 
če še enkrat poudarim to, da smo prišli do 
trenutka, ko je treba urgentno rešiti 25 let 
zanemarjanja tega sistema, za katerega seveda 
tudi jaz sprejemam soodgovornost, normalno. 
Soodgovornost, ne vso odgovornost, da ne bo 
mogoče narobe razumljeno.  
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 Potem smo pa citirali gospoda Breclja. 
Zdravstvo je postalo težava zaradi politike. Jaz 
sem prepričan, da ne zaradi politike, ki se 
ustvarja tukaj notri, ampak zaradi politike v 
nekem širšem kontekstu, v širšem pomenu. 
Seveda so se dogajale razne afere, zlorabe, 
ampak naša naloga je, da te zlorabe, te afere 
preprečimo s sprejemanjem prave zakonodaje, 
ki bo omogočila vsem inštitucijam, da opravijo 
svoje naloge. In ko smo že pri dr. Breclju, ko ga 
slišim, pa tudi kolega Mahnič je omenil skupino 
The Queen, pa še eno muziko bom jaz vmešal 
zraven – imamo tudi Marka Breclja. To, da smo 
vsi mojstri za vse; veste, kako se nadaljuje 
pesem; Alojz Kodre, mojster za vse, mojster za 
mafijo. Upam, da bomo tudi mi postali mojstri za 
mafijo, da bomo prepoznali vse možne pasti in 
zlorabe tega sistema in da bomo skupaj s tem 
ministrom ali s katerimkoli drugim to zadevo 
začeli reševati konstruktivno; ne pa s kričanjem 
en na drugega, ker to res nikamor več ne pelje. 
Če sem koga užalil, se mu globoko opravičujem, 
ni bil to moj namen. Rad bi pa res, da se enkrat 
lotimo zadeve na malce bolj konstruktiven način. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo v sklepni del razprave, v 
katerem naj bi dobil besedo še predsednik 
Vlade, vendar vidimo, da ga v dvorani ni. In 
gremo naprej.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Vidim, da je interes, zato 
bomo pristopili k prijavi. Prosim, prijavite se. 
Prijavljenih je kar deset razpravljavcev. Koliko 
minut dobi vsak? Nekaj nam tehnika nagaja, 
malo potrpljenja. Samo trenutek še, da odpravijo 
to tehnično napako, da temu tako rečem.  
Predlog je, da prekinemo sejo za 5 minut. Se 
pravi, sejo prekinjam v skladu s poslovnikom. 
Nadaljevali bomo ob 14.10. Hvala lepa. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 14.06 in se 
je nadaljevala ob 14.10.) 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Spoštovane kolegice in kolegi! 
 Pet minut je mimo in bi prosil, da 
ponovimo postopek prijave, da odpravimo to 
tehnično napako. Prosim za prijavo. Izvolite. 
 Še delitev časa. Prijavljenih je 11 
razpravljavcev. Vsak razpravljavec ima na voljo 
dve minuti in 18 sekund. 
 Prvi je na vrsti gospod Boris Doblekar. 
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. 
 V tem kratkem času – torej, glavne 
prioritete, ki jih vidim, seveda v imenu državljank 
in državljanov, volivk in volivcev na področju 

zdravstva: čakalne vrste, takoj šolanje 
zdravnikov; odhajajo zdravniki, seveda v njih 
država vlaga denar, vendar k nam prihajajo tudi 
zdravniki, ki so pa nekatere druge države v njih 
vlagale denar. Je sicer prost pretok kapitala, 
ampak zdravnik ali medicinska sestra bo šel tja, 
kjer bodo boljši pogoji in boljše plače. Takoj 
prekiniti stik z lobiji. Cene tako materialov kot 
storitev in še druge stvari, ki so zelo pomembne 
pri okolju in prostoru.  
 Glavne zadeve, ki se jih mora minister 
takoj lotiti, so seveda soglasja Arsa, da bo to 
hitreje potekalo, da bojo občinski prostorski 
načrti in gradbena dovoljenja hitreje dosegljiva, 
sofinanciranje malih čistilnih naprav in 
vodovodov, javni prevoz, stanovanjska 
problematika, odstreli zveri, hitro odpravljanje 
posledic naravnih nesreč in hitro se lotiti 
degradiranih območij, predvsem pa tudi sprejeti 
sklep o graditvi oziroma vzpostavitvi sežigalnice, 
da teh kupov smeti in plastike ne bo več, da 
bomo lahko normalno zadihali v tej naši državi. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima dr. Franc Trček. 

 Izvolite. 
 
DR. FRANC TRČEK (PS Levica): Hvala za 

besedo.  
 Razen uvoda in začetka se s kolegom 
Doblekarjem strinjam. Pri smeteh se moramo 
vprašati, zakaj jih ustvarjamo, pa jih nehajmo 
manj ustvarjati.  
 Ne strinjam se z nekim modelom 
javnega zdravstva, se je pa videlo, da je tu tudi 
nekako v razkorak v SDS in me veseli ta njihova 
notranja demokracija. Eni so za koncesije, 
gospa, prvi glas zdravstva – naj mi Alenka 
oprosti – bi jih ukinila. Strinjam se tudi s kolegom 

Černačem okrog teh birokratskih zadev, ampak 
v preteklem sklicu si bil odsoten, ko je nekako 
opozicija skupaj resno opozarjala takrat veliki 
SMC, da je tisti strojček napol defekt, se 
običajno pojavil soimenjak Franci in je začel 
govoriti o Venezueli, čeprav smo se le 
pogovarjali o čem drugem in tretje, ampak to je 
vaš notranji vzgib, ker smo verjetno predobro 
sodelovali pa to je mogoče Janeza zmotilo.  
 Ker imam še nekaj časa bom razložil 
tisto pesem, ki jo je kolega Robi navedel. Pesem 
Marka Breclja je namenjena univerzitetnem 
profesorji, ki je verjetno edini univerzitetni 
profesor, ki ima to pesem. Mafija je matematična 
fizika, najzahtevnejši predmet na študiju 
matematike, ker moraš celo fiziko čez 
matematiko dati. Ta gospod profesor je pa tudi 
prevedel celotni Štoparski vodnik po galaksiji v 
slovenščino – mimogrede, mislim, da je prof. 
Kodre, če se prav spomnim –, in seveda 
verjetno malo vednosti s področja mafije ne bo 
škodilo pri soočanju tako z izzivi slovenskega 
javnega zdravstva kot z izzivi okolja in prostora. 
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 Moje osebno mnenje pa je – to sem 
povedal tudi Črnogorcem –,da bi obrnil na glavo, 
tako kot so Švicarji, našo vlado, da bi imeli šest, 
sedem horizontalnih ministrstev, kjer bi se resno 
delalo, ampak potem bi zmanjkalo stolčkov za 
nekatere, in se bojim, da tega, žal, ne bom 
dočakal.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Jani Prednik.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Še enkrat lep pozdrav! 

 Prej sem nekoliko na hitro omenil ta 
Odlok o sanaciji zgornje Mežiške doline. Da ne 
bo v Državnem zboru vidno samo, da se levi in 
desni med sabo kregamo, naj povem, da je za 
Odlok o sanaciji zgornje Mežiške doline 
zaslužna vlada Janeza Janše, bolj konkretno 
takratni koroški poslanec Miro Petek, ki ga 
kolegica Jerajeva verjetno dobro pozna. Ta 
odlok velja od leta 2008. Kot sem že prej rekel, 
je bilo do leta 2016 milijon evrov, potem pa ta 
sredstva do leta 2022 padejo na 374 tisoč. 
Vzporedno s tem – tako kažejo tudi vzorci 
oziroma analize, ki jih dela NIJZ – so prej ukrepi 
dajali učinek, potem pa, ko sredstva padejo, je 
učinek vedno manjši. Zato tu še enkrat pozivam 
ministra za okolje, da bo sredstva dvignil in 
namenil za tiste ukrepe, ki dajejo učinke.  
 Ker mi je ostalo še nekaj časa, se bom 
dotaknil samo še področja zdravstva. V enem 
izmed ustnih poslanskih vprašanj sem ministra 
Fakina, zdaj odstopljenega ministra, spraševal o 
redkih boleznih, katerih področje ni urejeno. To 
bom nadaljeval tudi naprej, predvidevam z 
novim ministrom, gospodom Šabedrom. Še 
enkrat pozivam tako ministra, ki ga sicer danes 
ni, in ministrstvo, da pripravi sistemske ukrepe 
za rešitev primerov otrok z redkimi boleznimi. To 
so otroci, ki jih v državi ni veliko, ampak 
obstajajo. V zadnjem času je ogromno 
dobrodelnih koncertov, kjer zbiramo denar za te 
otroke, zbiramo zamaške, zbiramo denar. S tem 
se pa verjetno vsi strinjamo, od desnega do 
levega pola, da je to nesprejemljivo. 
 Tu zahtevam še enkrat, tako kot sem 
zahteval od ministra Fakina, zahtevam tudi od 
bodočega ministra, da pripravi rešitve in jih v 
doglednem času prinese v Državni zbor, da to 
situacijo enkrat končno in dokončno rešimo. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

 Dotaknil bi se zaslišanja gospoda 
Zajca, ki je omenil temo podnebja, da bo pri tem 
treba veliko narediti. Pa bi se dotaknil samo 
točke proizvodnje električne energije. Vemo, da 
smo zdaj zelo dobri pri sprejemanju nekih obljub 
oziroma nekih zavez z nekimi cilji, kar se tiče pa 
realizacije teh ciljev, pa bolj šepamo. Naj 

navedem samo primer - imamo cilj, ki smo si ga 
zadali do 2030, da bomo imeli 32 % deleža 
proizvedene električne energije iz obnovljivih 
virov. Če pa zdaj pogledamo zavezo, ki nas 
zavezuje do leta 2020, pa vidimo, da je bil cilj 25 
% proizvedene energije iz obnovljivih virov, 
realnost pa je, da smo komaj na 22 %. Če 
pogledamo obljube do 2050, kaj se bo naredilo, 
lahko kmalu ugotovimo, da imamo velike cilje, 
pa zelo jalove načrte, kako bomo to dosegli. 
 Namreč, brez nekih vidnih vlaganj v 
hidroelektrarne, ne vem, kako bomo te cilje 
dosegli, ker se do leta 2050 predvideva po 
programu Evropske unije, da bo proizvodnja 
električne energije temeljila na brezpremogovni 
tehnologiji, se pravi, da bo bolj kot ne 80 % 
energije proizvedene iz obnovljivih virov, 15 % 
pa iz jedrske energije. Če damo vse to skupaj v 
paket, mislim, da imamo veliko ciljev, pa zelo 
malo načrtov, kako bomo to naredili, in to je zdaj 
ključno vprašanje. Pa mislim, da tudi iz 
predstavitve gospoda Zajca ni bilo zaznati, kako 
bo on te cilje dosegel. Čakamo neke koncepte, 
neke rešitve, neka poročila inštitutov, in nek 
splošen koncept razvoja naše proizvodnje 
električne energije. Tako mislim, da se nam čas 
izteka. Dobri smo pri nekih ciljih do 2030, 2050, 
ko pridemo do nekega cilja do 2020, tam pa 
nam zmanjka idej. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Žan Mahnič.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala. 

 Zdravstvo je pač tipično, kot v naši 
državi tudi drugje. Tam, kjer javno funkcionira, 
tam se pač tisti, ki so za to zadolženi, hvalijo, 
kjer ne funkcionira, pa se pač dvigne roke. 
Lahko rečem, da v Poljanski dolini imamo samo 
pozitivne izkušnje s koncesijami, imamo 7 tisoč 
500 prebivalcev, tri zdravnike, vsi trije so 
koncesionarji. Upamo, da bomo dobili še 
četrtega, se za to borimo, zdravstvo funkcionira 
brez problema. Štirje koncesionarji, ne splošni 
zdravniki, eden od teh ja, so iz svojih lastnih 
sredstev zgradili nov zdravstveni dom. Občani 
so zadovoljni, zdravniki so zadovoljni, stvar 
funkcionira. Je pa res, da državljanke in 
državljani, tudi, žal, nekateri poslanci tukaj notri 
ne ločijo med javnim in zasebnim v smislu, da 
marsikdo govori, da so koncesionarji zasebniki. 
Niso. Lahko greste na spletno stran Ministrstva 
za zdravje, kjer je pač dobro napisano in tudi 
razloženo, kaj so javni zavodi in ostali zavodi, 
kaj so zasebniki s koncesijo in kaj so zasebniki. 
Tukaj upam, da minister ne bo šel proti 
koncesionarjem, ampak nasproti tem, ker to je 
eden od načinov, kako lahko pač stvar 
funkcionira tako kot mora, seveda, če je vse v 
skladu z zakonom. 
 Kar se pa tiče okolja in prostora, veliko 
vas je hvalilo ministra Lebna, ne nazadnje tudi 
premier Šarec, nekih rezultatov o nekem resnem 
izboljšanju ni bilo. Je pa res, da je začel delati 
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tisto, kar bi minister moral. Vsi ste govorili, ja, ta 
Jernejev kanal. Ja, poglejte, saj to se od ministra 
pričakuje. Kaj je naredil Leben? Šel je na teren, 
rekel je, tole je problem, uredite, do takrat 
morate urediti, drugače bo eden letel. Ja, pa to 
mora vsak minister delati! Iti na teren, povedati, 
to je problem, do takrat imate da ga rešite, 
drugače bo nekdo šel. To bi moral delati vsak 
minister. Sedaj, če prejšnji niso, to ni moj 
problem, to ni ministrov problem. Ampak če bi 
ministri tako delali, potem iz vsake take neke 
akcije lahko naredite oh in sploh in rečete, kako 
je minister dober.  
 Samo še ena zadeva, kar se gospoda 
Zajca tiče. Upam, da se bo lotil ne samo tistih 
lobijev, zaradi katerih je, baje, gospod Leben 
odstopil, ampak tudi tistih uradnih, ki so še kako 
močni in minirajo praktično vsako stvar. In to so 
te nevladne organizacije, ti ta zeleni, kot jim po 
domače radi rečemo.  
 Pa še ena zadeva, skrajni čas bi že bil, 
da se zveri uvrsti iz Ministrstva za okolje in 
prostor na Ministrstvo za kmetijstvo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Lidija Divjak Mirnik.  
 Izvolite.  
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo. 
 Kolega Mahnič, se popolnoma strinjam 
s teboj. Na teren je treba iti in pogledati in dati 
komando. To je osnova, ki jo pač mora vsak 
minister ali ministrica oddelati. In upam, da 
bodo.  
 Sama sem bila na hearingu gospoda 
kandidata Zajca. Meni je bilo všeč to, kar je 
govoril o tistih izzivih gradbene zakonodaje, 
zakonodaje na področju varovanja okolja, 
odpadki, sežigalnice, degradirana območja, 
osvežitev vsega tega. Deloval je zelo odločno, 
tudi povedal, da misli nadaljevati to dobro 
prakso. Meni se to zdi prava pot. Zato se mi zdi, 
da bi bilo fino, da mu damo priložnost.  
 Sama sem ga pri tem spraševala 
predvsem o tem, če Slovenija želi postati, da 
rečem, raj zelenega turizma, da tukaj trčimo na 
dve zadevi. To sta, prvič, zagotavljanje nekih 
okoljevarstvenih standardov, recimo vodnih 
zalog in problem voda. Na drugi strani pa 
problem infrastrukturnih potreb, ki jih zaradi 
zelenega turizma potrebujemo. To so žičniške, 
kolesarske, cestne infrastrukturne potrebe. 
Govorim predvsem o Pohorju, ki se, kot veste, 
razteza v 22 občin in zavzema kar velik del 
Slovenije. Tukaj imamo te zadeve. Sam mi je 
tam na hearingu zagotovil, da bo kot minister 
sodeloval po svojih najboljših močeh in z 
najboljšimi nameni tudi pri Zakonu o Pohorju, ki 
ga poslanci pripravljamo. Tako, kar se mene 
tiče, mu pač dajem to priložnost, da pokaže to, 
kar je obljubil, da bo storil.  
 Kar se pa tiče drugega gospoda 
kandidata za zdravstvenega ministra, počasi bo 

treba v Sloveniji tudi naglas povedati, da 
zdravstvo tudi ni tako slabo. Ker če pogledamo 
malo ven, pa ne mislim sedaj samo preko naših 
meja, ampak še kam drugam. V Sloveniji, če se 
ti kaj zgodi, te ne bodo pustili, da – bom sedaj 
grdo rekla – crkneš za plotom. Tako ni vse tako 
slabo, kot mi ali pa nekateri radi prikazujemo. Je 
pa res, da je treba nekatere stvari spremeniti, 
zato bom obema dala podporo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Franc Kramar. 
 Izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala, 

podpredsednik. 
 Osredotočil se bom na ministra za 
okolje in prostor predvsem z vidika varovanih 
območij. Prihajam z območja, v katerem imamo 
geto, imenovan Triglavski narodi park. O tem ni 
bilo govora na nobenem hearingu; ničesar, kako 
ljudje tam živijo, od česa živijo, kako se lahko 
razvijajo. Dejstvo je, da so ljudje pri svojem 
življenju omejeni, da imajo kup prepovedi, da 
imajo kup stvari, na katere je treba opozarjati. 
 Dejstvo je, da imamo zakon iz leta 
2010. V 10. in 11. členu ta zakon govori o 
finančnih stimulacijah lokalnega prebivalstva. 
Govori o tem, da se bodo investicije financirale 
80-procentno v parkovnih občinah. No, žal v 10 
letih ni bilo do zdaj izplačano niti evra in 
opozarjanja – moram reči, da sem takrat bil 
župan občine Bohinj –, niso obrodila sadov. 
Prav nasprotno, občina Bohinj se je morala 
odločiti za tožbo proti državi, ker se zakon ne 
izvaja. Polagam upanje v novega ministra, 
predvsem z vidika tega, da spoštuje zakon, da 
ko je bil poslanec, je glasoval celo za priporočilo, 
ki ga je sprejel Državni zbor, soglasno ga je 
sprejel, da je treba ta 10. in 11. člen Zakona o 
Triglavskem narodnem parku izvajati in da je 
treba prisluhniti lokalnemu prebivalstvu – ne 
govorim samo za občino Bohinj, govorim za 
parkovne občine na primorskem delu in na 
gorenjskem delu – in da naj se končno začne že 
realizacija in da se dane obljube, ki so bile takrat 
dane, kako bo lokalno prebivalstvo zaživelo, 
kako bo kar naenkrat vse dobro, da ne bo 
nobenih ovir. Moram pa reči, da ovire so in da 
lokalno prebivalstvo trpi ob tem in bi bilo 
pravično, da se to nadomesti z denarnim 
izplačilom tako kot v Krškem zaradi nuklearke ali 
pa v Ljubljani zaradi tega, ker je to glavno 
mesto. 
 Na koncu bi rekel samo še to, da 
predlagam ministru tudi, da naj malo počisti okoli 
sekretarjev in ostalih zaposlenih, ker so nekateri 
tam že prav pognali korenine. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Vojko Starović. 
 Izvolite. 
 



                                                                                                                          

  152  

VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Pozdrav vsem prisotnim, ki še vztrajajo. 
 Predstavitev kandidata ministra 
gospoda Šabedra je bila po mojem mnenju 
dobra, celo med boljšimi, kar jih je bilo 
predstavljeno do zdaj. Kandidat je nazorno 
predstavil stanje in nakazal kadrovske, 
organizacijske prijeme, ki bodo prinesli rezultate, 
in tudi nakazal na velike rezerve, ki so na tem 
področju. Na nas kot zakonodajalce pa je 
naslovil podporo pri sprejetju potrebnih 
sprememb v zakonodaji, ki bi odprla vrata bolj 
učinkovitemu in gospodarnemu vodenju sistema 
in zavodov. Na Odboru za zdravstvo je bil 
rezultat glasovanja po dobrih sedmih urah 12 : 
2. 
 Zdravje je za nas, Slovence največja 
vrednota, tako so pokazale ankete; vsak je bil pri 
zdravniku in vsak se zato spozna na zdravje. 
Jaz sem delal v turizmu in v turizmu je bil vsak 
turist in vsak se spozna na turizem, to sem na 
raznih posvetih, ko sem jih vodil, združenjih in 
tako naprej, sam sem pa dolga leta vodil 
gospodarske organizacije v turizmu in vam 
povem resnično pogled s položaja, kjer ti vodiš, 
kjer moraš skrbno načrtovati, organizirati, 
sestavljati time, kompetentne, visoko strokovne 
time kot v zdravstvo, je to dolgoleten proces. 
Kdor pričakuje, da bo novi človek v ministrstvu 
naredil spremembe v nekaj mesecih in da se 
bodo v zavodu zgodile v nekaj mesecih, ta ne 
ve, o čem govori. Našega zdravstva pa ne 
uničuje toliko ta organiziranost, ampak drugo, 
ampak absolutno se strinjam, da ga nikakor ne 
ogrožajo koncesionarji, družinski zdravniki 
temveč bolj naš odnos. 
 Zaradi povečanih potreb nismo 
dvigovali denarja za zdravstvo. Dopuščali smo 
dolgo časa izčrpavanje skozi nabave materiala 
in skozi gradnjo in skozi druge zadeve. To je 
treba počistiti in bo v našem zdravstvu bolje. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Zvonko Černač.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): V dvorani ni 

nobenega od ministrov, v dvorani ni predsednika 
Vlade, ki naj bi ob zaključku te razprave na 
kratko povzel oziroma povedal, kaj od tega, kar 
smo danes tukaj izpostavili, bo upošteval in česa 
ne. Oziroma kaj se mu zdi smiselno, kaj je tisto, 
o čemer velja razmisliti. To zelo veliko pove o 
tem, kakšno pomembnost povzroča oziroma 
daje premier Šarec tema dvema resorjema. 
 Prej je poslanec Trček – potem se mu 
je pridružil še poslanec Pavšič – govoril o tem, 
kako smo vsi soodgovorni; tudi tisti, ki 
nasprotujemo odločitvam v tem državnem zboru. 
Ja, nismo, ne! Še enkrat je treba poudariti. Jaz 
nisem in ne bom soodgovoren za to, da je 
Šarčeva vlada bila imenovana. Ste pa vi, SD – 
Socialni demokrati, Desus, lista Mira Cerarja v 

preteklem mandatu pa odgovorni neposredno, 
ker niste podprli, mislim da, večkrat vložene 
interpelacije zoper bivšo ministrico, ki bi bila ena 
izmed najustreznejših ukrepov za ureditev stanja 
v zdravstvu, če bi bila izglasovana. Toliko o tem. 
 Poslanec Pavšič, bi bil že čas, da si 
prebere lastno koalicijsko pogodbo, ko je govoril 
o tem, da ne bodo ukinili dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. Na šesti strani piše, 
»dopolnilno zdravstveno zavarovanje bomo 
ukinili« – ne preoblikovali – »in ga ob ohranitvi 
iste ravni pravic prenesli v obvezno zdravstveno 
zavarovanje«. Ja, kaj je treba tu na dolgo in 
široko filozofirati? Razen, če vsi vi, vključno z 
ministrom, kandidatom za ministra, sploh ne 
veste, kaj je treba narediti oziroma nimate vizije 
na tem področju. Po mojem je tu glavni problem, 
ker vam je ta stavek vsilila v koalicijsko pogodbo 
nadkoalicijska Levica – kot še marsikaterega 
drugega. Ampak glejte, spoštovani, odgovornost 
za to, kar je ali pa kar ne bo narejeno, nosite pa 
vi. Tisti, ki sprejemate odločitve. Te odgovornosti 
tisti, ki odločitev ne sprejemamo, ne moremo 
nositi.  
 Če je merilo za ločnico med uspešnim 
in neuspešnim ministrom to, da se po novem 
zaračunavajo prej gratis PVC vrečke, pa to, da 
se dvigne nekaj starih, razpadajočih lesenih 
barkač in se jih odpelje na razgradnjo v Avstrijo, 
namesto da bi jih sežgali v Sloveniji – potem 
mislim, da kaj dosti debate okrog tega, kaj 
nekateri pričakujemo od uspešnega vodenja 
države in od uspešnih ministrov, niti ni potrebno.  
  
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči. Kolegice poslanke, kolegi 
poslanci! 
 Osredotočil se bom na delovanje 
bodočega ministra za okolje in prostor. 
Pozdravljam njegovo zavezo, da se bo aktivno 
lotil stanovanjske problematike naših 
najranljivejših z ureditvijo trga najemniških 
neprofitnih stanovanj in tudi s postavitvijo 
jamstvene sheme za mlade. 
 Kot drugo bi ga rad opomnil na poplave 
leta 2012 na reki Dravi, ko je zaradi obratovanja 
avstrijskega Verbunda prišlo do povečanja 
visokovodnih konic in te konice so vzdolž reke 
Drave povzročile številno škodo našim 
prebivalcem, ki je pa danes zaradi visokih 
stroškov priprave dokazne dokumentacije ne 
morejo uveljavljati. Zato pozivam ob tej priliki 
ministra, da za te oškodovance nameni 
določena sredstva, da bodo lahko proti 
Verbundu dokazovali škodo v sodnem postopku.  
 Kot tretjo zadevo pa bi rad izpostavil 
tudi energetski koncept Slovenije. Tu 
pričakujem, da bo Ministrstvo za okolje in prostor 
delovalo tvorno in pri upoštevanju podnebne 
politike upoštevalo vse dejavnike na način, da 
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ne bo povzročalo dodatne energetske revščine. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Še zadnja, Alenka Jeraj, imate besedo. 
 Izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala za besedo. 

 Torej še enkrat kolegu Pavšiču. Za 
tisto, proti čemur smo mi glasovali, ne moremo 
biti soodgovorni. Odgovorni so odgovorni in ne 
vem, kaj. Zato pa je tako v tej državi, ker smo še 
vedno pri kolektivni odgovornosti. Vsi so krivi, vsi 
ne delajo v redu, vsi so enaki. Nismo! Če ne 
prej, se to vidi na volitvah. Če bi Slovenke in 
Slovenci mislili, da je bila zdravstvena politika 
SMC v redu, bi imeli še danes 35 poslancev. Pa 
jih nimajo. Ker so ljudje pač videli, kdo je 
odgovoren za slabo stanje v zdravstvu pa še na 
kakšnem drugem področju.  
 V prejšnjem mandatu je bilo pod 
ministrico Milojko Kolar Celarc sprejetih cel kup 
napačnih odločitev. V SDS smo jih nasprotovali 
in zato ne bomo in nismo odgovorni za težave, 
ki so jih potem njene odločitve povzročile. Ste pa 
nekateri tukaj, ki ste odgovorni – torej, če niste 
bili tukaj poslanci takrat, je pa bila vaša stranka. 
SMC konkretno. In kolegi Jani, kolegica 
Muršičeva, Franc Jurša, vi ste dvakrat glasovali, 
da je ministrica Kolarjeva v redu. Mi smo 
opozarjali, da stvari niso v redu, opozorili na 
probleme, povedali, kaj se bo zgodilo, vi ste to 
ignorirali in ste rekli, da gospa Milojka Kolar 
Celarc vodi v redu zdravstveno politiko in ste jo 
dvakrat podprli. In glasove ste dali in glasovali 
za tudi za njene spremembe zakonov, ki so bile 
napačne. Nekateri ste govorili, »zdravstveni 
minister daje politiko zdravstva in usmerja 
zdravstvo«. Ja in za to ste glasovali kolegi v SD, 
kolegi v Desusu, kolegi v SMC! Zdaj imamo 
rezultate tega vašega glasovanja in tako kot je 
ne vem kdo prej rekel, ste vsi razsvetljeni, kaj 
vse bi bilo treba narediti, štiri leta pa niste vedeli, 
kaj bi bilo. Nas niste poslušali, ker je boljše 
ignorirati in reči, da delamo paniko, da 
populizem zganjamo, da nabiramo predvolilne 
točke, ko je pa tukaj rezultat, smo pa vsi sokrivi. 
Nismo! 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 S tem zaključujem razpravo. Odločanje 
o listi kandidatov za ministra Vlade Republike 
Slovenije bomo v skladu s časovnim potekom 
seje opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po 
prekinjeni 6. točki dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVAJANJU 

REJNIŠKE DEJAVNOSTI PO SKRAJŠANEM 
POSTOPKU. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona, dajem besedo predstavnici Vlade. 
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Spoštovano predsedstvo, 

spoštovane poslanke, poslanci, lepo 
pozdravljeni! 
 Rejništvo je institut družinskega prava 
kot posebna oblika varstva otrok, ki jim je 
potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, ki niso 
njihovi starši. Trenutno je vsebinsko urejan v 
Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
od 15. aprila 2019 pa bo urejen v Družinskem 
zakoniku. Institut rejništva se z novim 
Družinskim zakonikom vsebinsko ne spreminja. 
Samo izvajanje rejniške dejavnosti je predmet 
posebnega zakonskega urejanja v Zakonu o 
izvajanju rejniške dejavnosti. Ta zakon ureja 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi 
izvajati rejniško dejavnost, ureja postopek 
pridobitve dovoljenja za izvajanje te dejavnosti, 
določa način izvajanja dejavnosti, tako s strani 
rejnic oziroma rejnikov kot tudi centrov za 
socialno delo. Ureja torej tudi način in 
financiranje ter še nekatera druga vprašanja, 
povezana s samim izvajanjem rejniške 
dejavnosti. 
 Po zadnjih podatkih, februar 2019, je v 
Sloveniji 639 rejnic in rejnikov, od tega jih 101 
izvaja rejniško dejavnost kot poklic, pri 506 
rejnicah in rejnikih pa je nameščenih 858 otrok 
oziroma oseb, od tega jih je 668 otrok, torej do 
18. leta, ter 190 oseb, starih med 18. in 26. 
letom, ki ostajajo v rejništvu zaradi nadaljevanja 
šolanja oziroma ker zaradi motenj v telesnem ali 
duševnem razvoju niso sposobne za samostojno 
življenje in delo. V družinah sorodnikov je 
nameščenih 209 otrok oziroma oseb, v največji 
meri pri starih starših. Kot povedo že same 
številke, je v tovrstni obliki varstva nameščenih 
največ otrok, ki ne bivajo v svoji matičnih 
družinah 
 Ena bistvena novost, ki jo prinaša 
Družinski zakonik, je prenos stvarne pristojnosti 
za odločanje o vprašanjih iz razmerij med starši 
in otroki na sodišča. Zaradi izvajanja 
Družinskega zakonika so potrebne nekatere 
postopkovne in terminološke spremembe v 
veljavni ureditvi v Zakonu o izvajanju rejniške 
dejavnosti. Gre za predmet Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju 
rejniške dejavnosti. Spremembe v postopku 
pridobitve tako imenovanih izrednih dovoljenj za 
izvajanje rejniške dejavnosti na podlagi trenutno 
veljavnega 14. člena Zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti. Ocena o koristnosti namestitve 
otroka v rejništvo je identična z oceno, da otrok 
potrebuje zaščitni ukrep za namestitvijo v 
rejništvu, zato je smiselno, da organ, ki odloči o 
potrebnosti namestitve v rejništvo, obenem 
odloči tudi o tem, da osebo, ki sicer ni 
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kandidirala za izvajanje rejniške dejavnosti 
oziroma še ni vpisana v evidenco izdanih 
dovoljenj in želi sprejeti v rejništvo določenega 
otroka, določi kot rejnika ter v ta namen preveri 
izpolnjenost pogojev za izvajanje rejniške 
dejavnosti. Po sedaj veljavni ureditvi namreč o 
tem odloča Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Po predlogu zakona 
bi se izvršljiva sodna odločba o namestitvi otroka 
v rejništvo, s katero je oseba imenovana za 
rejnico oziroma rejnika, štela za izdano 
dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti ter bi 
pomenila podlago za vpis rejnika v evidenco 
izdanih dovoljenj, vendar le za čas izvajanja, ko 
otrok potrebuje namestitev v rejniško družino, 
kot je določeno v sodni odločbi. 
 Družinski zakonik določa tudi 
pristojnost sodišča glede razrešitve rejnika 
potem, ko je otrok nameščen v rejniško družino. 
Veljavna ureditev instituta razrešitve rejnika ne 
ureja, torej, določa načine prenehanja rejniške 
pogodbe, med drugim z razvezo ali odpovedjo 
rejniške pogodbe, zato predlog zakona ureja 
razloge za razrešitev. 
 V skladu z ureditvijo v Družinskem 
zakoniku so potrebne nekatere terminološke 
spremembe v predlogu zakona, in sicer se 
namesto roditeljska pravica uvaja nov izraz 
starševska skrb ter namesto odvzem poslovne 
sposobnosti izraz oseba, ki ni poslovno 
sposobna. 
 Poleg sprememb, ki so potrebne zaradi 
začetka uporabe Družinskega zakonika, smo v 
predlog zakona vključili še nekatere manjše 
popravke in spremembe, vse izključno z vidika 
večje fleksibilnosti izvajanja rejniške dejavnosti 
in doprinosa k izboljšanju tega področja. Gre za 
izvajanje rejniške dejavnosti kot poklic in uvaja 
se možnost podaljšanja bivanja v rejniških 
družinah osebam, ki po zaključku 
srednješolskega izobraževanja aktivno iščejo 
zaposlitev in nimajo druge možnosti bivanja. 
 Poleg navedenega predlagamo tudi 
dvig višine plačila dela kot dela rejnine, ki 
pripada rejniku, in sicer za 9 evrov. Ta del 
rejnine se namreč od začetka Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti, torej od leta 2002, 
ni spreminjal. Plačilo dela se v skladu s 
predlogom zakona tako poveča s 123,51 evrov 
na 132,50 evrov. 
 K dopolnjenemu Predlogu zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju 
rejniške dejavnosti je bil predlagan in pripravljen 
amandma, s strani Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora v izogib težavam pri 
morebitnemu odvzemu dovoljenja za opravljanje 
rejniške dejavnosti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa gospe Bredi Božnik, državni 
sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
 Predlog zakona je obravnaval tudi 
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in 
invalide kot matično delovno telo. 

 Za predstavitev poročila dajem besedo 
predsedniku Vojku Staroviću. 
 Izvoli. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Še enkrat lep pozdrav 
vsem! 
 Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide je na 5. seji kot matično 
delovno telo obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju 
rejniške dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru 
predložila Vlada s predlogom za obravnavo in 
sprejetje po skrajšanem postopku. Kolegij 
predsednika Državnega zbora je sklenil, da se 
predlog zakona obravnava po skrajšanem 
postopku, zato ga je tudi odbor obravnaval na 
podlagi 142. člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Odbor je prejel naslednje gradivo: 
predlog zakona, mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, mnenje Državnega sveta, vložene 
amandmaje kvalificiranih predlagateljev, 
pojasnila Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve, enake možnosti na pripombe 
Zakonodajno-pravne službe. 
 Pri delu odbora so sodelovali 
predstavniki predlagatelja in predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe. Odboru je bilo 
posredovano mnenje Zakonodajno-pravne 
službe, ki je predlog zakona proučila z vidika 
njegove skladnosti z ustavo, pravnim sistemom 
in zakonodajno-tehničnega vidika in dala 
pripombe načelne in konkretne narave. Odbor je 
prejel tudi mnenje Komisije Državnega sveta za 
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki k 
vsebini predlaganih sprememb in dopolnitev 
nima pripomb in predlog zakona podpira. 
 V poslovniškem roku so bili s strani 
kvalificiranih predlagateljev vloženi amandmaji, 
ki jih je odbor sprejel. Predstavnica predlagatelja 
je predstavila predlog zakona, predstavnica ZPS 
je povedala, da je v vloženih amandmajih 
koalicija upoštevala veliko večino zakonodajno-
tehničnih pripomb. Opozorila pa je na pojasnilo k 
6. členu predloga zakona glede dopolnitve 
tretjega odstavka 16. člena zakona in pri tem 
poudarila, da je treba ločiti med odvzemom 
dovoljenja in izbrisom dovoljenja. 
 V krajši razpravi so razpravljavci 
opozorili na kadrovske kapacitete sodišč v 
povezavi s preusmeritvijo pristojnosti centrov za 
socialno delo na sodišča, na katera je 
prenesena stvarna pristojnost za odločanje o 
namestitvi otroka v rejništvu, in na razloge, 
zaradi katerih se vse več rejnikov ne odloči za 
rejništvo kot poklic. Podana je bila tudi pobuda, 
da se rejnikom dodeli več pristojnosti, ki bi 
omogočila lažjo komunikacijo. 
 Pripravljen je dopolnjen predlog 
zakona, v katerega so vključeni vsi amandmaji. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Stališča Poslanske skupine Nove 
Slovenije - krščanski demokrati bo predstavil 
Aleksander Reberšek. 
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci!  
 Ob sprejemanju Družinskega zakonika 
pred približno dvema letoma je bilo jasno, danes 
tik pred začetkom uporabe njegovih določb pa je 
nujno, da se nekatere določbe Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti prilagodijo. 
Spremembe in dopolnitve so povezane 
predvsem s prenosom pristojnosti odločanja o 
namestitvi otroka v rejništvo s centrov za 
socialno delo na sodišča. V Novi Sloveniji se 
glede tega sprašujemo, zakaj je bilo treba čakati 
tako dolgo. Spremembe in dopolnitve se sedaj 
sprejemajo zelo na hitro, kar povečuje tveganje 
za napake, ob tem pa se hitreje zgodi, da se kaj 
pomembnega pozabi urediti. Upamo, da ste 
imeli to v mislih pri pripravi predloga. Smo za 
povišanje plačila dela rejnine, lahko bi bilo večje, 
saj se plačilo že dolgo ni usklajevalo. Tudi 
možnost podaljšanja bivanja v rejništvu tistim 
rejencem, ki po polnoletnosti in zaključku šolanja 
aktivno iščejo zaposlitev ter nimajo druge 
možnosti bivanja, je dobra. 
 Rejništvo je izjemno občutljiva 
dejavnost. Zavedati se moramo, da otrok, ki je 
moral od doma, potrebuje stabilno družino, ki ga 
je pripravljena sprejeti za svojega 
enakovrednega člana, istočasno pa rejniška 
družina otroku omogoča tudi stike z njegovimi 
biološkimi starši, ki so v njegovem življenju zelo 
pomembni. Stiki morajo biti v otrokovo korist in 
izvajani v skladu z njegovo voljo. V Novi 
Sloveniji smo hvaležni Rejniškemu društvu, pod 
katerega okoljem so združeni rejniki, rejenci, 
strokovni delavci in drugi, ki jim je namen in 
pomen rejništva blizu. Združili so se z namenom, 
da bi zaščitili rejence, rejniške družine in rejniško 
dejavnost kot posebno obliko vzgoje in varstva 
otrok. Njihov namen je sodelovati in pozitivno 
vplivati na vse dejavnike, ki lahko pripomorejo h 
kvalitetnejšemu izvajanju rejniške dejavnosti. So 
prostovoljno neprofitno in humanitarno 
združenje fizičnih oseb. 
 Poslanci Nove Slovenije bomo 
glasovali za predlog zakona.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine SAB bo 
predstavil Vojko Starović.  
 Izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Pozdravljeni še enkrat!  
 SAB predlagane spremembe in 
dopolnitve veljavnega Zakona o izvajanju 
rejniške dejavnosti podpira. Same spremembe 
so povezane z izvajanjem Družinskega 

zakonika, katerega določbe se bodo pričela 
uporabljati 15. 4., torej naslednji mesec. 
 Sistem rejništva v Sloveniji dobro 
deluje, so pa vsakršne spremembe na bolje 
seveda dobrodošle. Kakor je bilo že povedano, 
je v rejništvu pri nas blizu 900 otrok, 
posameznikov z rejniško dejavnostjo pa opravlja 
okoli 640. V Sloveniji zato praktično ni sirotišnic 
in to je velika zadeva. Otrokom z rejništvom 
zagotavljamo nadomestno družino. Družina je 
namreč osnovna celica družbe, ki naj bi 
družinskim članom omogočila varnost, toplino, 
ljubezen in harmonične medsebojne odnose. 
Družina predstavlja platformo za osnovne vzorce 
vedenja, ki naj bi jih otroci ponotranjili in kasneje 
prenesli tudi na svoje potomce. Pri tem je 
ključno, da je vzgoja ustrezna, saj to zgornje 
vrednote temelj otrokovega nadaljnjega življenja 
in prilagajanja družbi. Na žalost nekateri otroci 
ostanejo brez družine ali pa živijo v 
nefunkcionalni družini, ki otroku ne nudi 
potrebne varnosti in ne omogoča osnovne 
biološke, duševne in socialne potrebe. To 
seveda negativno vpliva na te otroke v 
najšibkejšem, najranljivejšem obdobju. Takrat 
otroci še nimajo razvitih obrambnih 
mehanizmov, s katerimi bi se lahko ubranili teh 
škodljivih vplivov.  
 Prelog sprememb zakona prinaša tudi 
pravno podlago za večjo fleksibilnost in tudi 
možnost podaljšanja bivanja v rejništvu tistim, ki 
po polnoletnosti in zaključku šolanja aktivno 
iščejo zaposlitev in nimajo druge možnosti 
bivanja. S tem jim bo olajšano reševanje tako 
stanovanjskih kot zaposlitvenih problemov. 
 Rejništvo je, kakorkoli pogledamo, 
izredno zahteven proces, ki pri nas na srečo 
dobro deluje in verjamemo, da bo s 
predlaganimi spremembami še bolje. Gre 
namreč za proces, od katerega je odvisna 
nadaljnja kakovost življenja otrok in mlajših 
odraslih na prehodu v samostojno življenje. V 
Poslanski skupini SAB zato menimo, da novela 
ustrezno naslavlja nekatere šibkosti, ki se kažejo 
v praksi, zato bomo predlog zakona soglasno 
podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

predsedujoči. Gospa državna sekretarka, 
kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona, ki je pred nami, sledi 
potrebi po uskladitvi z Družinskim zakonikom, ki 
se bo pričel uporabljati 15. aprila. Zaradi 
prenosa stvarne pristojnosti odločanja o 
rejništvu s centrov za socialno delo na sodišča 
so nujne nekatere postopkovne, terminološke 
prilagoditve o Zakonu o izvajanju rejniške 
dejavnosti. Novosti v smislu boljše preglednosti 
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in jasnosti so predvidene v primeru tako 
imenovanega izrednega postopka namestitve 
otroke v rejništvo v primeru, ko vstopi v skrb za 
otroka kot rejnik njegov sorodnik. Gre za 
primere, ko se izkaže kot najkoristneje, da otrok 
biva v krogu svoje razširjene družine oziroma 
skupnosti, ki jo pozna in mu je blizu. 
 S tako ureditvijo se v Poslanski skupini 
Desus seveda absolutno strinjamo, saj jo vidimo 
kot veliko prednost za otroka, ki iz kakršnegakoli 
vzroka izgubi svojega roditelja in zanj je 
vsekakor bolje, da ostane med svojimi bližnjimi. 
 Prav tako se v naši poslanski skupini 
strinjamo z dvigom plačila za delo rejnika, ki se 
ni spremenilo že več kot desetletje. Tako dvig za 
9 evrov nekoliko izboljšuje socialni položaj 
rejnikov, kar je pomembno zlasti pri teh, ki se z 
rejništvom ukvarjajo poklicno.  
 V naši poslanski skupini pozdravljamo 
tudi večjo prilagodljivost glede možnosti 
izvajanja rejništva kot poklica za manj kot polni 
zavarovalni čas s plačilom prispevkov za razliko 
od dopolnjenega zavarovalnega časa.  
 Osamosvojitvena pot mladim, ki so 
svoje otroštvo preživeli v rejništvu, zaradi v tej 
noveli predlaganih sprememb, da lahko ostanejo 
pri rejniški družini do 26. leta starosti, če aktivno 
iščejo zaposlitev po zaključeni srednji šoli, je 
sigurno nekoliko olajšana. Tudi slednje v naši 
poslanski skupini ocenjujemo kot korak k 
izboljšanju rejniškega sistema. Predlog 
sprememb, ki so danes pred nami, bomo podprli 
skupaj s predlaganim amandmajem.  
 V nadaljevanju pa mi dovolite še nekaj 
besed, vezanih na širšo sliko rejništva, ki smo jo 
imeli poslanci Desusa možnost pobliže spoznati. 
Rejništvo je nedvomno dobra priložnost za 
podporo otroku, ki ne more živeti v svoji družini. 
Ugotovimo lahko tudi, da je rejniški sistem v naši 
državi načelom dobro urejen. Podatek, da 
imamo pri nas 640 rejnic in rejnikov, je 
spodbuden, saj potrjuje, da smo socialna 
družba, ki ji je mar za sočloveka, in znamo 
pomagati ljudem, ki so v stiski. Sistem rejništva 
je pri nas dober in je mednarodno primerljiv, 
seveda pa to ne pomeni, da je idealen in da je 
brez napak. Ko se poglobimo v rejniške zgodbe, 
ki jih predstavljajo rejniki in osebe, ki so otroštvo 
preživeli na ta način, pridemo do zaključka, da je 
rejniški sistem potreben celovitejše prenove. 
Toga pravila marsikdaj pripeljejo do nepotrebnih 
zapletov, predvsem pa gre za to, da takšne ali 
drugačne ovire niso dobra popotnica za otroka. 
 Ministrstvo, pristojno za družino, smo v 
Demokratični stranki upokojencev nedavno že 
seznanili z najbolj perečimi težavami, ki se 
pojavljajo pri izvajanju rejniške dejavnosti in 
zaradi katerih so navsezadnje na slabšem 
predvsem otroci. Predlagali smo tudi možne 
rešitve, ki bi odpravile obstoječe pomanjkljivosti. 
Zato ministrstvo še enkrat pozivamo, da našo 
pobudo prouči in pripravi po potrebi v 
sodelovanju z drugimi ministrstvi ustrezne 
spremembe v posameznih konkretnih prepisih.  

 Kot že rečeno, bomo predlagano 
novelo zakona podprli skupaj s predlaganim 
amandmajem. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

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

podpredsednik, kolegice in kolegi!  
 V Sloveniji je rejnikov in rejnic 
absolutno premalo glede na število otrok, ki bi 
bili odvzeti iz družin, kjer vlada psihično in fizično 
nasilje. Žal je to velikokrat prikrito in varno skrito 
med štirimi stenami. Mogoče še vedno v družbi 
velja stigma, da če nekomu vzameš otroka, to 
pomeni, da si slab oče oziroma mati. Seveda si 
iz raznoraznih vzrokov, vendar če si že naredil 
otroka, je prav, da moraš skrbeti zanj. To vlogo 
prevzame rejnik oziroma rejnica. Kot prvo se je 
treba zavedati, da rejnik za otroka skrbi 24 ur, 
dan za dnem in leto za letom. Plačilo, ki ga dobi 
rejnik, oziroma rejnina je absolutno prenizka 
glede na vso odgovornost, ki jo nosi rejnik. Na 
centrih za socialno delo znajo določeni socialni 
delavci samo pametovati, govorijo o pravicah 
otrok, na njihove dolžnosti in obveznosti pa 
pozabijo. Ne zavedajo se, kaj vse doživljajo 
rejniki, kakšne stike, travne doživljajo, ko rejence 
peljejo od enega starša do drugega, od enega 
starega starša do drugega. In vsi tisti, ki jih mora 
imeti rejenec, samo begajo njegovo mišljenje, 
kaj počne prav in kaj ne. Požrtvovalnega dela, 
truda, skrbi rejnika pa ne zna nihče dovolj ceniti. 
In to ni prav.  
 Na centrih za socialno delo pa, recimo, 
zahtevajo, da te otroke oblačijo v najboljše 
znamke, jih peljejo k najboljšemu frizerju – ni da 
ni! Namesto tega bi morali biti hvaležni tistemu, 
ki skrbi zanj, ker to počne iz srca. Vendar se 
vse, kot vemo, začne in konča pri denarju. 
Predlog zakona tako določa dvig zvišanje plačila 
dela kot delo rejnine, ki pripada rejniku, in sicer 
iz 123 evrov na 132,50 evrov, ki se od začetka 
uporabe zakona od davnega leta 2002 ni 
spreminjal. Znesek se bo dvignil za – reci, piši – 
9 evrov v 17 letih. To pa je sramota. Poleg tega 
tudi ne razumem, zakaj tistim rejnicam, ki bi 
želele opravljati rejniško dejavnost kot poklic, 
tega določeni centri iz raznoraznih vzrokov ne 
omogočajo. 
 Predlog zakona nakazuje pozitivne 
tendence tudi v tej smeri. Podatki za februar 
2019 kažejo, da je pri sorodnikih, večinoma pri 
starih starših, nameščeno 209 rejencev. Menim, 
da bi bilo lahko jih več, glede na to, da najbolj 
poznajo svoje vnuke in vnukinje. 
 Institut rejništva se z novim Družinskim 
zakonom vsebinsko ne spreminja, prinaša pa 
določene spremembe v Zakonu o izvajanju 
rejniške dejavnosti. Družinski zakonik med 
drugim prinaša stvarno prisotnost, odločanje o 
namestitvi otroka v rejništvo s centrov na 
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socialno delo na sodišče. Predlog zakona tudi 
določa, da sodišče v primeru razrešitve rejnika, 
odloča o namestitvi otroka v drugo rejniško 
družino ali prenehanju rejništva ali posrbi za 
drugo obliko varstva in vzgoje otroka. 
 Nadalje je cilj zakona tudi zagotovitev 
pravne podlage za odločanje o razrešitvi rejnika. 
Slednje določa Družinski zakonik, ZIRD pa 
določa načine prenehanja rejniške pogodbe. 
Precizno določa tudi možnosti vključitve v 
zavarovanje iz naslova izvajanja rejniške 
dejavnosti kot poklica za manj kot polni delovni 
čas, s plačilom prispevkov za razliko do polnega 
zavarovalnega časa. Med drugim bo tudi 
omogočeno podaljšanje možnosti bivanja v 
rejništvu osebam, največ 12 mesecev po 
zaključku srednješolskega izobraževanja, 
vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta. Pogoj 
pa bo, da po polnoletnosti in zaključku 
srednješolskega izobraževanja aktivno iščejo 
zaposlitev ter da nimajo druge možnosti bivanja.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke bomo podprli Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti, ker je v osnovi 
dober namen rejništva, da se otrokom pri 
osebah, ki niso njihovi starši, tako omogoči 
zdrava rast, vzgoja, izobraževanje, skladen 
osebnostni razvoj ter usposobitev za samostojno 
življenje in delo. Menimo pa, da je treba vse te 
zadeve urediti tudi vsebinsko in na celovit način. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja bo stališče za Poslansko 
skupino SDS predstavila Suzana Lep Šimenko. 
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. 
 Rejništvo je pravno urejena oblika 
varstva otrok v primerih, ko zanje skrbijo osebe, 
ki niso njihovi starši. Področje izvajanja rejniške 
dejavnosti pa je urejeno v Zakonu o izvajanju 
rejniške dejavnosti.  
 Predlog zakona, ki je danes pred nami, 
se sprejema zaradi prilagoditve sprejetemu 
Družinskemu zakoniku in poleg prinaša še zlasti 
sledeče spremembe, in sicer: roditeljska pravica 
se opredeljuje kot starševska skrb ter ukinja 
institut odvzema poslovne sposobnosti in ga 
nadomešča z institutom skrbništva; na novo 
ureja način namestitve otroka z izdajo dovoljenja 
za izvajanje rejniške dejavnosti; uvaja 
spremembe glede prenosa stvarne pristojnosti 
odločanja o namestitvi otroka v rejništvu s 
centrov za socialno delo na sodišča. V primeru 
ugotovitve, da bi bile otrokove koristi v največji 
možni meri zaščitene z namestitvijo v rejništvo k 
sorodniku ali drugi osebi, ki je z otrokom tesno 
povezana, torej osebi, ki še nima dovoljenja za 
izvajanje rejniške dejavnosti in ni vpisana v 
zbirko izdanih dovoljenj, lahko sodišče odloči, da 
se otrok namesti v rejništvo k tej osebi; 
podaljšane možnosti bivanja osebam v rejništvu, 

ki po zaključku šolanja aktivno iščejo zaposlitev, 
seveda za lažje reševanje zaposlitvenega in 
stanovanjskega vprašanja in s tem tudi 
osamosvojitve. 
 Ker gre večinoma za pozitivne 
spremembe, v Slovenski demokratski stranki 
zakonu ne bomo nasprotovali. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: 

Poslanka Nina Maurovič bo predstavila stališče 
Poslanske skupine LMŠ. 
 Izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Slovenija je ena redkih držav brez 
sirotišnic. To je nekaj, na kar smo lahko zelo 
ponosni. Da je tako, se lahko zahvalimo 
predvsem kvalitetno zasnovanemu in 
vzpostavljenemu institutu rejništva. V Sloveniji je 
640 rejnic in rejnikov, pri katerih je nameščenih 
približno 900 otrok, ki zaradi takih ali drugačnih 
okoliščin ne morejo živeti s svojimi starši. Otroci 
v rejništvu pridobijo ali ohranjajo izkušnjo 
družinskega življenja. Te zagotovo ne bi mogli 
izkusiti v institucionalnem varstvu, ne glede na 
požrtvovalnost osebja ali stroke. Varnost zavetja 
družine, pa čeprav rejniške in čeprav le za 
prehodno obdobje, je nenadomestljiva. Pred 
dvema letoma sprejeti Družinski zakonik … 
 Se opravičujem, zavrtelo se mi je. 
Smem nadaljevati kasneje? Moram se usesti.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Ja, 

seveda. Hvala poslanki. Boste v redu? 
 Nadaljujemo s predstavitvijo stališč. 
Naslednja je na vrsti Poslanska skupina 
Socialnih demokratov. 
 Mag. Marko Koprivc, izvolite. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, spoštovana podpredsednica. 
Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci! 
 Ključni razlog za sprejetje novele 
zakona je sprejetje Družinskega zakonika, ki na 
novo ureja družinsko zakonodajo ter prinaša 
odločanje o družinskih zadevah s centrov za 
socialno delo na sodišča. Družinski zakonik se 
bo začel uporabljati sredi aprila, zato je treba v 
tem zakonu prilagoditi nekatere postopkovne 
določbe in terminološke pojme, vse z namenom 
izboljšanja otrok v družinskih razmerjih. 
 Primarno in poglavitno vlogo v življenju 
otrok imajo njihovi starši. Posegi države v 
družino se lahko opravijo samo v skrajnih 
primerih, ki so natančno določeni z ustavo in 
zakonom. Socialni demokrati se zavedamo, da 
je ukrep namestitve otroka v rejništvo hud poseg 
v družino, saj se otroka loči od njegove matične 
družine, otroka se loči od staršev. Ne znamo si 
niti predstavljati, kako hud udarec to pomeni za 
otroka. Zato je še toliko bolj pomembno, da v 
prvi vrsti poskrbimo za otrokove pravice, za 
otrokovo korist, za njegove potrebe in želje. 
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Otroci so naše največje bogastvo, zato je na nas 
vseh, da najprej poskrbimo za njih.  
 V skladu s spremembami družinske 
zakonodaje in novim Družinskim zakonikom bo 
zdaj sodišče tisto, ki bo odločalo o ukrepu 
namestitve otroka v rejniško družino. Prav je, in 
tudi stroka je ves čas poudarjala, da mora o 
ukrepih za varstvo koristi otrok odločati en organ 
v enem postopku. Če bo sodišče ugotovilo, da je 
to v otrokovo korist, bo torej s sodno odločbo 
odločilo, da se otroka namesti v rejništvo, 
obenem pa bo imenovalo tudi rejnika, h 
kateremu bo šel ta otrok. S predlagano novelo 
bo sodišče lahko po novem izdalo tudi tako 
imenovano izredno dovoljenje za izvajanje 
rejniške dejavnosti, kar pomeni, da bo sodišče 
otroka lahko namestilo k otrokovemu sorodniku 
ali drugi osebi, ki je tesno povezana z otrokom, 
če bo ugotovilo, da je to v otrokovo korist, če bo 
sorodnik ali druga oseba izpolnjevala zakonske 
pogoje in če se bo s tem tudi strinjal: in to tudi, 
če ta pred tem ne bo imela dovoljenja za 
izvajanje rejniške dejavnosti.  
 Spoštovane in spoštovani! S 
predlagano novelo se ureja tudi možnost 
podaljšanja veljavnosti rejniške pogodbe po 
dopolnjenem 18. letu starosti otroka, tudi če se 
ta več ne šola, vendar nima drugih možnosti za 
bivanje, s čimer mu bo olajšalo reševanje 
zaposlitvenega kot tudi stanovanjskega 
vprašanja.  
 V noveli je predviden tudi dvig plačila 
dela rejniku za 9 evrov, in sicer s 123,51 evra na 
132,5 evra osnovne višine plačila dela za enega 
otroka oziroma polnoletno osebo v rejništvu.  
 V skladu z novo ureditvijo v 
Družinskem zakoniku se ureja tudi način 
razrešitve rejnika, in sicer določitev razlogov za 
razrešitev rejnika, vključno z možnostjo, da 
rejnik sam poda predlog za lastno razrešitev.  
 S to novelo se spreminjajo tudi nekateri 
terminološki pojmi, in sicer, kot je bilo že 
povedano, roditeljska pravica se bo zdaj 
imenovala starševska skrb, institut odvzema 
poslovne sposobnosti pa se nadomešča z 
institutom skrbništva.  
 Predlog zakona tudi bolj jasno določa 
pogoje za opravljanje rejniške dejavnosti kot 
poklica.  
 Po zadnjih podatkih je danes v rejništvu 
okrog 850 otrok. Ti otroci zaradi situacije, v 
kateri so se znašli, potrebujejo še posebno 
pomoč in podporo. Treba se je zavedati, da je 
izvajanje rejniške dejavnosti zelo zahtevno in 
odgovorno delo, skrbniki skrbijo za otroke v 
tistem času, ko jim je v življenju najtežje, v času, 
ko so ločeni od svojih staršev. Opravljanje 
rejniške dejavnosti zato zahteva nenehno delo, 
izobraževanje, izpopolnjevanje, rejniki pa morajo 
dobro sodelovati tako s centri za socialno delo in 
sodišči kot tudi s šolami in ne nazadnje tudi z 
otrokovimi starši. Vsi smo dolžni skrbeti za 
dobrobit otrok, zato jih je treba čim bolj zaščititi 
in jim ponuditi varstvo na vseh možnih področjih. 

 Socialni demokrati zaradi vsega 
naštetega predlog novele zakona podpiramo. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S poslanko Nino Maurovič je vse v 
redu, tako da lahko nadaljujemo z delom. 
 Naslednja bo predstavila stališče 
Poslanske skupine SMC gospa Mojca Žnidarič. 
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Spoštovani! 
 Z današnjo obravnavo novele Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti in Družinskega 
zakonika smo še korak bližje k uveljavitvi 
prenovljenega Družinskega zakonika, ki je bil 
sprejet leta 2017 in se začne v celoti uporabljati 
naslednji mesec. V slabih dveh letih so se vsi 
vpleteni deležniki, predvsem pa pravosodna veja 
oblasti, intenzivno pripravljali na novo ureditev 
prenosa stvarne pristojnosti za odločanje o 
družinskih zadevah s centrov za socialno delo 
na sodišča. V vmesnem času so bile sprejete 
tudi potrebne zakonodajne prilagoditve. 
Nedavno nazaj smo sprejeli novelo Zakona o 
nepravdnem postopku, danes to etapo 
zaključujemo še z novelo zakona o rejniški 
dejavnosti. Spremembe tega zakona so 
potrebne zaradi uskladitve z novim Družinskim 
zakonikom, ki sicer ni posegel v samo vsebino 
izvajanja rejniške dejavnosti, kljub temu pa 
nekatere od rešitev, zapisane v njem, terjajo 
določene postopkovne in terminološke 
prilagoditve izvajanje rejniške dejavnosti. 
 Z novelo se tako v pretežni meji urejajo 
vprašanja, povezana s prenosom stvarne 
pristojnosti odločanja o namestitvi otroka v 
rejništvo s centrov za socialno delo na sodišča, 
ki bodo lahko v postopkih o ukrepih za varstvo 
koristi otroka odločila o namestitvi otroka v 
rejniško družino ter hkrati imenovala rejnika, 
pred tem pa izvedla še ustrezno preverjanje 
osebe, ki še nima dovoljenja za izvajanje 
rejniške dejavnosti. 
 Predlog zakona vsebuje tudi nekatere 
druge, sicer manjše, a hkrati pomembne in 
potrebne spremembe, vezane na izvajanje 
rejniške dejavnosti. Zadovoljni smo, da se 
omogoča večja prilagodljivost pri izvajanju 
rejništva kot poklica ter da se dviguje višina 
plačila dela rejnine, ki pripada rejniku. Ta se 
namreč vse od leta 2002 ni spreminjala. Hkrati 
se zagotavlja tudi podaljšanje možnosti bivanja v 
rejništvu osebam, ki po polnoletnosti in zaključku 
šolanja aktivno iščejo zaposlitev ter nimajo 
druge možnosti bivanja. S tem bomo nekaterim 
rejencem olajšali reševanje zaposlitvenega in 
stanovanjskega vprašanja, kar bo pozitivno 
vplivalo na njihovo življenjsko osamosvajanje. In 
prav je tako! 
 Vprašanje, ki odmeva ob sprejemanju 
današnjih novel, pa je, ali so sodišča 
pripravljena na nove pristojnosti odločanja, 
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vezane na uveljavitev Družinskega zakonika. Po 
zagotovilih tako resornega ministrstva za 
pravosodje kot tudi sodne veje oblasti so se na 
novo ureditev ustrezno pripravljali in 
usposabljali, zato večjih kadrovskih in drugih 
zapletov ni pričakovati. S tem smo zadovoljni. 
Vsekakor pa vsaka večja sistemska sprememba 
zahteva nekoliko več začetniških naporov in 
prilagoditev. Na mestu pa obstaja premislek, ali 
bo treba v prihodnje razmišljati tudi o celovitejši 
prenovi rejniške dejavnosti. Do takrat pa je 
smiselno počakati na učinke nove družinske 
zakonodaje, ki jo bo zagotovo imela tudi na tem 
področju. 
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra bomo obe noveli tako Zakon 
o izvajanju rejniške dejavnosti kot tudi Družinski 
zakonik, ki bo obravnavan v sklopu naslednje 
točke dnevnega reda, podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Za Poslansko skupino Levica bo 
predstavil stališče gospod Boštjan Koražija. 
 Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): 

Spoštovana, hvala za besedo. Spoštovane, 
spoštovani, lep pozdrav!  
 Danes obravnavamo spremembe 
Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki v 
zakon bistveno vsebinsko ne posegajo. Glavna 
sprememba zakonodaje je prenos pristojnosti 
odločanja o namestitvi otroka v rejništvo s 
centrov za socialno delo na sodišča. Glede na 
to, da so se s prenosom pristojnosti, ki jo 
opredeljuje Družinski zakonik, strinjali tako na 
sodiščih kot tudi na centrih za socialno delo, 
predlaganim spremembam v Levici ne 
nasprotujemo. 
 Kot pozitivno ocenjujemo spremembo, 
ki rejencem omogoča podaljšano bivanje za eno 
leto oziroma do 26. leta še po zaključku šolanja, 
če rejenec nima drugih možnosti za bivanje. Vsi 
vemo, da mladi, tudi tisti, ki nimajo družinskih ali 
drugačnih težav, težko pridejo do primernih 
stanovanj. Glede na to, da se vsaj praviloma 
rejenci težko zanašajo na svoje družine, je tak 
ukrep seveda zelo dobrodošel. 
 Rejništvo in nastanitev v zavod sta dve 
obliki pomoči otrokom, ki zaradi različnih 
razlogov ne morejo živeti z družino. V splošnem 
so vsi posamezniki, ki so vključeni v oskrbno pri 
rejnikih, pred prihodom v rejniško družino 
doživeli travmatične dogodke, ki pa so povezani 
z neugodnimi družinskimi razmerami, na primer: 
nasilje v družini, alkoholizem in druge odvisnosti, 
zapustitev s strani staršev, smrt staršev in druge 
stvari. Gre za težke življenjske situacije, zato je 
pomembna kvalitetna in hitra obravnava, za kar 
pa je potreben jasno opredeljen namen 
institutov. Pri rejništvu ne gre le za to, da se 
otroka, ki iz različnih razlogov ne more živeti pri 
svojih starših, namesti v nadomestno družino. 
Prednost rejništva je namreč ravno v njegovi 

domačnosti, naravni obliki, ki naj bi otrokom 
omogočila, da pridobi pomembno družinsko 
izkušnjo oziroma toplino, ki jo je težko ustvariti v 
drugi skupinsko organiziranih oblikah varstva 
otrok. Seveda tudi to je zelo pomemben faktor – 
varnost. Tudi raziskava Inštituta za socialno 
varstvo je potrdilo, da je pri osebah, ki bivajo v 
rejništvu, večja verjetnost, da se bodo ob 
prehodu v odrasla življenja bolje in bolj uspešno 
vključili v družbo. 
 V Sloveniji je v rejniške družine 
nameščenih 851 otrok, zato je pomembno, da 
se rejništvu nameni zadostna pozornost tako z 
vidika zagotavljanja primerne podpore rejnikom 
kot tudi z vidika nadzora in preprečevanja 
zlorab. 
 Na tem mestu velja izpostaviti 
predvsem problem pridobivanja statusa rejnika z 
namenom posvojitve, prav tako pa tudi problem 
oziroma so problem velike razlike v izvajanju in 
kvalitete rejniške dejavnosti glede na območje 
pristojnosti posameznega centra za socialno 
delo. V ta kontekst spada tudi preobremenjenost 
strokovnih delavk in delavcev, ki pokrivajo 
področje rejništva. Izpostaviti velja tudi potrebe 
po količinsko in tematsko večjem obsegu 
izobraževanj za rejnike ter ureditvi starševskega 
dopusta za rejnike; podobno, kot je to urejeno za 
posvojitelje. Tem pomanjkljivostim rejniškega 
sistema v Sloveniji se bomo morali v prihodnosti 
še posvetiti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Dovolite mi, da k besedi povabim 
poslanko Lidijo Divjak Mirnik, ki bo predstavila 
stališče Poslanske skupine LMŠ do konca.  
 Izvolite.  
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsedujoča, za besedo. 
 Slovenija je ena redkih držav brez 
sirotišnic. To je nekaj, na kar smo lahko zelo 
ponosni. Da je tako, se lahko zahvalimo 
predvsem kvalitetno zasnovanemu in 
izpostavljenemu institutu rejništva. V Sloveniji je 
640 rejnic in rejnikov, pri katerih je nameščenih 
približno 900 oziroma nekaj manj otrok, ki zaradi 
različnih okoliščin ne morejo živeti s svojimi 
starši. Otroci v rejništvu pridobijo ali ohranjajo 
izkušnjo družinskega življenja. Te zagotovo ne 
bi mogli izkusiti v institucionalnem varstvu, ne 
glede na vso požrtvovalnost osebja ter stroke. 
Varnost zavetja družine, odnosi v njej, občutja v 
njej, pa čeprav le rejniške in čeprav le za 
prehodno obdobje, so pravzaprav zelo 
nenadomestljivi. 
 Pred leti sprejet Družinski zakonik je 
prinesel določbe, ki se posredno ali neposredno 
nanašajo tudi na izvajanje rejniške dejavnosti. 
Te določbe vstopajo v veljavo že aprila letos. Za 
boljši prehod in bolj življenjsko izvajanje instituta 
rejništva je zato Ministrstvo za delo pripravilo 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o izvajanju rejniške dejavnost, pa tudi 
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Predlog zakona o spremembah Družinskega 
zakonika. 
 Ena najbolj vidnih sprememb, ki jo 
predlagajo, je ta, da se pristojnost odločanja o 
namestitvi otroka v rejništvo v celoti prenese s 
centrov za socialno delo na sodišča. Sodišče bo 
odločilo tako o namestitvi otroka v rejo, kakor 
tudi imenovalo rejnika. Na svojo novo vlogo so 
se sodišča že pripravila in tudi usposobila, centri 
za socialno delo pa bodo v samem postopku še 
vedno igrali zelo pomembno vlogo, predvsem s 
podajanjem strokovnih mnenj in ocen. 
 Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti določa tudi možnost vključitve v 
zavarovanja iz naslova rejniške dejavnosti kot 
poklica. Dviga se tudi višina plačila kot dela 
rejnine in izenačitev prispevkov k stroškom 
oskrbe za otroke v rejništvu in v zavodu. 
Predvideva tudi, da je otrok upravičen do 
pokojnine po pokojnem staršu. 
 Morda najpomembnejša sprememba 
pa je pravzaprav ta, da predlog zakona uvaja 
možnost podaljšanja bivanja pri rejniku otroka 
tudi po dopolnjenem 18. letu starosti. V 
preteklosti se je namreč pokazalo, da so ti otroci 
dobesedno pristali na cesti ali pa so jih rejniki pri 
sebi obdržali tudi na lastne stroške in jih še 
naprej, da rečem, varovali oziroma jim nudili 
družinsko oporo. Težave so se pokazale pri 
ureditvi nadaljnjega bivanja in iskanja zaposlitve, 
sploh pri tistih, ki so na trg dela vstopali po 
končani srednji šoli in niso imeli druge možnosti 
bivanja. Po novem bodo v rejniških družinah 
bivali še eno leto po končanem srednješolskem 
izobraževanju, vendar ne dlje kot do 26. leta 
starosti. 
 Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške 
dejavnosti prinaša seveda tudi finančne 
posledice, vendar zgolj v tem delu, in sicer so na 
letni ravni ocenjeni na približno 70 tisoč evrov, 
kar je pravzaprav zanemarljivo v primerjavi z 
učinkom, ki ga bo zakon imel na življenje teh 
mladih ljudi, ki jim v življenju že tako ali tako ni 
bilo prizaneseno. 
 Spremembam zakona bo sledila tudi 
sprememba Družinskega zakonika. Ta pa bo 
uredila enotno določitev višine prispevka staršev 
v okviru preživljanja, seveda k stroškom oskrbe 
v primeru namestitve otroka v rejniško družino 
ali v zavod. 
 Vse navedene spremembe so v korist 
otrok in tudi ljudi, ki za te otroke skrbijo. So v 
korist te družbe in korist večjega zavedanja, da 
je tistim najranljivejšim med nami treba življenje 
v kar največji meri olajšati. Zato jih bomo tudi v 
Poslanski skupini LMŠ v celoti podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin in prehajamo na 
razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo 

bomo opravili na podlagi pregleda vloženega 
amandmaja z dne 26. marca 2019. 
 V razpravo dajem 6. člen ter amandma 
Poslanskih skupin LMŠ, SD, SMC, SAB in 
Desus. Želi kdo razpravljati? Ker ne, zaključujem 
razpravo. 
 O amandmaju bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 6. točki 
dnevnega reda. 
 S tem tudi prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA, 
TO JE OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH DRUŽINSKEGA ZAKONIKA. 

 Predlog zakona je v obravnavo vložila 
Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavnici Vlade gospe 
Bredi Božnik, državni sekretarki. 
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala za besedo. Spoštovani 

– ponovno! 
 Družinski zakonik v okviru urejanja 
preživninske dolžnosti s strani staršev med 
drugim ureja tudi obveznost preživljanja otroka v 
primeru izrečenega ukrepa. Predlog Zakona o 
spremembah Družinskega zakonika pa 
spreminja način določitve prispevka k stroškom 
oskrbe za otroke v okviru preživljanja otroka, ki 
je nameščen v rejništvo ali zavod. Predlog 
zakona posega v določbo tretjega in četrtega 
odstavka 184. člena Družinskega zakonika, ki 
prispevek izplačane preživnine določa neenako 
za otroke v rejništvu in v zavodu, ter ne 
upošteva dejstva, da vrsta namestitve ni 
otrokova izbira. Poleg teh je upoštevano tudi 
dejstvo, da je otrok lahko upravičenec do 
družinske pokojnine. Predlagana ureditev je po 
naši oceni pravičnejša do otrok v primerjavi s 
sedaj veljavno ureditvijo v Zakonu o izvajanju 
rejniške dejavnosti ter z ureditvijo v 184. členu 
Družinskega zakonika, ki določa prispevek k 
stroškom oskrbe glede na to, v katero vrsto 
institucionalnega varstva je otrok nameščen. 
Predlog zakona določa prispevek k stroškom 
oskrbe le v primeru, če otrok te prihodke 
dejansko prejema. Predlog zakona tudi določa, 
da poplačilo stroškov oskrbe uredi skrbnik in o 
tem ne odloča več sodišče. Predlagana ureditev 
bo tudi enostavnejša za centre za socialno delo, 
saj ne predvideva sklepanja vsakokratnih 
aneksov k rejniškim pogodbam glede na 
dejansko prejete prihodke, ter do sodišč glede 
določanja poplačila stroškov oskrbe. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Prelog zakona je obravnaval Odbor za 
delo, družino, socialne zadeve in invalide kot 
matično delovno telo, zato za predstavitev 
poročila odbora dajem besedo predsedniku, 
gospodu Vojku Staroviću. 
 Izvolite. 
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VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo. Pozdravljeni, državna sekretarka! 
 Odbor za delo, družino, socialne 
zadeve in invalide je na 5. seji kot matično 
delovno telo obravnaval Predlog zakona o 
spremembah Družinskega zakonika, ki ga je 
Državnemu zboru predložila Vlada s predlogom 
za obravnavo in sprejetje predloga zakona po 
skrajšanem postopku.  
 Kolegij predsednika Državnega zbora 
je sklenil, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku, zato ga je odbor 
obravnaval na podlagi 142. člena Poslovnika 
Državnega zbora. Pri delu odbora so sodelovali: 
predstavniki predlagatelja z ministrico za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti in 
predstavnico Zakonodajno-pravne službe. 
Odbor je prejel naslednje gradivo, objavljeno na 
spletnih straneh Državnega zbora: predlog 
zakona, mnenje Zakonodajno-pravne službe, 
mnenje Državnega sveta, vložene amandmaje 
kvalificiranih predlagateljev, pojasnila Ministrstva 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti na pripombe Zakonodajno-pravne 
službe. 
 Odboru je bilo posredovano mnenje 
Zakonodajno-pravne službe, ki je predlog 
zakona preučila z vidika njegove skladnosti z 
ustavo, pravnim sistemom in zakonodajno-
tehničnega vidika in dala konkretne pripombe k 
prvemu in drugemu členu. K prvemu členu je bil 
vložen amandma koalicijskih poslanskih skupin. 
Odbor je prejel tudi mnenje Komisije Državnega 
sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide, ki podpira predlagane spremembe. 
Predstavnica predlagatelja je predstavila predlog 
zakona, predstavnica ZPS je povedala, da so v 
uvodu dali pripombe pravnosistemske narave. 
Načelo pravne države iz drugega člena Ustave 
podaja zahtevo po jasnosti, preglednosti 
zakonske ureditve ter terja skladnost materialne, 
organizacijske in procesne ureditve družinskega 
prava, zato bi bilo treba Družinski zakonik glede 
vprašanj, izpostavljenih v mnenju, čim prej 
uskladiti z Zakonom o izvajanju rejniške 
dejavnosti ter Zakonom o nepravdnem 
postopku. Ostale pripombe so bile zakonodajno-
tehnične narave, v vloženem amandmaju je bila 
ena upoštevana, glede pripomb h končni določbi 
pa so bila posredovana pisna pojasnila 
ministrstva, ki predstavljajo pomemben del 
zakonodajnega gradiva in jih Zakonodajno-
pravna služba sprejema. 
 V krajši razpravi, ki je potekala o prvem 
členu predloga zakona, so razpravljavci zastavili 
nekaj vprašanj v zvezi s preusmeritvijo pristojnih 
centrov za socialno delo na sodišča in s tem 
povezanimi kadrovskimi vprašanji ter možnostjo 
uveljavljanja dopusta rejnikov. Ministrica je 
poudarila, da rejniki dopust lahko uveljavljajo na 
podlagi Zakona o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih in imajo že sedaj enake 
pravice. Prav tako je povedala, da priprave na 
prehod pristojnosti potekajo že dalj časa, zato 
po njenem mnenju hujših težav naj ne bi bilo. 

 Odbor je sprejel vloženi amandma. 
Pripravljeno je besedilo dopolnjenega predloga 
zakona, v katerega je vključen sprejeti 
amandma. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Starović. 
 Vas vabim, da kar ostanete pri 
mikrofonu, ker prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin in kot prvi predstavljate 
stališče Poslanske skupine Stranke Alenke 
Bratušek. 
 Izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoča. Sedaj pa še stališče stranke.  
 Novela Družinskega zakonika prinaša 
spremenjen način določanja prispevka za 
preživljanje otrok v rejništvu ali zavodu. 
Predlagane spremembe prinašajo tudi 
poenostavljen postopek določanja prispevka za 
centre za socialno delo in sodišča. Po novem bo 
namreč poplačilo stroškov oskrbe urejal skrbnik, 
prispevek pa se bo, ne glede na vrsto 
namestitve, določil glede na odstotek zakonsko 
določenih materialnih stroškov kot dela rejnine. 
Pri določanju skupnega zneska rednih prihodkov 
otroka se bo po novi ureditvi upoštevalo dejstvo, 
da je otrok lahko upravičen tudi do družinske 
pokojnine, ki po pokojnem staršu nadomešča 
preživnino. To pomeni, da se na račun 
prejemanja pokojnine znesek preostalih rednih 
prihodkov ne bo zmanjševal. Poleg navedenega 
pa nova ureditev prispevek za stroške oskrbe ne 
veže več na vrsto varstva, na katerega otrok v 
resnici nima nobenega vpliva. Ti stroški bodo 
sedaj, ne glede na tip otrokove namestitve, 
odmerjeni enako. 
 Ker sem danes o pomenu rejništva že 
razpravljal, se na tem mestu ne bom ponavljal. 
Bom pa poudaril, da v Poslanski skupini SAB 
pozdravljamo ureditev, ki bo v primerjavi s 
sedanjo do otrok bistveno pravičnejša.  
 Predlog novele bomo podprli. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

podpredsednica. Državna sekretarka, kolegice 
in kolegi – še enkrat na tem mestu!  
 Sicer zelo obširen Družinski zakonik bo 
s tokratno spremembo deležen sicer manjše 
spremembe, ki pa nikakor ni nepomembna. 
Nanaša se na določbe v zvezi s prispevkom za 
preživljanje otroka, ki biva izven svoje matične 
družine. Glavne določbe zakona po oceni 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti glede prispevka k stroškom 
oskrbe v primeru namestitve otroka v rejništvo 
ali zavod neenako obremenijo otrokovo 
preživnino, kar je odvisno od vrste namestitve, 
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pri čemer pa je res, da stroški oskrbe v zavodu 
in v rejništvu niso enake. 
 V Poslanski skupini Desus se strinjamo 
s predlagateljem zakona, da je smiselno, da je 
prispevek k stroškom oskrbe določen enako, ne 
glede na tip namestitve, saj na to, kam bo otrok 
nameščen, sam nikakor ne more vplivati. Hkrati 
s to spremembo se bo poenostavil še način 
poplačila stroškov oskrbe, saj bo to odslej urejal 
skrbnik. Torej bo manj dela odpadlo na centre 
za socialno delo in na sodišča.  
 Ker sistem zasleduje enako obravnavo 
otrok glede prispevanja k stroškom oskrbe za 
otroka v rejništvu ali zavodu in ker hkrati novi 
način izračuna izboljšuje položaj otrok, 
nameščenih v institucionalno varstvo, bomo 
poslanci iz vrst Desusa predlog zakona podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Poslanka Lidija Ivanuša bo predstavila 
stališča Poslanske skupine SNS.  
 Izvolite.  
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav vsem 

skupaj! 
 Kot nam je znano, Družinski zakonik 
celovito ureja več področij. Med drugim v okviru 
razmerij med starši in otroki ureja tudi obveznost 
preživljanja kot vzajemno dolžnost med starši in 
otroki. Preživninska obveznost ne preneha v 
primeru namestitve otroka v rejništvo ali v zavod 
kot posledica ukrepa ali soglasja staršev. S 
predlagano spremembo, ki jo imamo tukaj pred 
seboj, se tako želi pregledneje urediti način 
določitve prispevka k stroškom oskrbe. Tako se 
prispevek ne glede na vrsto namestitve, ali v 
rejništvo ali zavod, določi glede na odstotek 
zakonsko določenih materialnih stroškov kot 
dela rejnine. Materialni stroški, ki jih določa 
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti, trenutno 
znaša 291, 27 evrov. Nadalje predlog zakona 
določa prispevek k stroškom oskrbe le v 
primeru, če otrok te redne prihodke preživnine 
ali družinsko pokojnino dejansko prejema. 
Strinjam se tudi s predlogom zakona, ki določa, 
da poplačilo stroškov oskrbe uredi skrbnik. S 
predlagano spremembo bi to pomenilo, da če 
skupni redni prihodki otroka mesečno presegajo 
25 % materialnih stroškov, določenih z 
zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, 
nakaže skrbnik razliko v proračun, vendar največ 
v višini 50 % materialnih stroškov. O tej zadevi 
ne odloča več sodišče, kot to predvideva 184. 
člen Družinskega zakonika, ali center za 
socialno delo s sklepanjem aneksov k rejniški 
pogodbi. Na ta način se bodo razbremenila 
sodišča in centri za socialno delo ne bodo imeli 
več zaostankov glede pomembnih zadev, ki se 
tičejo državljanov in državljank Republike 
Slovenije. 
 Naj poudarim, da predlog zakona tudi 
vnaša enako obravnavo otrok glede prispevanja 
k stroškom oskrbe v rejništvu ali v zavodu. Če 
pogledamo sedanjo ureditev, ta ne upošteva 

dejstva, da vrsta namestitve v varstvo ni 
otrokova izbira, zato je na nek način smiselno, 
da je prispevek k stroškom oskrbe določen na 
enak način, kljub temu da stroški oskrbe v 
rejništvu in zavodu niso enaki. Poleg tega 
sedanja ureditev ne upošteva, da je otrok lahko 
tudi upravičenec za družinsko pokojnino. 
Družinska pokojnina namreč nadomešča 
preživnino po umrlem staršu ter se uveljavlja v 
drugem postopku na podlagi odločbe Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 Ne glede na navedeno pa je predmet 
določbe enotna ureditev prispevanja k stroškom 
oskrbe iz obeh naslovov, ki imata po vsebini isti 
namen. Predlagana ureditev ne prinaša 
finančnih posledic za proračun in za druga 
javnofinančna sredstva. 
 V Poslanski skupini Slovenske 
nacionalne stranke bomo podprli Predlog 
zakona o spremembah Družinskega zakonika, 
ker menimo, da slednji izboljšuje položaj otrok. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Gospa Suzana Lep Šimenko bo 
predstavila stališče Poslanske skupine SDS. 
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): 

Pozdravljeni še enkrat! 
 Družinski zakonik še ni niti dobro začel 
veljati, že imamo na dnevnem redu prve 
spremembe. Predlog spremembe, ki je danes 
pred nami, je v 184. členu, ki ureja obveznost 
preživljanja otroka v primeru izrečenega ukrepa, 
to je po odvzemu starševske skrbi, vendar, ko 
starši niso oproščeni preživljanja otrok.  
 S predlagano spremembo se želi 
pregledneje in pravičneje urediti način določitve 
prispevka k stroškom oskrbe, in sicer se 
prispevek, ne glede na vrsto namestitve, bodisi 
rejništvo ali zavod, določi glede na odstotek 
zakonsko določenih materialnih stroškov kot 
dela rejnine. Predlog zakona določa prispevek k 
stroškom oskrbe le v primeru, če otrok te 
prihodke dejansko prejema. Predlog zakona tudi 
določa, da poplačilo stroškov oskrbe uredi 
skrbnik in o tem ne odloča več sodišče.  
 Predlagana ureditev je po oceni 
predlagatelja pravičnejša do otrok v primerjavi s 
sedaj veljavno ureditvijo z Zakonom o izvajanju 
rejniške dejavnosti ter ureditvijo v 184. členu 
zakona, ki glede na vrsto institucionalnega 
varstva, v katerem je otrok nameščen, določa 
prispevek k stroškom oskrbe. Pri tem je namreč 
pomembno dejstvo, da vrsta namestitve ni 
otrokova izbira, zato je smiselno, da je prispevek 
k stroškom oskrbe določen na enak način. 
Predlagana ureditev je tudi enostavnejša za 
centre za socialno delo, saj ne predvideva 
sklepanja vsakokratnih aneksov k rejniški 
pogodbi glede na dejansko prejete prihodke, ter 
do sodišč glede določanja poplačila stroškov 
oskrbe.  
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 Glede na to, da zakon predvideva 
rešitev, ki je lahko pozitivna za otroke, zakonu 
ne bomo nasprotovali. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

spoštovana podpredsednica. Spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci! 
 Družinski zakonik je bil sprejet z 
namenom izboljšanja položaja otrok v družinskih 
razmerjih. Družinske zadeve so občutljive in 
specifične zadeve, ker so v njih vključeni otroci, 
ki so zaradi nizke starosti ter čustvene in telesne 
nedoraslosti toliko bolj dovzetni za izkoriščanje, 
zlorabe in manipulacije.  
 Starševska skrb pripada obema 
staršema, država pa lahko v njo poseže le, če 
starši hudo kršijo obveznosti ali zlorabijo pravice, 
ki izhajajo iz starševske skrbi, ali s svojim 
ravnanjem očitno pokažejo, da ne bodo skrbeli 
za svojega otroka.  
 Ne znamo si niti predstavljati, kako hud 
udarec to pomeni za otroka. Tudi če se staršu 
odvzame starševska skrb, ga to ne oprosti 
plačevanja obveznosti preživljanja otroka. 
Preživninska obveznost tako ne preneha v 
primeru namestitve otroka v rejništvo ali v zavod 
kot posledico ukrepa ali soglasja staršev. Z 
današnjim predlogom zakona se spreminjata 
določbi Družinskega zakonika, ki prispevek k 
stroškom oskrbe izplačane preživnine določata 
neenako za otroke v rejništvu in v zavodu. S tem 
odpravljamo neenako obravnavo teh otrok, saj je 
potrebno upoštevati, da si ti otroci ne izberejo 
sami, ali bodo v rejništvu ali v zavodu. Zato je 
smiselno, da je prispevek k stroškom oskrbe 
določen na enak način. 
 Ravno tako sedanja ureditev ne 
upošteva, da je otrok lahko tudi upravičenec do 
družinske pokojnine. Predlagana ureditev pa je 
tudi enostavnejša za centre za socialno delo, saj 
ne predvideva sklepanja vedno novih aneksov k 
rejniški pogodbi glede na dejansko prejete 
prihodke, in tudi do sodišč glede določanja 
poplačila stroškov oskrbe.  
 Socialni demokrati bomo podprli 
predlagani predlog sprememb zakona. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Zadnji bo stališče Poslanske skupine 
NSi predstavil gospod Aleksander Reberšek.  
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovana podpredsednica, poslanke in 
poslanci! 
 Ob sprejemanju Družinskega zakonika 
se je zdelo, da je dve leti do začetka uporabe 

njegovih določb dolga doba in da je dovolj časa 
za vse prilagoditve sistema. Zdaj pa, kot smo 
omenili že pri predhodnem zakonu, v zadnjem 
trenutku spreminjamo določbe. Lahko bi rekli: 
bolje pozno kot nikoli. V Novi Sloveniji upamo le, 
da so zadeve vendarle dobro premišljene in 
celovite.  
 Družinski zakonik bo prinesel nekaj 
izboljšav, predvsem glede posvojitev, rejništva in 
skrbništva, kjer bodo ti postopki s centra za 
socialno delo preneseni v pristojnost sodišč. A 
tudi na tem področju ostajajo odprta vprašanja, 
ki smo jih zastavili pred dvema letoma. Kako 
bodo sodišča glede na siceršnje zaostanke to 
zmogla? Se bodo sodni zaostanki na ta račun 
povečali? Sodniki sami so izpostavili vprašanje, 
ali so za te postopke usposobljeni, glede na to, 
da gre za mladoletne osebe in zelo občutljivo 
poseganje v njihovo ranljivo osebnost. Bodo 
zaradi tega sodišča potrebovala več izvedencev 
te stroke? Dobro bi bilo kaj slišati tudi o tej plati 
uvajanja Družinskega zakonika. Sicer pa je 
predlog sprememb, da se izenači prispevek 
stroškom oskrbe, izplačane preživnine ali 
družinske pokojnine za otroke ne glede na 
namestitev. Sedaj je ta prispevek neenak.   
 Poslanci Nove Slovenije bomo 
glasovali za predlog zakona. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  
 Ker amandmaji k dopolnjenemu 
predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem 
drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o 
predlogu zakona bomo v skladu s časovnim 
potekom seje zbora opravili danes v okviru 
glasovanj, in sicer pol ure po prekinjeni 6. točki 
dnevnega reda. S tem prekinjam to točko 
dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DOHODNINI. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila skupina 88 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Branetom Golubovićem.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona pa dajem besedo predstavniku 
predlagateljev Jožetu Lenartu.  
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Predsedujoča, 

kolegice in kolegi!  
 Od osamosvojitve dalje člani volilnih 
odborov od nadomestil, ki so jih prejeli za 
opravljeno delo na volitvah in referendumih, 
dohodnine niso plačevali oziroma se plačila 
nadomestil niso vštevala v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja. Pred izvedbo 
zadnjih predčasnih volitev v Državni zbor leta 
2018 pa je vprašanje ustreznosti več kot 25-
letne prakse izpostavilo Ministrstvo za finance 
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oziroma Finančna uprava Republike Slovenije. 
Pred tem je Državna volilna komisija po dolgih 
letih ukinila plačevanje nadomestil članom 
volilnih odborov v gotovini z namenom boljše 
preglednosti porabe javnih sredstev ter 
pravilnosti izplačil. Na sestanku med 
Ministrstvom za finance in Državno volilno 
komisijo je bilo pred parlamentarnimi volitvami 
2018 dogovorjeno, da se za izvedbo volitev 
praksa ne spreminja in da se od nadomestil 
prejemkov za člane volilnih odborov ne plača 
akontacija dohodnine. Nato je pred izvedbo 
lokalnih volitev jeseni 2018 Finančna uprava 
Republike Slovenije dala zahtevo za nakazilo 
akontacije dohodnine za člane volilnih odborov. 
To je bilo mesec dni po dnevu, ki je štel za 
začetek volilnih opravil, in štirinajst dni po tem, 
ko so občinske volilne komisije že imenovale 
volilne odbore. Zaradi te zahteve so nekatere 
okrajne volilne komisije poročale o zaznanem 
izstopanju iz članstva v volilnih odborih. V 
nekaterih primerih celo množično, tako da je bila 
izvedba lokalnih volitev v nekaterih občinah pod 
vprašajem. Na usklajevalnem sestanku med 
Državno volilno komisijo, Ministrstvom za javno 
upravo in Ministrstvom za finance je nato prišlo 
do dogovora, na podlagi katerega je Državna 
volilna komisija spremenila 4. člen Pravilnika o 
določitvi meril in kriterije za določitev višine 
nadomestil in povračila stroškov članom volilnih 
organov. V njem je določila, da članu volilnega 
odbora namesto nadomestila pripada pravica do 
povračila stroškov zaradi opravljanja funkcije 
člana volilnega odbora, in da mu za opravljanje 
te funkcije na volitvah pripada pravica do 
povračila stroškov v višini ene dnevnice, torej 48 
evrov za vsak dan glasovanja. Ob tem je treba 
pripomniti, da ker ni možno izplačevanje 
različnih višin povračil stroškov, so bili 
posledično predsedniki volilnih odborov in njihovi 
namestniki nezadovoljni, saj je njihovo delo 
zahtevnejše. Poleg tega pa ta ureditev ne 
upošteva 26. člena Zakona o volitvah v Državni 
zbor, ki v prvem odstavku tretjega odstavka 
določa, da imajo člani volilnih organov, torej tudi 
člani volilnega odbora, zaradi dela v volilnem 
organu pravico do ustreznega nadomestila in ne 
do povračila stroškov. Cilj predlagane novele je, 
da nadomestilo za delo v volilnih odborih na 
volitvah in referendumih postane predmet 
oprostitve po Zakonu o dohodnini. Zato je 
določeno, da nadomestilo za delo na 
posameznih volitvah ali referendumu ne sme 
presegati 20 % nadomestila, ki je največ 
določeno za predsednika okrajne volilne 
komisije za izvajanje volilnih opravil na 
posameznih volitvah ali referendumu. Poleg 
tega bo v primerni višini dohodnine oproščen 
tudi dohodek za odstop prostora za izvedbo 
volitev ali referenduma na državni ali lokalni 
ravni, izvedenih v skladu z zakonom. V skladu z 
novelo bo plačilo dohodnine oproščen dohodek, 
ki ne bo presegel 84 evrov. Do sedaj je bila meja 
42 evrov. Ta bo volilnim organom omogočil, da 
se bodo lahko v prihodnje bolj enakovredno 

pogajali oziroma ugotavljali interes zasebnikov 
za oddajo prostorov.  
 V zaključku. Bistvo predlaganega 
zakona je tako predvsem zagotoviti nemoteno 
delo volilnih odborov oziroma njihovo polno 
zasedbo, ob tem pa še zakonitost in poštenost 
ter ne nazadnje tudi legitimnost volitev. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

predlagatelju. 
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
finance kot matično delovno telo.  
 Za predstavitev poročil odbora dajem 
besedo predsedniku odbora Robertu Polnarju. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospa podpredsednica. Gospa in 
gospodje! 
 Odbor za finance je na sedmi seji 13. 
marca letos kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejetje predložila skupina 
poslank in poslancev s prvopodpisanim 
Branetom Golubovićem. 
 Kolegij predsednik Državnega zobra je 
sklenil, da se predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku. Kot gradivo smo na 
odboru za sejo prejeli mnenje Zakonodajno-
pravne službe, mnenje Vlade in mnenje Komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 
in finance.  
 V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakona vložile poslanske skupine vseh strank, 
zastopanih v Državnem zboru, in sicer k prvemu 
in tretjemu členu predloga zakona.  
 Na seji odbora so sodelovali: poslanec 
Jože Lenart v imenu predlagatelja, predstavnice 
in predstavniki Ministrstva za finance ter 
Zakonodajno-pravne službe. V uvodni dopolnilni 
obrazložitvi je predstavnik predlagatelja 
predstavil ključne rešitve, ki jih predvideva 
predlog zakona. Poudaril je, da se je 
problematika plačila dohodnine od nadomestila 
za člane volilnih odborov pojavila pred volitvami 
v Državni zbor leta 2018, ko je to vprašanje 
izpostavila Finančna uprava Republike 
Slovenije. Do takrat člani volilnih odborov 
dohodnine iz tega naslova niso plačevali. Zaradi 
gradiva Finančne uprave, v katerem je bila dana 
zahteva za nakazilo akontacije dohodnine za 
člane volilnih odborov, je prišlo do izstopov iz 
članstva v volilnih odborih. Izvedene so bile 
nekatere začasne prilagoditve predpisov, da bi 
se preprečile posledice, ki bi lahko v končni fazi 
tudi ogrozile izvedbo volitev.  
 Predlog zakona, ki je pred nami, 
omogoča primerno razrešitev te odprte zadeve. 
Njegov cilj je, da postane nadomestilo za delo v 
volilnih odborih na volitvah in na referendumih 
predmet oprostitve po Zakonu o dohodnini. 
Plačila dohodnine bo tako oproščen tudi 
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dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev 
oziroma referenduma, v kolikor le-ta ne presega 
84 evrov, saj so se tudi tukaj pojavljale težave 
predvsem z zagotavljanjem prostorov za namen 
izvedbe volitev.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je navedla, da je Zakonodajno-pravna 
služba podala pisno mnenje s pripombami, ki jih 
predlagani amandmaji v celoti odpravljajo.  
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
finance je predstavila mnenje Vlade o predlogu 
zakona, pri čemer je kot bistveno izpostavila 
predlog, da se določba predloga zakona, ki ureja 
višino nadomestila, preoblikuje tako, da bo 
nadomestilo, ki ga prejme član volilnega odbora, 
vezano na 20 % nadomestila, ki je največ lahko 
določeno za predsednika okrajne volilne 
komisije. 
 V razpravi so članice in člani odbora 
opozorili na problematiko ustvarjanja izjem od 
splošnih pravil, vendar po izpostavili, da je 
konkretni predlog zakona treba obravnavati ob 
upoštevanju pomena volilnih odborov za 
delovanje demokratičnega sistema ter z vidika 
dohodka, ki ga kot nadomestilo za delo v volilnih 
odborih zagotavljajo predvsem socialno 
šibkejšim skupinam. Izrazili so zadovoljstvo nad 
široko podporo predlogu zakona, ki bo področje 
primerno uredil in omogočil višje plačilo 
predsednikom volilnih odborov glede na njihove 
obveznosti ter prav tako povečan znesek 
nadomestila za najemodajalce.  
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval amandmaje vseh poslanskih skupin, 
zastopanih v Državnem zboru, in sicer k prvemu 
in tretjemu členu predloga zakona, in jih sprejel. 
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika 
Državnega zbora glasoval o vseh členih 
predloga zakona in jih sprejel.  
 Glede na sprejeta amandmaje je na 
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika 
Državnega zbora pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega so 
vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog 
zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa.  
 

 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem 
besedo predstavnici Vlade, državni sekretarki 
gospe Nataliji Kovač Jereb.  
 Izvolite.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Hvala za besedo, 

spoštovana podpredsednica. Spoštovane 
poslanke, spoštovani poslanci!  
 Vlada Republike Slovenije je sprejela 
mnenje o Predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim 
Branetom Golubovićem. S predlogom se 
naslavlja problematika davčne obravnave 
nadomestil in povračil stroškov članom volilnih 

odborov. Problematika je bila v letu 2018 
začasno rešena s spremembo Pravilnika 
Državne volilne komisije o določitvi meril in 
kriterijev za določitev višine nadomestil in 
povračil stroškov članom volilnih organov, 
tajnikom in drugim osebam, Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov 
iz delovnega razmerja, in sicer na način, da se v 
davčno osnovo ne všteva celodnevna dnevnica 
48 evrov za vsak dan glasovanja.  
 Vlada se s predlaganimi rešitvami 
glede trajne sistemske ureditve obravnavane 
problematike ter zastavljenega cilja predloga 
zakona strinja. Pri tem pa smo tudi opozorili, da 
je bilo potrebno zaradi jasnosti in določnosti 
nadomestil v zvezi z opravljanjem dela članov 
volilnih odborov opredeliti tudi višino zneska, od 
katerega se dohodnina ne plačuje. Se pravi, v 
predlaganem zakonu ni bilo enoznačno 
določljivo, do katerega zneska se ta dohodnina 
ni plačevala, kar je pa bilo s sprejetjem 
amandmaja na Odboru za finance tudi storjeno. 
Zakonska določba 1. člena se je prilagodila tako, 
da se višina nadomestila v zvezi opravljanjem 
dela na posameznih volitvah ali referendumu, ki 
ga prejme član volilnega odbora in je oproščen 
od dohodnine, veže na 20 % nadomestila, ki je 
največ lahko določen za predsednika okrajne 
volilne komisije.  
 Na Odboru za finance je bil sprejet tudi 
amandma k 3. členu, s katerim se je sledilo 
opozorilu Vlade glede problematičnosti 
preštevilčenja dosedanjih 3. do 7. točke v 107. 
členu Zakona o dohodnini zaradi črtanja 2. točke 
tega člena, ker se na Zakon o dohodnini vežejo 
tudi ostali zakoni. Vlada podpira tudi predlog za 
povišanje zneska, do katerega se ne plačuje 
dohodnina od dohodkov za odstop prostora za 
izvedbo volitev ali referenduma, se pravi s 
sedanjih 42 na 84 evrov.  
 Kot sem že predhodno povedala, Vlada 
predlog zakona glede zastavljenega cilja podpira 
in ugotavlja, da so bile naše pripombe, ki so bile 
podane v mnenju Vlade, sprejete, za kar se vam 
tudi zahvaljujemo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin.  
 Prvi bo predstavil stališče gospod 
Robert Polnar v imenu Poslanske skupine 
Desus.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospe 

poslanke, gospodje poslanci!  
 Zakoni, ki urejajo pravico do 
glasovanja, in določbe za uveljavljanje te pravice 
so v demokratični vladavini temeljni. V 
demokraciji je pomembno določiti, kako, kdo, 
komu in zakaj je potrebno oddati glasove. 
Procesi, v katerih se volilne preference izražajo 
kot glasovi, prevedeni v porazdelitev avtoritete 
oblasti, se uresničujejo na volitvah, ki morajo biti 
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pravilno in zakonito izvedene. V največji meri je 
to odvisno od članic in članov volilnih odborov. V 
Sloveniji je članic in članov volilnih odborov 
približno 19 tisoč. Do sedaj jim ni bilo potrebno 
plačevati dohodnine od prejetega nadomestila 
za upravljanje dela v volilnem odboru. 
Realizacija ideje, da bi tudi te vrste dohodek 
postal dohodninsko obdavčen, bi pomenila hud 
destimulativni dejavnik za državljanke in 
državljane, ki to delo hočejo opravljati. O tem 
nas je poslance Državnega zbora obvestila 
Državna volilna komisija, in to na podlagi 
izkustvenih spoznanj ob lanskoletnih 
državnozborskih in lokalnih volitvah, ko so 
marsikje v Sloveniji s skrajnimi napori vzpostavili 
pravilno konstitucijo volilnih odborov. Zato je 
prav, da Zakon o dohodnini spremenimo in 
dopolnimo tako, kot je predlagano, če naj 
zagotovimo nemoteno odvijanje vseh prihodnjih 
volitev in referendumov. 
  Najprej določamo izjemo od plačila 
dohodnine za prejemke v zvezi z opravljanjem 
dela članov volilnega odbora. Mi smo danes v 
obrazložitvah že slišali natančno in podrobno 
pojasnitev, za kaj gre pri posameznih članicah in 
članih volilnega odbora, ravno tako tudi, za kaj 
gre pri tistih, ki prostore oddajajo v najem za 
volilne namene, zato tega ne nameravam 
ponavljati. Tisto, kar se mi pa zdi pomembno 
poudariti, je, da je poleg nadomestila za 
opravljanje funkcije omogočena oprostitev 
plačila dohodnine tudi za povračilo stroškov 
članom volilnih odborov in da je glede plačila 
dohodnine za dohodek za odstop prostora to 
izjemno pomembno, ker je potrebno zasledovati 
cilj čim večjega števila volišč zavoljo lažje 
dostopnosti vsem volilnim upravičencem. Volilni 
odbori so namreč ključni volilni organi, brez 
katerih glasovanja na volitvah in referendumih ni 
mogoče izvesti, poleg tega pa zaradi 
heterogenosti svoje sestave jamčijo, da se 
volitve na Slovenskem opravljajo brez zapletov. 
Spremembe in dopolnitve zakona so bile na 
Odboru za finance popravljene s predlogi 
Zakonodajno-pravne službe in Vlade. Zaradi 
navedenega je zakon pravno jasen za praktično 
izvedbo vseh predvidenih oprostitev pri plačilu 
dohodnine povezanih z delom v volilnih odborih.  
 Zavoljo vsega naštetega bomo v 
Poslanski skupini Desus podprli Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo stališče predstavil Jani 
Ivanuša v imenu Poslanske skupine SNS.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospa 

podpredsednica, oba državna sekretarja, vsi 
prisotni v dvorani, lep pozdrav! 
 Sprejetje Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini 
je potrebno samo zato, da se ustavi finančna 

uprava. Ta bi namreč obdavčila vse, kar se 
obdavčiti da. Tako so se spravili celo na 
dohodke, ki so jih prejemali člani volilnih 
odborov. Tokrat so šli enostavno predaleč, saj 
ogrožajo celo izvedbo volitev in referendumov. 
Vsa ta tragikomična zgodba se je začela, ko je 
služba Državne volilne komisije ob tesnem 
sodelovanju z Ministrstvom za finance ukinila 
plačevanje nadomestil članom volilnih odborov v 
gotovini. Morda je ta poteza res prispevala k 
preglednosti javnih sredstev in pravilnosti izplačil 
članom volilnih odborov, toda dovolite dvom v to, 
da je ta odločitev prispevala k racionalizaciji 
stroškov volitev. V predlogu zakona ni nikjer 
podatka o tem, kolikšen je prihranek na ta račun. 
Torej gre zopet samo za neke pavšalne ocene. 
Člani volilnih odborov so bili veliko bolj 
zadovoljni, ko so prejeli gotovino že v soboto, 
dan pred volitvami ali referendumom. Sedaj pa 
čakajo na plačilo tudi cel mesec po volitvah. 
Druga, še slabša novost pa je, da se jim ta 
dohodek, ki ga dobi na transakcijski račun, šteje 
med dohodke pri uveljavljanju socialnih 
transferjev. Slovenke in Slovenci pomagajo 
državi pri izvedbi volitev, potem pa jih ta ista 
država prikrajša za socialne transferje zaradi 
njihove pomoči državi. Nerazumljivo. Še dobro, 
da jih bo država oprostila vsaj plačila dohodnine 
ob dohodku, ki ga prejemajo za volilna opravila, 
v nasprotnem primeru sploh nihče več ne bi 
želel delati v volilnih odborih. Plačevanje članov 
volilnih odborov je 27 let potekalo brezhibno, 
nato pa z eno nespametno potezo, kot je bila 
ukinitev plačevanja članov volilnih odborov z 
gotovino, povzročiš več problemov kot koristi.  
 V praksi se pojavlja še en problem, in 
sicer glede prostora za izvedbo volitev ali 
referenduma. Prvič, ne razumem, zakaj 
javnopravni subjekti, šole, vrtci, občine, krajevne 
skupnosti za oddajo svojih prostorov sploh 
zahtevajo oziroma prejemajo plačilo za odstop 
prostora za izvedbo volitev. Javnopravni subjekti 
bi morali prostore državi odstopiti brezplačno. 
Strinjamo pa se, da se zasebnikom, kjer so 
tradicionalna volišča, zviša znesek nadomestila, 
ki mora biti seveda oproščen plačila dohodnine. 
Ljudje so zelo navezani na določena volišča in 
vsaka sprememba volišča lahko negativno vpliva 
na udeležbo na volitvah. Državna volilna 
komisija bi morala počasi razmišljati tudi o 
elektronskih volitvah, ki bi bile bistveno cenejše. 
Navsezadnje bi lahko volitve izpeljale tudi 
upravne enote v okviru svojih rednih nalog. 
 V Slovenski nacionalni stranki 
podpiramo predlog, po katerem bodo dohodki 
članov volilnih odborov oproščeni plačila 
dohodnine. Prav tako podpiramo višje in 
neobdavčeno plačilo za tiste, ki odstopijo prostor 
za volitve in referendume, zato bomo Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini, podprli. Hvala lepa za vašo 
pozornost. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod poslanec. 
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 Naslednja je na vrsti mag. Karmen 
Furman, ki bo predstavila stališče Poslanske 
skupine SDS.  
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. 
Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana 
prisotna gostja! 
 S predloženimi spremembami Zakona 
o dohodnini se v temelju zasledujeta dva cilja: 
da nadomestilo za delo članov volilnih odborov 
na volitvah in referendumih po sprejeti 
spremembi danes obravnavanega zakona 
postane predmet oprostitve ter da bo do 
nekoliko višjega zneska, in sicer do predlagane 
višine 84 evrov, oproščen plačila dohodnine tudi 
dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev 
ali referenduma tako na državni kot na lokalni 
ravni.  Predlog obravnavane novele je 
pripravljen na podlagi opozorila Državne volilne 
komisije, ki v svojem dopisu opozarja na nastali 
problem ob izvedbi zadnjih predčasnih volitev v 
Državni zbor in lokalnih volitev v letu 2018. Na 
podlagi zahteve Finančne uprave Republike 
Slovenije in Ministrstva za finance je prišlo z 
ukinitvijo plačevanja nadomestil članom volilnih 
odborov v gotovini tudi do drugačne davčne 
obravnave nadomestil in povračil stroškov 
članov volilnih odborov, v skladu s katero bi 
morala biti plačila članom za delo v volilnem 
odboru obdavčena z dohodnino. 
 Glede na dejstvo, da vse od 
osamosvojitve Republike Slovenije člani volilnih 
odborov od nadomestil, ki so jih prejeli za 
opravljanje dela na volitvah in referendumih, 
niso plačevali dohodnine oziroma se plačila 
nadomestil niso vštevala v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja, se je s tem 
sprožilo tako vprašanje več kot 25-letne prakse, 
prav tako pa je bilo na tej osnovi moč zaslediti 
tudi bistveno zmanjšanje interesa ljudi za 
njihovo nadaljnjo sodelovanje pri izvedbi volilnih 
opravil. In prav slednje je lahko pomembno in 
ogrozi dosedanjo prakso oblikovanja in 
zakonitosti dela najpomembnejših organov v 
okviru izvedbe demokratičnih volitev, torej delo 
volilnih odborov, ki navsezadnje vodijo 
glasovanje na voliščih in ugotavljajo izid 
glasovanja na posameznem volišču. 
 Začasna rešitev, ki jo je podala 
Državna volilna komisija in je bila realizirana s 
spremembo pravilnika in vladne uredbe, je v 
dani situaciji sicer upravičila svoj namen, a 
vendarle se v tem oziru kaže potreba po 
sistematični ureditvi tega problema in sprejetju 
dolgoročne zakonske rešitve za nemoteno 
izvedbo vseh nadaljnjih volitev in referendumov. 
Pri tem pa je pomembno, da predlagana 
ureditev ne bo poslabšala dosedanjega 
pravnega položaja članov volilnih odborov in da 
je predlagana davčna obravnava v skladu z 
načelom pravne varnosti in zaupanja v pravo, 
saj se v vsem tem dolgem obdobju od 
osamosvojitve Republike Slovenije prejemki 

oziroma nadomestila, ki so jih člani volilnih 
odborov prejeli za opravljanje dela na volitvah in 
referendumih, niso vštevali v davčno osnovo 
dohodka iz zaposlitve. 
 Glede na navedeno, bomo v Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke predlog 
novele Zakona o dohodnini tudi podprli. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine LMŠ bo 
predstavila gospa Andreja Zabret.  
 Izvolite. 
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča, predstavniki Vlade, spoštovani 
kolegice in kolegi. 
 V sodobnih ustavnih ureditvah je volilna 
pravica ena od temeljnih političnih pravic 
državljana. To določa tudi Ustava Republike 
Slovenije, ki poudarja splošnost in enakost 
volilne pravice. Na to opozarja tudi predlog 
zakona, ki pravi, da so volitve v sodobnem 
pojmovanju demokracije eden najpomembnejših 
izrazov ljudske suverenosti in osnovni pogoj za 
demokratično oblikovanje najpomembnejših 
organov, zlasti predstavniškega telesa na 
državni in lokalni ravni. Volitve in referendume 
izvajajo volilne komisije in volilni odbori. Za 
zakonito in pošteno izvedbo volitev je zlasti 
pomembno delo njihovih članov, ki vodijo 
glasovanje na voliščih in ugotavljajo izid 
glasovanja na volišču.  
 Verjetno se vsi strinjamo, da gre za 
delo, ki ni lahko in pri katerem je treba biti 
izjemno natančen. Mednarodne institucije, ki 
ocenjujejo izvedbe volitev, so že večkrat izrazile 
mnenje, da se v Sloveniji volitve izvajajo na zelo 
visokem nivoju. V svojih poročilih poudarjajo 
pozitivno presenečenje nad številnimi volišči, 
kjer je volivcev manj kot 100 oziroma 50. Zakon, 
ki smo ga podpisale vse poslanske skupine, si 
prizadeva za kontinuiteto dobrih praks. V 
Sloveniji smo imeli več kot četrt stoletja urejeno 
tako, da člani volilnih odborov od nadomestil, ki 
so jih prejeli za opravljeno delo na volitvah in 
referendumih, niso plačevali dohodnine oziroma 
se plačila nadomestil niso vštevala v davčno 
osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Poleg 
tega se je članom volilnih odborov plačevalo 
nadomestilo v gotovini. Pred izvedbo predčasnih 
volitev v Državni zbor se je izpostavilo vprašanje 
preglednosti porabe javnih sredstev in 
pravilnosti izplačil. Nekako v zadnji minuti, 
potem ko so bili volilni odbori že imenovani, je 
bilo obelodanjeno, da bodo njihovi člani zaradi 
svojega dela zapadli v plačilo dohodnine. 
Pomanjkanje strateškega premisleka je 
posledično vodilo v izstopanje iz članstva v 
volilnih odborih, zato je bila tik pred volitvami 
sprejeta začasna rešitev, da članom namesto 
nadomestila pripada pravica do povračila 
stroškov. V danem trenutku je bil to najboljši 
možen izhod v sili, na dolgi rok pa žal ne, saj je 
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rešitev v nasprotju z Zakonom o volitvah v 
Državni zbor, ki določa, da imajo člani volilnih 
odborov za svoje delo pravico do ustreznega 
nadomestila. 
 S predlogom zakona situacijo rešujemo 
tako, da bo nadomestilo za delo v volilnih 
odborih na volitvah in referendumih postalo 
predmet oprostitve po Zakonu o dohodnini. 
Istočasno še zvišujemo znesek oprostitve za 
odstop prostora za izvedbo volitev, kar bo 
volilnim organom omogočilo lažje pogajanje z 
zasebniki za oddajo prostorov. V skladu z 
novelo bo plačilo dohodnine oproščen dohodek, 
ki ne bo presegel 84 evrov.  
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca bomo predlog zakona soglasno podprli, 
ker si prizadevamo rešiti potencialno situacijo 
nezanimanja za delo v volilnih odborih zaradi 
zapadanja v plačilo dohodnine ali možnosti 
uvrstitve v višji razred zaradi dela za državo. 
Torej gre definitivno za rešitev, ki je v javnem 
interesu. Ne nazadnje pa si želimo ohranjati 
tradicijo poštenih in profesionalno izpeljanih 
volitev v naši državi. Veseli pa nas tudi dejstvo, 
da smo ob tem strnile vrste prav vse poslanske 
skupine, kar je glede na preteklo prakso precej 
osvežujoče. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Mag. Bojana Muršič bo predstavila 
stališče Poslanske skupine SD. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednica, za besedo. Spoštovana 
državna sekretarja, kolegice in kolegi! 
 Naša demokracija sloni na mnogih 
voliščih, za delovanje katerih skrbijo volilni 
odbori, sestavljeni iz več tisoč članic in članov. 
Mnoga izmed več kot 3 tisoč volišč v naši državi 
se nahajajo v zasebnih prostorih, kar ob 
pomanjkanju ustreznih javnih prostorov 
omogoča večjo dostopnost volišč. Za delo, čas, 
trud in stroške, ki jih imajo s svojim volilnim 
delom, so članice in člani odborov upravičeni do 
skromnega nadomestila. Podobno velja tudi za 
lastnike prostorov, namenjenih izvedbi volitev. 
Gre za nekaj tisoč ljudi, ki poleg polno 
zaposlenih pravnikov in drugih strokovnjakov 
skrbijo za izvedbo volitev, za svoje delo pa 
prejemajo nadomestilo v višini nekaj 10 evrov. A 
brez njihovega dela, truda in predanosti poštene 
volitve niso možne. Njihov davčni položaj je 
spremenila preprosta in dobronamerna odločitev 
s ciljem večje finančne preglednosti, da se bodo 
nadomestila za delo članic in članov volilnih 
odborov poslej izplačevala na njihove 
transakcijske račune. Ob odsotnosti drugih 
zakonskih navodil je finančna uprava te dohodke 
vključila v davčno osnovo za dohodnino. To je 
članicam in članom povišalo davčno osnovo in s 
tem davčno obveznost, a še bolj problematično 
je bilo, da je zaradi več medsebojno 
nepovezanih vzrokov ta davčna obveznost 

narasla izrazito nesorazmerno s povišanjem 
prihodkov.  
 Ob zadnjih volitvah v Državni zbor so 
se pojavili celo primeri, ko je moral član volilnega 
odbora plačati več dodatnega davka, kot je bil 
njegov celotni bruto prejemek za delo člana 
volilnega odbora. Glavni razlog za tako 
nesorazmernost je bila neposrečena stopničasta 
formula posebne davčne olajšave, ki osebam z 
najnižjimi prihodki omogoča znižanje davčne 
osnove in s tem nižjo dohodnino. Mnoge članice 
in člani volilnih odborov so namreč ljudje z 
nizkimi dohodki, brezposelni ali nezmožni za 
delo, ki jim nadomestilo za njihovo vestno delo v 
volilnem odboru pomeni tudi dobrodošlo 
možnost izboljšati si prihodke. Zakonska 
matematična formula je njihove skupne dohodke 
za las uvrstila na stran, kjer uveljavljanje 
povišane olajšave ni več mogoče. In to je 
privedlo do precej slabe volje. Tudi zato je bil v 
eni od zadnjih sprememb tega zakona v 
prejšnjem mandatu spremenjen način 
izračunavanja te olajšave, ki ne posega več tako 
grobo v dohodke ljudi. Vseeno pa ob tem niso 
potihnila mnenja in pobude, da bi bilo pošteno, 
če plačil za dela, ki so nujna za izvedbo 
osnovnih demokratičnih opravil, ne bi 
obremenjevali z dohodnino. Gre vendarle za 
delo, ki ima jasen javni in skupni interes. Gre za 
delo, v katerega vsi zaupamo, da bo opravljeno 
vestno. Gre za delo, ki v pomembnem delu 
naših državljank in državljanov daje možnost 
soustvarjati temeljni obred demokracije. Mnogi 
izmed teh sodržavljank in sodržavljanov sicer 
nimajo visokih dohodkov. Mnogi izmed njih niso 
vključeni v delovna razmerja, a zaupanje, ki ga 
imamo vanje, so vedno doslej v celoti upravičili. 
 Demokratična država mora spodbujati 
vključevanje svojih državljank in državljanov v 
javne zadeve. Primeren način za to je, da 
nadomestila ljudem, ki v demokracijo vlagajo 
svoj čas in trud ter s svojim ugledom in imeni 
jamčijo za zaupanje, ki ga imamo v demokratični 
sistem, ne obremenjujemo z davki.  
 Zato v Poslanski skupini Socialnih 
demokratov podpiramo predlog, ki zagotavlja, da 
nadomestila članicam in članom volilnih odborov 
za njihovo nujno potrebno delo ne bo več 
obremenjeno z dohodnino. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine SMC bo 
predstavila poslanka Mateja Udovč.  
 Izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani! 

 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra smo aktivno sodelovali pri 
vsebinskem oblikovanju predloga novele Zakona 
o dohodnini. Prav tako smo tudi njen 
sopredlagatelj, zato bomo predlog novele 
Zakona o dohodnini tudi podprli.  
 Cilj predlagane novele je oprostitev 
plačila dohodnine za nadomestilo članov v 
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volilnih odborih na volitvah in referendumih. S 
predlogom zakona se člane volilnih odborov 
oprošča plačila dohodnine do določene višine 
prejemkov za opravljeno delo. Prav tako se viša 
oprostitev plačila dohodnine od dohodka za 
oddajo prostora za izvedbo volitev ali 
referendumov z 42 evrov na 84 evrov.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra ocenjujemo, da predlog 
rešitev ne posega v temeljna davčna načela. V 
naši stranki se zavedamo, da mora davčni 
sistem zagotavljati pravičnost pri odmeri in 
plačevanju davka ter pri razporeditvi davčnega 
bremena. Zakon za določeno skupino davčnih 
rezidentov uveljavlja posebno olajšavo oziroma 
oprostitev plačila dohodnine. Pri tem je potrebno 
poudariti, da se je za delo članov volilnih 
odborov že do sedaj izplačevalo nadomestilo v 
obliki dnevnic. Pravna osnova za izplačilo je bil 
prvotno poseben sklep Državne volilne komisije, 
kasneje njen pravilnik in uredba Vlade. S to 
novelo zakona se bo slednja izjema odpravila. 
Člani volilnih odborov bodo upravičeni do 
nadomestila in do povračila stroškov, ki pa se ne 
bodo obračunavali in izplačevali v obliki dnevnic. 
Novela uvaja nadomestilo in povračilo stroškov 
za delo v volilnih odborih za volitve in 
referendume, ki sta predmet oprostitve po 
Zakonu o dohodnini. Torej gre za neke vrste 
davčno nevtralno rešitev tako za zavezance kot 
za državo. Zakaj je pričujoča sprememba 
Zakona o dohodnini potem sploh potrebna? V 
obdobju od osamosvojitve Republike Slovenije 
se omenjeni prejemki, ki so jih člani volilnih 
odborov prejeli za opravljeno delo na volitvah in 
referendumih, niso vštevali v davčno osnovo. Do 
spremembe je prišlo v času pred predčasnimi 
volitvami v Državni zbor leta 2018, torej lansko 
leto, ko je to vprašanje izpostavil Finančni urad 
Republike Slovenije. Zaradi slednjega so bile v 
lanskem letu izvedene nekatere začasne 
prilagoditve podzakonskih aktov, da bi se 
preprečile posledice, ki bi lahko ogrozile izvedbo 
volitev. Prav ta nedorečenost in negotovost je 
povzročila zmanjšan interes za sodelovanje pri 
delu volilnih odborov.   
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra opozarjamo, da so volilni 
odbori tisti ključni volilni organ, brez katerih se 
ne more izvesti glasovanje na volitvah in 
referendumih. Poleg tega pa so zaradi svoje 
sestave garant, da bodo volitve opravljene 
pošteno in brez zapletov. Res je, da je funkcija 
članov častna, a zavedati se moramo, da gre za 
zelo odgovorno delo, ki ga moramo opravljati 
hitro, učinkovito in zakonito. Člani volilnih 
odborov so predlog obdavčitve nadomestila 
razumeli kot nehvaležnost oziroma kot kazen 
države za njihovo dobro delo. Posameznikom 
lahko obdavčitev tega zneska prinese tudi 
uvrstitev v višji davčni razred, s tem pa višje 
plačilo dohodnine. Nadomestilo mora imeti 
motivacijski naboj, da se bo delo na tem 
področju še izboljšalo. Po našem mnenju so 
zato upravičeni do prejemka, ki tudi v prihodnje 

ne sme biti predmet obdavčitve. Dosedanje 
izkušnje so namreč pokazale vse manjše 
zanimanje za opravljanje te odgovorne funkcije, 
ki je povezana ravno z višino nadomestila in 
možnostjo plačila dohodnine zanjo.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra želimo opozoriti, da je ta 
sprememba zadnja sprememba predpisa, ki smo 
jo pripravljeni sprejeti zaradi spremembe prakse 
oziroma tolmačenja veljavnih predpisov s strani 
pristojnih upravnih organov. Pristojni upravni 
organi morajo strokovno izvajati predpise in 
slediti njihovemu namenu. Skrajni čas je, da za 
svoje delo začnejo prevzemati odgovornosti tudi 
predstojniki upravnih organov in posamezni 
uradniki, ki generirajo tovrstne zaplete. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

spoštovana podpredsednica. Kolegice in kolegi!  
 Osnovna rešitev novele je oprostitev 
plačevanja dohodnine od nadomestil za delo v 
volilnih odborih na volitvah in referendumih. V 
Levici to rešitev pozdravljamo, ampak bi radi 
opozorili, da je pri uvajanju izjem za plačilo 
dohodnine potrebna posebna previdnost. 
Načeloma bi morali dohodnino plačevati vsi. 
Seveda ne vsi v enakem znesku in po enaki 
stopnji, temveč po progresivni stopnji. Tisti, ki 
več ima, več prispeva, tisti, ki ima manj, prispeva 
manj. Najpremožnejši torej plačajo več. 
Oprostitev plačevanja dohodnine ja zato 
upravičena le, če primarno koristi manj 
premožnim. Delo v volilih odborih med vikendi 
večinoma opravljajo ljudje z nizkim 
premoženjskim statusom, upokojenci, študentje 
in brezposelni. Zato je uvedba izjeme v tem 
primeru upravičena. Ker so nadomestila za delo 
v volilnih odborih nizka, je davčno razbremenitev 
za delo v volilnih odborih, ki bo koristila zlasti 
manj premožnim, mogoče uvesti tudi brez 
otipljivih negativnih posledic na državni 
proračun. Poleg tega pa se je treba zavedati, da 
je delo v volilnih odborih izrednega pomena za 
ohranjanje in krepitev demokracije. Nadejamo 
se, da bo novela v prihodnje omogočila 
nemoteno delovanje volilnih odborov in 
preprečila nepotrebne zaplete, do katerih je 
prihajalo v preteklosti.  Nekaj podatkov iz 
ozadja. Plačevanje nadomestil za delo v volilnih 
odborih je bilo v preteklosti slabo urejeno. Od 
osamosvojitve dalje se od nadomestil ni 
plačevalo dohodnine. Ustaljena praksa je bila, 
da se članom volilnih odborov izplačuje v 
gotovini. Leta 2008 pa je bilo plačevanje z 
gotovino ukinjeno, s tem se je poveča 
preglednost porabe javnih sredstev. A zapletlo 
se je, ko je Furs zahteval, da se od izplačanih 
nadomestil iztirja dohodnina. Nekatere občinske 
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volilne komisije so poročale celo, da zato ljudje 
izstopajo iz odborov. Ker so bile zaradi tega 
volitve v nekaterih okrajih ogrožene, je Državna 
volilna komisija po dogovoru z Ministrstvom za 
finance in Ministrstvom za javno upravo ad hoc 
spremenila pravilnik in določila, da vsakemu 
članu odbora namesto nadomestila pripada 
pravica do povračila stroškov v višini dnevnice, 
kar znaša 48 evrov. Državna volilna komisija je 
opozorila, da ta rešitev ni ustrezna, ker po 
vsebini ne gre za povračilo stroškov, temveč za 
nadomestilo, zato ker imajo po Zakonu o 
volitvah v Državni zbor člani pravico do 
nadomestila in zato ker predsednikom volilnih 
odborov ne omogoča, da dobijo višja 
nadomestila.  
 Neustrezno ureditev je bilo treba 
spremeniti. Temu služi novela Zakona o 
dohodnini, ki določa, da za dohodke za delo v 
volilnih odborih velja oprostitev plačila 
dohodnine. Oprostitev velja pod pogojem, da 
nadomestilo v zvezi z opravljanjem dela na 
posameznih volitvah ali referendumu ne presega 
20 % najvišjega možnega nadomestila, ki ga 
lahko prejme predsednik občinske volilne 
komisije za izvajanje volilnih opravil na 
posameznih volitvah ali referendumu. Oprostitev 
velja tudi za dohodek za odstop prostora za 
izvedbo volitev ali referenduma, če dohodek ne 
presega 84 evrov.  
 Ker bo novela z davčno razbremenitvijo 
nadomestil koristila zlasti upokojencem, 
študentom, brezposelnim in drugim, ki v volilnih 
odborih vestno opravljajo svoje delo, jo bomo v 
Levici podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji bo poslanec Blaž Pavlin 
predstavil stališče Poslanske skupine NSi.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovana 

podpredsednica, spoštovane poslanke in 
poslanci!  
 Poštena in zakonita izvedba volitev je 
temelj zagotavljanja načela demokratičnosti v 
vsaki državi, ki je zgrajena na tem načelu. 
Izvedba volitev pa predstavlja precej velik 
organizacijski zalogaj, v katerem sodeluje več 
tisoč ljudi. Največji delež med temi so prav 
osebe, ki imajo v volilnih odborih nalogo, da 
volilna opravila na voliščih potekajo gladko in 
zakonito. Ker delo v volilnem odboru od članov 
zahteva veliko časa na volilni dan pa tudi že 
pred tem, je nujno, da so za svoje delo tudi 
pošteno plačani. V preteklosti so bili člani volilnih 
odborov za svoje delo plačani v gotovini, zatem 
se je začelo plačilo s transakcijo na bančni 
račun, pojavilo pa se je vprašanje obdavčitve 
tega enkratnega zneska v višini okrog 50 evrov. 
V Novi Sloveniji zagovarjamo načelo enakosti in 
omejitev administrativnih zahtev tudi na področju 
davkov. Obdavčitev 50 evrov, ki jih kot 
nadomestilo dobi oseba, ki s svojim delom na 

volišču skrbi za zagotavljanje načela 
demokratičnosti, se nam zdi popolnoma 
nepraktična in nepotrebna. Zavzemamo se za 
dokončno ureditev tega vprašanja s 
poenostavitvijo in jasno določenim izvzemom 
tega zneska iz dohodninske osnovne. Ne želimo 
si situacije, ko bo z obdavčitvijo tega enkratnega 
nadomestila vse tiste, ki so pripravljeni za delo 
na volišču, to začelo odvračati od sodelovanja 
pri izvedbi volitev. Če bi se to zgodilo v večjem 
obsegu, bi lahko zelo otežilo izvedbo volitev. Za 
izvedbo volitev so v marsikaterem kraju 
pomembni tudi zasebni prostori, ki jih lastniki 
odstopijo z namenom vzpostavitve volišča. Če 
želimo spodbuditi dolgoročno pripravljenost 
lastnikov teh objektov za sodelovanje pri izvedbi 
volitev, moramo tudi njim zagotoviti ugodne 
pogoje za odstop njihovih prostorov. Povišanje 
zneska, ki je oproščen plačila dohodnine, na 84 
evrov, je gotovo ukrep, ki gre v pravo smer.  Ker 
predlog zakona prinaša omejitev 
administrativnih bremen in izboljšuje pogoje za 
sodelovanje pri izvedbi volitev ter na ta način 
doprinaša k zagotavljanju načela 
demokratičnosti, ga bomo v Novi Sloveniji 
podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Zadnji bo stališče Poslanske skupine 
SAB predstavil gospod Franc Kramar.  
 Izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

podpredsednica. Kolegice in kolegi!  
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
dohodnini, ki v zakon med drugim uvaja 
pomembno izjemo, in sicer ureja višino 
nadomestil za člane volilnih odborov, do katere 
so slednji oproščeni plačila dohodnine. Na ta 
način se pravzaprav zgolj uzakonja praksa, ki se 
je sicer izvajala od osamosvojitve naprej, vendar 
so se za njeno doseganje ubirale različne poti. 
Sprva je zadevo olajšalo plačevanje v gotovini, 
nato pa kot izhod v sili služilo izplačevanje 
nadomestila v obliki dnevnic. Stvari so se 
namreč zapletle, ko je Državno-volilna komisija v 
luči čim večje transparentnosti javnih sredstev 
ukinila plačevanje nadomestil v gotovini in 
uvedla nakazovanje na transakcijske račune.  
 Furs je nato kljub drugačnemu 
dogovoru med komisijo in Ministrstvom za 
finance izdal zahtevo za nakazilo akontacije 
dohodnine za člane volilnih odborov. Ker se je to 
zgodilo v času, ko so bila volilna opravila v 
polnem teku in zamahu, je šlo za problematično 
situacijo, ki je za seboj potegnila izstopanje iz 
članstva v odborih, posledično pa je bila izvedba 
lokalnih volitev v najbolj kritičnih primerih celo 
pod vprašajem. Do takšne situacije ne sme več 
priti in k temu bo pripomoglo tudi sprejetje 
današnjega predloga zakona.  
 Z začasno rešitvijo so se sicer volitve 
nemoteno izpeljale, je pa prišlo do neustreznega 
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in nepoštenega plačila članom, ki so kljub 
opravljanju različnih nalog in prevzemanju 
močno različnih stopenj odgovornosti za svoje 
delo prejeli isto plačilo. Ker predsednik in njegovi 
namestniki opravljajo bolj odgovorno delo, je 
prav, da prejmejo k temu tudi bolj primerno 
plačilo. Če tega ne bi uredili, bi bilo pri 
naslednjih volitvah bržkone težko dobiti ljudi, ki 
bi bili za enako plačilo pripravljeni na svoja pleča 
prevzeti več odgovornosti in se konec koncev 
tudi bolj izpostaviti. Prav tako je praksa pokazala 
nujnost povišanja stroškov za najem prostorov. 
Jasno je, da je bila do sedaj določena meja, ki ni 
zapadla pod obdavčenje, glede na vse stroške, 
ki jih ima volilni odbor z najemom prostora, 
preprosto prenizka.  
 Pozdraviti moramo tudi dejstvo, da gre 
za prvi predlog, ki je vložen s podpisi vseh 
strank v Državnem zboru, tako koalicijskih kot 
opozicijskih. Želimo si, da bi bilo takšnih soglasij 
v prihodnje še več – tudi pri vsebinsko 
zahtevnejših in bolj poglobljenih zadevah – in da 
bomo znali večkrat preseči strankarska 
nasprotja in skupaj delovati v dobro državljanov. 
 Predlog sprememb zakona bomo v 
Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek 
soglasno podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem zaključujemo s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. 
Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili danes v 
okviru glasovanj, in sicer pol ure po prekinjeni 6. 
točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA DRUGO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU UREDBE 
(EU) O DOLOČITVI SPLOŠNEGA OKVIRA ZA 
LISTINJENJE IN O VZPOSTAVITVI 
POSEBNEGA OKVIRA ZA ENOSTAVNO, 
PREGLEDNO IN STANDARDIZIRANO 
LISTINJENJE (ZIUDSOL). 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Vlade 
gospodu Metodu Dragonji. 
 Izvolite. 
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Spoštovani poslanke in 
poslanci! 
 S predlaganim zakonom se omogoči 
izvajanje uredbe Evropske unije o določitvi 
splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi 
posebnega okvira za enostavno, pregledno in 
standardizirano listinjenje, ki je bila sprejeta že 

decembra 2017, uporabljati pa se je začela z 
začetkom tega leta.  
 Cilje te uredbe je spodbujanje poslov 
listinjenja, ki je poenostavljeno rečeno postopek, 
v katerem kreditodajalec, kot je na primer banka, 
lahko pa tudi drugi upniki, preoblikuje svoja 
posojila, vrednostne papirje največkrat v 
komercialne zapise, ki se prodajajo naprej 
drugim vlagateljem. Listinjenje je tako 
transakcija, ki omogoča bankam, da sprostijo del 
svojega kapitala, ki bi bil drugače angažiran za 
kritje tveganj v zvezi s podanimi posojili, s tem 
pa se povečuje potencial za financiranje 
gospodarstva. Listinjenje obenem prispeva k 
porazdelitvi tveganj v finančnem sektorju, saj 
banke del teh tveganj prenesejo na druge 
institucionalne vlagatelje. 
 Obravnavana uredba med drugim 
določa, da morajo države članice Evropske unije 
imenovati enega ali več pristojnih organov za 
nadzor nad izpolnjevanjem nekaterih določb te 
uredbe. Določiti je potrebno sankcije za kršitev 
določb ter državam članicam nalaga obveznost, 
da zagotovijo, da pristojni organi na njihovi 
uradni spletni strani objavijo podatke o identiteti 
kršitelja ter izrečenih nadzornih ukrepih. Predlog 
zakona ne prinaša novih vsebin, saj se uredba 
Evropske unije uporablja neposredno, prinaša 
pa določbe, ki so potrebne za nadzor nad 
subjekti te uredbe, in določa, da so ti subjekti 
Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih 
papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor po 
načelu njihove izvirne pristojnosti nadzora nad 
subjekti, in sicer v primeru, da bodo ti subjekti 
kakorkoli udeleženi v tovrstnih poslih. 
 Predmet zakona ureja tudi način objave 
podatkov o identiteti kršitelja ter izrečenih 
nadzornih ukrepih in višino glob za kršitve 
določb te uredbe. Podobno kot to velja za večino 
evropskih pravnih aktov s področja finančnega 
sistema, tudi ta uredba za hujše kršitve določa 
globe v višini, ki bistveno odstopajo od 
sistemskih okvirov, ki so predpisani za globe v 
Republiki Sloveniji. Slednje je tudi razlog, da je 
za izvajanje te uredbe treba sprejeti zakon in ne 
zgolj podzakonskega akta Vlade. 
 Na podlagi mnenja Zakonodajno-
pravne službe je Odbor Državnega zbora za 
finance k predlogu zakona sprejel amandmaje 
koalicije, ki prispevajo k večji jasnosti 
predlaganega zakonskega besedila. Zato 
predlagam, spoštovani poslanke in poslanci, da 
podprete predlog zakona. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
finance kot matično delovno telo.  
 Za predstavitev poročila odbora dajem 
besedo predsedniku odbora gospodu Robertu 
Polnarju. 
  Izvolite. 
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ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospa podpredsednica. Gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 7. seji 13. 
marca letos kot matično delovno telo obravnaval 
Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o 
določitvi splošnega okvira za listinjenje in o 
vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, 
pregledno in standardizirano listinjenje, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje 
predložila Vlada. Odbor je, poleg predloga 
zakona, prejel še naslednja gradiva: mnenje 
Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 
in finance. V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakona vložile Poslanske skupine koalicije, in 
sicer k 1., 3., 6. in 7. členu predloga zakona. Seji 
odbora so prisostvovali predstavnice in 
predstavniki Ministrstva za finance in 
Zakonodajno-pravne službe. 
 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
državni sekretar na Ministrstvu za finance 
pojasnil cilj in namen predloga zakona ter 
predstavil poglavitne rešitve, ki se nanašajo 
predvsem na definicijo listinjenja ter na izvajanje 
določb uredbe 2017/2402 in določitve pristojnih 
organov za nadzor ter sankcij v primeru kršitve. 
  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je glede pripomb iz pisnega mnenja 
podala opozorilo v zvezi z 8. členom predloga 
zakona, saj rešitev v tem členu pomeni sistemski 
odstop od zakona, ki ureja prekrške. 
 V razpravi, ki resnici na ljubo ni bila 
pretirano obsežna, je bil predvsem izražen dvom 
glede samega pojma »listinjenje«, ki je lahko s 
stališča finančnih instrumentov tudi 
problematično, kar je zelo nazorno pokazala tudi 
nedavna finančno-ekonomska kriza.  
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval vložene amandmaje poslanskih 
skupin koalicije in jih sprejel. Glede na sprejete 
amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. 
člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno 
besedilo dopolnjenega predloga zakona, v 
katerega so vključeni sprejeti amandmaji. 
Dopolnjeni predlog zakona je sestavni del tega 
poročila.  
 Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona in jih sprejel. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. 
 Prvi dobi besedo gospod Jani Ivanuša 
v imenu Poslanske skupine SNS.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Še enkrat lep 

pozdrav vsem prisotnim!  

 Kadarkoli se v Sloveniji pojavi nov 
finančni inštrument, se takoj pojavijo negativni 
občutki. Četudi se v slovenski pravni red 
prenaša evropska uredba, bi se morali najprej 
vprašati, kakšni bodo pozitivni učinki nove 
zakonodaje za Slovenijo.  
 V predlogu zakona je zapisano, da je 
listinjenje pomemben dejavnik dobro delujočih 
finančnih trgov. Pa mi povejte, ali je Slovenija 
dobro delujoč finančni trg. Gre za majhen in 
zaprt finančni trg. Na splošno naj bi listinjenje 
izboljšalo finančni sistem in zagotovilo dodatne 
možnosti za naložbe. Listinjenje pomeni 
preoblikovanje hipotekarnih in drugih posojil v 
vrednostne papirje, s katerimi se trguje na 
organiziranih trgih vrednostnih papirjev. Zdi se, 
kot da se bo tudi v tem primeri nekaj trgovalo s 
terjatvami oziroma posojili. Kako znamo v 
Sloveniji trgovati s terjatvami, lahko spremljamo 
na primeru DUTB. Slovenke in Slovenci imamo 
zelo negativne izkušnje z različnimi finančnimi 
produkti in organizacijami. Samo poglejte, koliko 
davkoplačevalskega denarja je bilo vloženega 
za saniranje bančnega sistema. Nove naloge 
bodo dobile inštitucije, ki so v preteklosti že 
zatajile pri nadzoru finančnega sistema: Banka 
Slovenije, Agencija za zavarovalni nadzor in 
Agencija za trg vrednostnih papirjev. Države 
članice morajo same zagotoviti, da imajo 
pristojni organi za določitev glob učinkovite 
ukrepe, ki so sorazmerni in odvračilni. Vprašanje 
je, kako bo to področje uredila Slovenija. 
Finančne inštitucije, ki se ukvarjajo z 
listinjenjem, morajo imeti dovolj sredstev, torej 
odobrenih posojil. Vprašanje je tudi, kako se 
bodo uredila razmerja med finančnimi 
inštitucijami oziroma med finančno inštitucijo, 
kreditojemalcem in vlagateljem. Kdo bo v tem 
trikotniku prevzel največje tveganje? Zdi se, da 
gre za finančni produkt, ki ga bodo nekateri znali 
izkoristiti – finančniki, posebej opremljeni z 
notranjimi informacijami. Vsi ostali pa bodo 
zopet potegnili krajši konec. Nekateri avtorji 
ugotavljajo, da gre vsaj del svetovne finančne 
krize pripisati listinjenju, ki je bilo izvedeno na 
podlagi hipotekarnih kreditov.  
 Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora je podala kar nekaj vsebinskih pripomb, ki 
so bile z amandmaji le delno upoštevana. Tudi 
na Odboru za finance ni bilo podrobnejše 
razprave o listinjenju, kar potrjuje, da gre za zelo 
zelo specifično zadevo. V Slovenski nacionalni 
stranki menimo, da bi morali v Sloveniji 
sprejemati tako zakonodajo, ki bo razumljiva 
preprostim ljudem.  
 Ker gre v primeru listinjenja za 
nepredvidljiv finančni produkt, ki s seboj prinaša 
številna tveganja, pa tudi malo koristi, predloga 
zakona ne bomo podprli. Hvala lepa za vašo 
pozornost.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Gospa Suzana Lep Šimenko bo 
predstavila stališče Poslanske skupine SDS. 



                                                                                                                          

  173  

 Izvolite.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo.  
 Listinjenje je pomemben element v 
dobro delujočih kapitalskih trgih, saj omogoča 
učinkovitejše delitev tveganj v finančnem 
sistemu in hkrati pripomore k sprostitvi bilanc 
kreditnih institucij, ki bi ob tem lahko omogočile 
dodaten obseg kreditiranja gospodarstva. 
Predlog zakona o izvajanju uredbe EU o 
določitvi splošnega okvira za listinjenje omogoča 
izvajanje uredbe EU, ki je bila sprejeta že v letu 
2017, stopila v veljavo z začetkom leta 2019 in 
se neposredno uporablja v vseh državah 
članicah že danes. Cilj uredbe je spodbujanje 
poslov, v katerih kreditodajalec, večinoma je to 
banka, preoblikuje svoja posojila, vrednostne 
papirje, jih združi v portfelje in jih naprej proda 
drugim investitorjem.  
 Predlog zakona, ki je danes pred nami, 
pa zlasti določa nadzor nad subjekti te uredbe. 
Predlaga se, da so to Banka Slovenije, Agencija 
za trg vrednostnih papirjev in Agencija za 
zavarovalni nadzor. In določa globe, ki glede na 
višino sistemsko odstopajo od Zakona o 
prekrških. Na sistemski odstop je opozorila tudi 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, ki 
predlaga, da je potrebno novelirati zakon, ki 
ureja prekrške, sicer bosta pravna varnost in 
načelo enakosti izgubljena. 
 Zaradi pravkar izpostavljenega v 
Slovenski demokratski stranki predloga zakona 
ne moremo podpreti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine LMŠ bo 
predstavil gospod Jože Lenart. 
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovana kolegica 

predsedujoča, predstavniki ministrstev, kolegice 
in kolegi! 
 Beseda lastninjenje ni ravno dobro 
zapisana v kolektivnem spominu zadnjega 
desetletja. Seveda pri tem ne mislim na 
izgovarjavo. Ravno nepregledno listinjenje 
oziroma pakiranje hipotekarnih kreditov v visoko 
zapletene finančne instrumente je pred desetimi 
leti v ZDA botrovalo nastanku hipotekarne krize, 
ki se je kasneje razvila v globalno krizo 
naslutenih razsežnosti. Kasneje se je izkazalo, 
daje bil glavni razlog za to namerno 
zmanjševanje regulative, svoj doprinos k vsemu 
pa so dale tudi bonitetne agencije, ki so te 
visoke toksične finančne inštrumente do 
zadnjega ocenjevale kot odlične. Širši cilj uredbe 
Evropske unije je sicer omogočiti enostavno, 
pregledno in standardizirano listinjenje, ki bo 
tovrstne produkte bolje ločilo od zapletenih, 
nepreglednih in tveganih instrumentov. 
 Predlog zakona, ki ga obravnavamo, pa 
le v manjšem delu prilagaja notranjo zakonodajo 
uredbi Evropski unije, in sicer določa nadzor nad 

subjekti te uredbe. Predvideno je, da bi ta 
nadzor izvajala Banka Slovenije, Agencija za trg 
vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni 
nadzor po načelu njihove izvirne pristojnosti nad 
subjekti, glede na to, kako so ti subjekti 
udeleženi v posameznih poslih. 
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca menimo, da predlog zakona sledi cilju 
omenjene uredbe, da bi ustvarili varnejši in 
preglednejši finančni sistem. Z njegovim 
sprejetjem bomo določili pristojne organe in jim 
zagotovili potrebna nadzorna in preiskovalna 
pooblastila ter pooblastila za izrekanja sankcij. S 
tem se bomo lažje izognili napakam, storjenim 
pred finančno krizo leta 2008, ki je zaradi takrat 
dovoljenih mahinacij finančnikov, globoko 
zarezala v vsakdanjik navadnih ljudi.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Stališče Poslanske skupine SMC bo 
predstavila Monika Gregorčič. 
 Izvolite. 
 
MONIKA GREGORČIČ (PS SMC): Spoštovana 

podpredsednica, poslanke in poslanci ter 
predstavnika Vlade! 
 V Poslanski skupini Stranke 
Modernega centra bomo Zakon o izvajanju 
Uredbe EU o določitvi splošnega okvira za 
listinjenje in o vzpostavitvi posebnega okvira za 
enostavno, pregledno in standardizirano 
listinjenje podprli. S tem zakonom v naš pravni 
red vnašamo določbe, ki bodo pristojnim 
organom omogočile potrebna nadzorna in 
preiskovalna pooblastila ter izrekanje sankcij. 
Evropska komisija je že leta 2014 v svojem 
naložbenem načrtu objavila namero, da 
ponovno vzpostavi trge visokokakovostnega 
listinjenja, hkrati pa tudi močne varovalne 
mehanizme, saj ne želi ponavljati napak iz 
obdobja pred finančno krizo leta 2008. Tedaj je v 
želji, da dohiti razvitost kapitalskih trgov v ZDA, 
preveč liberalizirala to finančno področje. Na 
trgu vrednostnih papirjev so tedaj sicer bile v 
veljavi direktive, ki so vlagateljem ponujale 
določeno zaščito, vendar pa področja listinjenja 
niso pokrivale v zadostni meri. Vlagatelji so tako 
utrpeli velike izgube predvsem zaradi 
drugorazrednih hipotekarnih kreditov. Sledila je 
vrsta ukrepov posameznih nacionalnih 
regulatorjev finančnih trgov, da bi posli listinjenja 
postali varnejši in enostavnejši. Pri tem pa se je 
izkazalo, da je bila potrebna celovita evropska 
reforma za stabilno in enotno ureditev tega 
področja. Nova uredba EU tako predstavlja okvir 
za varne, enostavne, pregledne, standardizirane 
in tudi ustrezno nadzorovane produkte 
listinjenja. Vse to bi posledično moralo prispevati 
k ustvarjanju novih naložbenih možnosti v 
Evropski uniji in zagotoviti dodaten vir 
financiranja gospodarstev, zlasti za mala, 
srednja ter zagonska podjetja.  
 Kako bo ta zakon vplival na slovenski 
finančni trg? Po prvih predvidevanjih žal ne prav 
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veliko, saj ima naša država slabo razvit 
kapitalski trg, ki nikoli ni opravljal funkcije 
dodatnega financiranja preko novih finančnih 
inštrumentov. Za tipičen primer listinjenja kot 
vrednostni papir lahko izpostavimo hipotekarno 
obveznico. Temelj za njeno izdajo je ponudba 
hipotekarnih posojil, vendar te prakse v Sloveniji 
praktično ni. Vseeno pa ureditev tega področja 
odpira nove poslovne priložnosti za nadzorovan 
razvoj novih finančnih produktov na našem trgu 
v bodoče. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

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

spoštovana podpredsednica! Vse kaže, 
da niste edini z zapletenim jezikom pri listinjenju.  
 Ampak pri listinjenju in pri pričujočem 
predlogu imamo bistveno večji problem, kot je 
izgovarjava njegovega naziva. Problem je v tem, 
da samo listinjenje obravnava kot neko izvršeno 
dejstvo, kot nekaj neproblematičnega in 
samoumevnega, nekaj, kar je treba samo 
kozmetično popraviti, malce ošiliti in bolje 
regulirati.  
 Vlada v uvodu podaja povsem 
nekritičen opis in analizo listinjenja. Zatrjuje, da 
je listinjenje pomemben dejavnik dobro delujočih 
finančnih trgov, da omogoča širšo porazdelitev 
tveganj v finančnem sektorju in sprostitev 
dodatnih posojil za gospodarstvo. Listinjenje naj 
bi, tako Vlada, izboljšalo učinkovitost finančnega 
sistema in zagotovilo dodatne možnosti za 
naložbe. Koristno naj bi bilo tako za kapitalske 
trge kot za državljane. Potem pa – po tej izčrpni 
hvalnici listinjenju – v enem stavku, tako 
mimogrede omeni tudi napake, ki so bile 
storjene pri listinjenju pred finančno krizo leta 
2008. Sprašujemo se, ali je Vlada pozabila, da 
je bilo ravno listinjenje eden od temeljnih 
vzrokov za izbruh finančne krize, ki je na 
globalni ravni povzročila recesijo, množično 
nezaposlenost, revščino in številne države in 
državljane potisnila na rob bankrota. Naj 
spomnim, da je bilo prav listinjenje v ozadju 
zloma hipotekarnega trga v ZDA. Prav listinjenje 
je omogočilo eksponentno rast špekulativnih 
finančnih naložb, ki so prek razpršitve tveganja 
ogrozile celoten svetovni finančni sistem. 
Stroške propadlih špekulacij z listinjenjem, ki so 
jih sanirale države, pa so nazadnje prek 
varčevalnih ukrepov drago preplačali delovni 
ljudje. Naj razložim. Model hipotekarnega 
bančništva v ZDA je temeljil na načelu »posodi 
in daj naprej«, v skladu s katerim so banke na 
primarnem trgu odobravale nova hipotekarna 
posojila ter jih nato na sekundarnem trgu 
prodajale drugim finančnim institucijam. Te so z 
listinjenjem odkupljenih posojil ustvarile toksične 
dolžniške vrednostne papirje za prodajo 
institucionalnim investitorjem. Osnovna 

pomanjkljivost opisanega modela je bila, da je 
temeljil na predpostavki naraščanja cen 
nepremičnin. Te so v ZDA od 80. let naprej 
realno rasle. Zato tudi bank ni pretirano skrbelo, 
ali bodo posojilojemalci na dolgi rok sposobni 
odplačati najeto posojilo, ampak so se zanašale 
predvsem na rast vrednosti zavarovanja oziroma 
hipoteke. Ta kalkulacija pa se potem ni več izšla, 
ko so cene nepremičnin začele padati, kar se je 
v Združenih državah zgodilo v letu 2006.  
 Posledice zloma hipotekarnega trga so 
bile katastrofalne. In znova, drugič, križ so nosili 
delovni ljudje in najšibkejši. Treba se je zavedati, 
da je k temu odločilno prispevalo listinjenje. 
Banke pri odobritvah posojil ravno zaradi 
listinjenja niso imele zadostnega interesa za 
dovolj skrben pregled in kasnejši nadzor 
posojilojemalcev, saj so njihova posojila lahko 
prepakirala z drugimi in jih prodala naprej 
investitorjem po vsem svetu. Takšna, visoko 
opevala razpršitev tveganja je ob poku 
hipotekarnega balona pokazala svoj pravi obraz. 
Z nepremičninskega trga v Združenih državah 
se je kriza razširila na bančni sektor v Evropi in 
drugje ter nazadnje cel svet pahnila v recesijo. 
Zopet, tretjič, križ so nosili delovni ljudje in 
najšibkejši.  
 V Sloveniji sicer trg listninjenja ni razvit, 
toda izkušnje zadnje gospodarske krize nas 
učijo, da Slovenija zato ni nič manj varna pred 
škodljivimi učinki globalnega trga listinjenja. 
Evropska uredba o listinjenju, ki prehaja v našo 
zakonodajo, se regulacije tega trga loteva zelo 
pomanjkljivo, zelo nezadostno. Sicer uvaja 
predpise za razlikovanje med manj tveganimi in 
bolj tveganimi produkti listinjenja. Pristojne 
organe pooblašča za izvajanje nadzora nad temi 
produkti ter določa globe za neizvajanje 
pričujočega zakona, toda namesto uvajanja 
ohlapne regulacije trga listinjenja bi morali 
razmišljati o njegovi radikalni omejitvi. Tega se 
zakon o izvajanju uredbe ne loteva.  
 Listinjenje je slaba ideja, zato ga v 
Levici ne bomo podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod Siter in čestitke za odlično izvedbo 
listinjenja.  
 Kot zadnji bo stališče predstavil gospod 
Robert Polnar, in sicer v imenu stranke Desus.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospe 

poslanke in gospodje poslanci!  
 Finančne transakcije, ki omogočajo 
kreditodajalcu ali upniku, da refinancira sklop 
posojil izpostavljenosti ali denarnih terjatev, tako 
da jih preoblikuje v vrednostne papirje, s katerimi 
se trguje, so značilnosti najrazvitejših finančnih 
trgov. Vsi postopki se pod skupnim imenovalcem 
imenujejo listinjenje. Izdajanje tovrstnih finančnih 
instrumentov je bilo v bližnji preteklosti najbolj 
izrazito na finančnih trgih Združenih držav 
Amerike, splošno znano pa je postalo zaradi 
svoje neobvladljive rasti. Stanovanjski krediti, 
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zavarovani s hipotekami na nepremičnine, so bili 
s strani bonitetnih agencij ocenjeni kot prvovrstni 
finančni instrumenti, čeprav so bili odobreni tudi 
ljudem, ki niso bili zmožni odplačevati 
obveznosti, izhajajočih iz kreditov. Težava je 
nastala, ko se je tveganje prenašalo naprej in 
povzročilo finančno krizo. Slovenski bančni in 
finančni sistem nista tako razvita, da bi v 
omembe vredni meri uporabljala finančne 
instrumente listinjenja zavoljo neugodnega 
razmerja med stroški izdaje in načrtovanimi izidi. 
Pričakovati je, da bo kot poglavitni vir 
financiranja za banke in finančne inštitucije 
ostalo zadolževanje na domačih in tujih 
finančnih trgih. Za primerjavo z današnjim 
predlogom naj spomnim na zakonsko ureditev 
hipotekarnih obveznic, ki v Sloveniji velja od leta 
2006. Hipotekarna obveznica je dolžniški 
vrednostni papir, pri katerem je glavnica 
zavarovana z eno ali več hipotekami na 
nepremičnine. V primeru stečaja izdajatelja se 
imetniki hipotekarnih obveznic poplačajo iz 
naslova prodaje zastavljenih nepremičnin, 
vendar se kljub zakonski možnosti od leta 2006 
do danes slovenske banke niso odločile za 
izdajo takih inštrumentov. Razlogi za to so 
povezani z visokimi stroški izdaje. Vsekakor je 
financiranje preko inštrumentov listinjenja 
alternativna oblika financiranja. Z uvajanjem 
uredbe v pravni red Republike Slovenije in 
Evropske unije kot celote se želi zagotoviti 
uskladitev trenutno neusklajenih določil 
zakonodaje na tem področju. Na ravni Evropske 
unije je potrebno okrepiti zakonodajni okvir, 
uveden po finančni krizi, za obravnavanje 
tveganj, ki izhajajo iz zapletenega, 
nepreglednega in tveganega listinjenja. 
Uveljavitev uredbe v slovenski pravni red tudi 
jasno določa pristojnosti organov za izrekanje 
nadzornih ukrepov. V našem primeru so to 
Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih 
papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor. Prav 
tako so jasno določene kršitve in višine glob za 
kršitve določbe uredbe. Višina globe za hujše 
kršitve lahko doseže tudi 5 milijonov evrov.  
 Zaradi vsega navedenega bo 
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije podprla Zakon o 
izvajanju uredbe Evropske unije o določitvi 
splošnega okvira za listinjenje in o vzpostavitvi 
posebnega okvira za enostavno, pregledno in 
standardizirano listinjenje. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. 
Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora opravili čez pol 
ure v okviru glasovanj. 
 

 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 6. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem 
nadaljevali ob 17.30. Hvala. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 17.01 in se 
je nadaljevala ob 17.30.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci , spoštovani predsednik Vlade, 
ministrice in ministri, gospe in gospodje, lepo 
pozdravljeni!  
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora.  
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: točke 9.A, 3, 4, 5 in 6. dnevnega reda. 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje 
zbora o predlogih odločitev.  
 Poslanke in poslance prosim, da 
preverite delovanje glasovalnih naprav. Hvala. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 9.A točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Liste 
kandidatov za ministra Vlade Republike 
Slovenije.  

 V skladu z 232. členom Poslovnika 
Državnega zbora se o imenovanju ministrov 
glasuje tako, da se glasuje o listi kandidatov za 
ministra kot celoti.  
 Na glasovanje dajem naslednji predlog 
sklepa: Državni zbor imenuje gospoda Aleša 
Šabedra za ministra za zdravje ter gospoda 
Simona Zajca za ministra za okolje in prostor.  
 Pričenjamo z glasovanjem. 
Navzočih je 83 poslank in poslancev, za je 
glasovalo 49, proti 20.  
(Za je glasovalo 49.) (Proti 20.) 
Ugotavljam, da je bil sklep sprejet. In tako tudi 
ugotavljam, da sta ministra Vlade Republike 
Slovenije imenovana.  
 Prosim novoimenovana ministra, 
gospoda Aleša Šabedra in gospoda Simona 
Zajca, da se nam pridružita v dvorani in v 
dvorani zasedeta sedeže, namenjene Vladi. 
 Novoimenovana ministra prosim, da v 
skladu s 113. členom Ustave Republike 
Slovenije prisežeta pred Državnim zborom.  
 Prvi bo prisegel gospod Aleš Šabeder, 
minister za zdravje. 
 Izvolite. 
 
ALEŠ ŠABEDER: 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: Gospod 

minister, imate možnost, da spregovorite pred 
Državnim zborom. Izvolite. 
 
ALEŠ ŠABEDER: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora Dejan Židan, spoštovani 
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predsednik Vlade gospod Marjan Šarec, 
spoštovane poslanke in spoštovani poslanci! 
 Zahvaljujem se za izkazano zaupanje. 
Zavedam se odgovornosti ministra za zdravje in 
jo tudi sprejemam. Odgovornosti, ki ni majhna in 
ni lahka. Ni osebe, ki se ne bi osebno ali preko 
svojih bližnjih srečala z zdravstvenim sistemom. 
Bolezen ne izbira ne levo in ne desno. Ne izbira 
barv, ne izbira prepričanj. Ne izbira družbenega 
statusa in ne izbira materialnega položaja. 
Verjamem, da se vsi tega zavedamo, da bomo 
dobro sodelovali in skupaj sprejemali odločitve, 
ki bodo v danih razmerah najboljše za naše 
državljane in državljanke. Če ne bomo delali 
skupaj, ne bo to poraz zgolj še enega ministra 
ali še ene vlade, temveč bo to poraz prav vseh 
nas, predvsem Slovenk in Slovencev.  
 Zdravje mora biti naša prioriteta, mora 
biti prioriteta vseh nas. Naravnana mora biti 
strokovno, transparentno, razvojno. Biti mora 
skupna zaveza vseh nas. Vsem partnerjem 
mora biti skupno dvoje – kakovostna in varna 
oskrba bolnikov ter delujoč zdravstveni sistem. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Sedaj sledi prisega gospoda Simona 
Zajca, ministra za okolje in prostor. 
 Izvolite, gospod minister. 
 
SIMON ZAJC: 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: Gospod 

minister, želite spregovoriti? Izvolite.  
 
SIMON ZAJC: Hvala, gospod predsednik. 

 Saj bom kratek. Rad bi rekel hvala 
vsem, ki ste glasovali za. Kot minister se bom 
trudil vsak dan, da bom to vaše zaupanje 
opravičil, želim si pa, da bi z vsemi vami dobro 
sodelovali, ker verjamem, da bomo na ta način 
za okolje naredil še več. Hvala.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Obema ministroma Vlade Republike 
Slovenije iskreno čestitam k imenovanju in vama 
želim uspešno opravljanje ministrske funkcije. 
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko 
dnevnega reda – Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD-B), 
skrajšani postopek.  
 Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je 

z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga 
bomo opravili na podlagi pregleda vloženega 
amandmaja z dne 26. 3. 2019.  

 Spoštovane poslanke in poslanci, 
prehajamo na odločanje o amandmaju 
poslanskih skupin LMŠ, SDS, SMC, SAB in 
Desus k 6. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 63, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 63.) (Proti nihče.)  
 Ugotavljam, da je amandma sprejet. 
 
 Končali smo z glasovanjem o 
amandmaju in z drugo obravnavo predloga 
zakona v okviru skrajšanega postopka. 
Ugotavljam, da je zbor v drugi obravnavi sprejel 
amandma k 6. členu dopolnjenega predloga 
zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje, 
ali nameravajo k temu členu vložiti amandmaje. 
Ugotavljam, da ne. 
  
 S tem prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. 
 Ugotavljam, da je k predlogu zakona za 
tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. 
Hkrati vas obveščam, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi 
obravnavi, predlog zakona neusklajen.  
 S tem prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona. 
 Glasujemo. Navzočih je 82 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 61, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 61.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je bil predlog zakona 
sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
  
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah Družinskega zakonika 
po skrajšanem 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. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 63, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 63.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o dohodnini po skrajšanem 
postopku. 

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

zakona, to je na odločanju o predlogu zakona. 
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 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada, nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 83, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 83.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet in s 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko 
dnevnega reda, to je z drugo obravavo 
Predloga zakona o izvajanju Uredbe (EU) o 
določitvi splošnega okvira za listinjenje in o 
vzpostavitvi posebnega okvira za enostavno, 
pregledno in standardizirano listinjenje v 
okviru rednega postopka. 

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

zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 83 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 45, proti 5. 
 (Za je glasovalo 45.) (Proti 5.)  
 Ugotavljam, da je zakon sprejet in s 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
  
 Prekinjam 6. sejo Državnega zbora, ki 
jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 27. 
MARCA 2019 OB 17.42 IN SE JE 
NADALJEVALA 28. MARCA 2019 OB 9. URI.)  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Spoštovani 

kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in 
gospodje! Začenjam nadaljevanje 6. seje 
Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanci: Jožef Horvat, 
Franc Trček, Matjaž Nemec, Željko Cigler do 15. 
ure in Jože Tanko od 16. ure dalje. 
 Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
GASILSTVU PO SKRAJŠANEM POSTOPKU. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem 
besedo predstavniku Vlade mag. Milošu Bizjaku, 
državnemu sekretarju na Ministrstvu za 
obrambo. 
 Izvolite. 
 
MAG. MILOŠ BIZJAK: Spoštovani 

podpredsednik, spoštovane poslanke in 
poslanci!  

 Vlada Republike Slovenije se je ob 
podpisu stavkovnega sporazuma 5. januarja 
2018 v 3. točki zavezala, da bo Ministrstvo za 
obrambo v začetku januarja 2018 vložilo v 
postopek predlog zakona o spremembah 
Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje 
dodatka za stalnost, in sicer tako, da bo položaj 
poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi 
uniformiranimi poklici. Predlog zakona je v 
postopek Državnemu zboru marca 2018 vložila 
že vlada v prejšnjem sestavu, vendar do 
njegove obravnave do konca mandata 
državnega zbora v prejšnjem sklicu ni prišlo, 
zato sedanja vlada predlog zakona ponovno 
vlaga v Državni zbor. Pri tem bodo poklicni 
gasilci upravičeni do poračuna nastale razlike pri 
izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 naprej. S 
predlagano dopolnitvijo Zakona o gasilstvu se 
dodatek za stalnost ureja primerljivo z drugimi 
uniformiranimi poklici in hkrati izpolnjuje zavezo 
Vlade Republike Slovenije iz stavkovnega 
sporazuma.  
 Predlog zakona določa, da poklicnim 
gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo delovnih 
mest opravljajo operativne naloge gasilstva, 
pripada za vsako začeto leto dela na taki 
dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost. Hkrati 
določa, da se javnemu uslužbencu, ki je 
premeščen na delo v poklicno gasilsko enoto, za 
določitev dodatka za stalnost šteje tudi delovna 
doba v organu, iz katerega je premeščen, če je 
bil po predpisih in pogojih, ki veljajo za organ, iz 
katerega je premeščen, upravičen tudi tam do 
tega dodatka za stalnost. S predlaganimi 
dopolnitvami Zakona o gasilstvu bo položaj 
poklicnih gasilcev glede dodatka za stalnost 
postal primerljiv z drugimi uniformiranimi poklici, 
kot so policisti, pripadniki stalne sestave 
Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe 
po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. S 
tem se na ustrezen način uveljavlja tudi razlika 
med poklicnimi gasilci in ostalimi delavci na 
področju zaščite in reševanja, ki so do sedaj 
imeli dodatek za stalnost urejen enotno v 
Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Dejstvo je, da poklicni gasilci 
neposredno izvajajo operativne naloge 
reševanja ljudi in premoženja in so v tem smislu 
veliko bolj primerljivi z ostalimi uniformiranimi 
poklici. Sprejetje zakona bo imelo finančne 
posledice za lokalne skupnosti, v katerih so 
organizirani javni zavodi na področju poklicnega 
gasilstva. Na podlagi pridobljenih podatkov od 
vseh štirinajstih zavodov na področju 
gasilsko-reševalne dejavnosti o številu 
operativnih gasilcev so finančne posledice 
ocenjene na 145 tisoč evrov na letni ravni.  
 Naj vas na koncu še obvestim, da je v 
javni obravnavi tudi že Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu, 
ki prinaša, tako kot smo že večkrat najavili, 
obširnejše spremembe na področju gasilstva, ki 
so bile predlagane s strani Gasilske zveze 
Slovenije in drugih pomembnih deležnikov na 
področju gasilstva. Hvala lepa.  
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PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
obrambo kot matično delovno telo. Za 
predstavitev poročila odbora dajem besedo 
predsedniku Samu Bevku. 
 Izvoli. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Odbor za obrambo je na 3. redni seji 
13. marca 2019 obravnaval Predlog zakona o 
dopolnitvi Zakona o gasilstvu, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada 
Republike Slovenije. Kolegij predsednika 
Državnega zbora je na 23. redni seji 18. januarja 
2019 sklenil, da se predlog zakona obravnava 
po skrajšanem postopku. Rok za vlaganje 
amandmajev se je iztekel v četrtek, 7. marca 
2019, v poslovniškem roku pa amandmaji niso 
bili vloženi.  
 Predstavnik predlagatelja mag. Miloš 
Bizjak, državni sekretar na Ministrstvu za 
obrambo, je v dopolnilni obrazložitvi pojasnil, da 
se je Vlada Republike Slovenije ob podpisu 
stavkovnega sporazuma 5. januarja 2018 v tretji 
točki zavezala, da bo Ministrstvo za obrambo v 
začetku januarja 2018 vložilo v postopek predlog 
dopolnitve Zakona o gasilstvu, ki bo uredil 
vprašanje dodatka za stalnost, in sicer tako, da 
bo položaj poklicnih gasilcev primerljiv z drugimi 
uniformiranimi poklici. S predlagano dopolnitvijo 
Zakona o gasilstvu se dodatek za stalnost ureja 
primerljivo z drugimi uniformiranimi poklici in 
hkrati izpolnjuje zaveza Vlade Republike 
Slovenije iz stavkovnega sporazuma. Predlog 
zakona po besedah mag. Bizjaka določa, da 
poklicnim gasilcem, ki v skladu s sistemizacijo 
delovnih mest opravljajo operativne naloge 
gasilstva, pripada za vsako začeto leto dela na 
taki dolžnosti nad 5 let dodatek za stalnost. S 
predlaganimi dopolnitvami Zakona o gasilstvu 
bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za 
stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi 
poklici, kot so policisti, pripadniki stalne sestave 
Slovenske vojske in pooblaščene uradne osebe 
po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij. 
Sprejetje zakona bo imelo finančne posledice za 
lokalne skupnosti, v katerih so organizirani javni 
zavodi na področju poklicnega gasilstva, v višini 
144 tisoč 490 evrov na letni ravni.  
 Zakonodajno-pravna služba je predlog 
zakona proučila z vidika njegove skladnosti z 
Ustavo Republike Slovenije in pravnim sistemom 
ter z zakonodajnotehničnega vidika. 
Zakonodajno-pravna služba je v svojem mnenju 
izpostavila in argumentirala opozorila ustavne 
narave glede vseh treh členov predloga zakona. 
Pri 1. členu gre za vprašanje skladnosti s 14. 
členom Ustave, ki določa načelo enakosti. To 
načelo pomeni, da je treba enake položaje 
obravnavati enako, za različne položaje pa 
navesti stvarne in na naravi stvari utemeljene 
razloge za razlikovanje. V zvezi z 2. členom 
Zakonodajno-pravna služba opozarja, da gre za 
povratno veljavo zakona za kar 15 mesecev, kar 

je veliko. Ustava ne prepoveduje povratne 
veljave, vendar pa je treba navesti pogoje, ki jih 
mora zakon izpolnjevati, med temi posebej 
izstopa javna korist. V zvezi s 3. členom 
Zakonodajno-pravna služba opozarja, da mora 
predlagatelj navesti posebne razloge za 
skrajšanje uveljavitvenega roka. Ta pojasnila so 
bila dana, predlagatelj pa je navedel, zakaj se z 
uveljavitvijo zakona mudi. 
 Sekretar Sindikata poklicnega gasilstva 
Slovenije David Švarc, poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije Franci Petek in podpredsednik 
Skupnosti občin Slovenije Marjan Kardinar so 
predlog zakona podprli. V razpravi je večina 
članov odbora predlog zakona podprla. K 
predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev.  
 Ker k predlogu zakona na matičnem 
delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, 
Odbor za obrambo Državnemu zboru predlaga, 
da Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o 
gasilstvu, skrajšani postopek, sprejeme v 
predloženem besedilu. Odbor za obrambo je s 
14 glasovi za in nobenim glasom proti sprejel 
tudi naslednji sklep: Odbor za obrambo 
Državnega zbora predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da prouči možnost refundiranja 
finančnih sredstev občinam, ki so ustanoviteljice 
poklicnih gasilskih enot, za izvedbo zakona o 
dopolnitvi Zakona o gasilstvu za leto 2018. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil Žan Mahnič. 
 Izvoli. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Kolegice in kolegi! 
 V Slovenski demokratski stranki bomo 
predlog spremembe zakona podprli, kajti 
podpiramo vse rešitve, ki so v korist gasilcem, 
predvsem pa tiste, ki so z njimi usklajene. 
Vendar žal ugotavljamo, da Vlada ni izkoristila 
priložnosti, ko odpira zdaj ta zakon za poklicne 
gasilce, in ni sledila sklepom Odbora za 
obrambo iz prejšnjega mandata, ki so bili z 
izjemo SMC takrat soglasno sprejeti, in sicer da 
naj Vlada prisluhne vsem zahtevam poklicnih 
gasilcev in tudi ustrezno spremeni zakonodajo, 
da se bo te njihove zahteve udejanjilo v praksi. 
Prav tako je bilo slišati pripombe s strani 
Združenja občin Slovenije in nekaterih drugih 
posameznikov, da se finančna sredstva za to 
zopet prelagajo na občine, tako da me veseli, da 
smo sprejeli vsaj sklep na Odboru za obrambo, 
ki nekako nalaga Vladi, da naj se ta finančna 
sredstva najdejo in seveda tudi dajo občinam. 
 Drugo, kar pa je najbolj zaskrbljujoče, 
je odnos te vlade do prostovoljnih gasilcev. 
Glede na to, da je predsednik Vlade sam 
prostovoljni gasilec, zdaj ima verjetno malo manj 
časa, pa vendarle, bi računali ravno zaradi tega, 
da bo Vlada pripravila, da bo Ministrstvo za 
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obrambo, kljub temu da ga ne vodi LMŠ, 
pripravilo nekatere ukrepe, da vendarle po vseh 
letih govorjenja uredimo status prostovoljnega 
gasilca. Tudi o tem je nekaj povedal mag. Miloš 
Bizjak na odboru, vendar iz vsega tega, kar je 
bilo povedano, nekako napovedano, kar je tudi 
že bilo objavljeno na spletnih straneh Vlade, to 
kar se pripravlja, spremembe zakona, kar se tiče 
prostovoljnih gasilcev, je videti, da bo daleč od 
tega, da bi končno že enkrat uredili status 
prostovoljnega gasilstva. Prav tako niste podprli 
amandmaja, ki smo ga predlagali v SDS, za 3 
milijone evrov, da bi se dalo več za gasilsko 
opremo za prostovoljna gasilska društva. 
Prošenj in finančnih vlog je veliko, žal se ne 
more vsem zadostiti. Strinjamo se verjetno, da 
nam tudi v Evropski uniji in drugje lahko 
marsikatera država zavida, na kako visokem 
nivoju imamo mi organizirano gasilstvo, vendar 
ne smemo spati na lovorikah. Res je, da gasilci 
večinoma opravljajo svoje delo prostovoljno in 
da finančna sredstva zbirajo od vrat do vrat – 
bodisi s koledarji, bodisi z akcijami, bodisi z 
veselicami, z odvozom železja in tako naprej, 
vendar bi morala imeti država tukaj večji posluh.  
 Prav tako bi se bilo potrebno enkrat 
končno pogovoriti o 6. členu Zakona o gasilstvu, 
skratka o vseh nalogah, ki jih morajo občine 
zagotavljati. In ko se bo zdaj odpiral ta zakon 
ponovno, že drugič v tem mandatu, bi veljalo 
razmisliti tudi o tem, ker vemo, da si lokalne 
skupnosti različno razlagajo ta člen, kdo je za 
kaj pristojen. Tako nekateri vlagajo samo v 
opremo, ne pa recimo v zidove, kar je nekako 
tudi linija, ki ji sledi Uprava Republike Slovenije 
za zaščito in reševanje. Vendar me veseli, da 
kot slišim, potekajo pogajanja, da bi se iz 
skladov Evropske unije lahko črpala finančna 
sredstva tudi za tako imenovane zidove oziroma 
za gradnjo in pa obnove gasilskih domov. 
 Prostovoljstvo je tisti temelj gasilstva, 
ne smemo ga uničiti, vendar pa tudi 
prostovoljstvo nekako bazira na financah, tako 
kot vsaka stvar. Denar, ki se ga nalaga v zaščito 
in reševanje, ni stran vržen denar, zato upam, 
da bo letos prišlo tudi do tiste realizacije, ki bo 
temu delu, kar se tiče gasilstva, znatno 
pripomogla, in sicer da pride do nakupov 
helikopterjev za helikoptersko nujno medicinsko 
pomoč, kot je bilo v začetku leta oziroma ob 
pogovorih o rebalansu tudi predstavljeno. Glede 
na to, da smo v Slovenski demokratski stranki v 
tem mandatu že enkrat vložili predloge za 
spremembo Zakona o gasilstvu, kar se tiče 
prostovoljnih gasilcev, bomo počakali, da vidimo, 
kakšen bo zakon, ki ga bo prinesla Vlada. 
Upamo pa, da bo predsednik Vlade Marjan 
Šarec končno izpolnil tisto, kar je obljubil pred 
volitvami, in sicer da se uniformirane poklice 
izvzame iz sistema plač v javnem sektorju. 
Samo tako bomo naredili vojsko, policijo, gasilce 
učinkovite.  
 Kot rečeno, mi bomo ta zakon podprli.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil Igor Peček.  
 Izvoli. 
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Cenjene kolegice in kolegi, 
državni sekretar!  
 V stranki Lista Marjana Šarca 
dopolnitev Zakona o gasilstvu razumemo kot 
poenotenje pravice za izplačilo dodatka za 
stalnost z vsemi uniformiranimi poklici ter tudi za 
izpolnjevanje koalicijske zaveze, ki se nanaša 
na pravično nagrajevanje javnih uslužbencev. 
Ne glede na to, da zakonodaja v marsikateri 
državi dodatka na stalnost v takšni obliki, kot je 
določena v slovenski zakonodaji, ne pozna, pa 
poznajo drugačne oblike dodatkov, ki jih poklicni 
gasilci dobijo poleg rednega dohodka, s čimer 
se jim priznava poseben status. Poklicni 
operativni gasilci v primeru naravnih in ostalih 
nesreč izpostavljajo svoje življenje različnim 
nevarnostim. To dejstvo jih ločuje od poklicnih 
gasilcev, ki teh nalog ne opravljajo in niso v 
stalni pripravljenosti. Zakon o gasilstvu natančno 
definira, katere določbe veljajo za poklicne 
operativne gasilce in katere veljajo za poklicne 
gasilce. Po zagotovilih Vlade in pristojnega 
ministrstva so sredstva zagotovljena v rebalansu 
proračuna za leto 2019, upoštevati pa je 
potrebno tudi dejstvo, da je v primerjavi s 
proračunom za leto 2018 v rebalansu proračuna 
namenjenih tudi 900 tisoč evrov več za 
povprečnine. Gasilci se pri opravljanju svojega 
dela srečujejo z zahtevnimi nalogami, ki poleg 
psihofizičnih sposobnosti zahtevajo tudi 
posebno tehnično znanje, sem spadajo delo z 
gradbeno mehanizacijo, uporaba različnega 
tehničnega orodja in tudi različna znanja s 
področja fizike in splošnega strojništva. Veliko 
poklicnih gasilcev poleg svojega rednega dela 
izvaja tudi aktivnosti na ostalih področjih, 
reševanje v gorah, tukaj so potapljači, jamarji, 
vodniki reševalnih psov, s čimer še dodatno 
prispevajo k urejenosti in tudi varnosti celotne 
družbe. 
 Glede na navedeno in tudi z 
upoštevanjem dejstva, da biti gasilec ni zgolj 
služba, ampak zaveza, da se pomoč drugemu in 
tveganje lastnega življenja dostikrat postavi tudi 
pred osebni strah, bomo v stranki Lista Marjana 
Šarca dopolnitev Zakona o gasilstvu soglasno 
podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Samo Bevk.  
 Izvoli.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o 
gasilstvu je za Socialne demokrate ena izmed 
pomembnejših točk dnevnega reda marčevske 
seje. Odločamo namreč o predlogu vladnega 
zakona, s katerim se končno uresničuje 
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stavkovni sporazum, sklenjen s Sindikatom 
poklicnega gasilstva Slovenije januarja lani. 
Zakon predstavlja podlago za izboljšanje 
položaja poklicnih gasilcev, predvsem pa za to, 
da se družbena vloga in pomen gasilstva 
prepoznata v praksi in odražata v enaki 
obravnavi s primerljivimi poklici. Do sedaj so bili 
poklicni gasilci namreč po krivici dokazano 
obravnavni slabše kot predstavniki drugih 
uniformiranih poklicev, na primer policisti ali 
pripadniki stalne sestave Slovenske vojske, saj 
so bili do izplačila dodatka za stalnost upravičeni 
šele po desetih letih. Z dopolnitvijo Zakona o 
gasilstvu se jim bo omenjeni dodatek od 
presečnega datuma, 1. januarja 2018, začel 
izplačevati po petih letih.  
 Medtem ko bomo Socialni demokrati 
predlog zakona kot edino pravično rešitev 
seveda z veseljem podprli, pa obžalujemo, da 
od sklenitve stavkovnega sporazuma in do 
sprejetja zakona mineva več kot leto ni, še 
posebej zato, ker je predlog zakona pripravila že 
takratna ministrica za obrambo Andreja Katič, 
Vlada pa ga je potrdila in Državnemu zboru 
posredovala 2. marca 2018. Na tej točki ne 
želimo iskati krivcev za to, da se dogovor s 
poklicnimi gasilci še ne uresničuje, pa vendar je 
treba pošteno povedati, da poklicni gasilci niso 
dobili izplačanega dodatka za stalnost, ker je 
predlog spremembe Zakona o gasilstvu, ki ga je 
SDS vložila ob koncu prejšnjega in na začetku 
aktualnega mandata, blokiral obravnavo 
vladnega zakona. Za Poslansko skupino 
Socialnih demokratov je ob tem ključno, da bodo 
kljub zamudi pri uresničevanju stavkovnega 
dogovora poklicni gasilci prejeli poračun razlike 
izplačil za nazaj, tako da v tem pogledu ni nič 
izgubljenega. Prav tako nas veseli, da bo 
Ministrstvo za obrambo prisluhnilo opozorilom 
občin, da izračun povprečnine za leto 2018 še 
ne upošteva finančne obremenitve, ki jo pomeni 
nova ureditev v zvezi z izplačevanjem dodatka 
za stalnost za posamezne občine. V zvezi s tem 
imamo sklep Odbora za obrambo ter tudi že 
politično zavezo ministrstva, da bodo sredstva 
zadevnim občinam za preteklo leto ustrezno 
povrnjena.  
 Spoštovane in spoštovani, tudi v letu 
2019 ostajajo gasilci tista poklicna skupina, ki ji 
ljudje v Sloveniji najbolj zaupajo, zato Socialni 
demokrati pozdravljamo decembrsko napoved 
Vlade, da pripravlja izhodišča in ukrepe za 
korenitejšo spremembo zakonodaje ter 
izboljšanje položaja gasilcev, tako poklicnih kot 
prostovoljnih gasilcev. Na ta način je predlog 
zakona, ki ga obravnavamo danes, znanilec 
večjih pozitivnih sprememb na področju 
gasilstva v Sloveniji, zato ga bomo Socialni 
demokrati, kot rečeno, enotno podprli. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavila Janja Sluga. 
 Izvoli. 

JANJA SLUGA (PS SMC): Me veseli, da smo 

prišli do te točke. Žal nekateri še vedno ne 
razlikujejo med prostovoljnimi gasilci in 
poklicnimi gasilci, ampak v redu, gremo naprej. 
V Poslanski skupini SMC Predlog zakona o 
dopolnitvah Zakona o gasilstvu podpiramo, saj 
bo pripeljal do izpolnitve stavkovne zaveze tretje 
točke stavkovnega sporazuma, ki je bil podpisan 
med vlado dr. Mira Cerarja in Sindikatom 
poklicnega gasilstva Slovenije. Ta je določil, da 
bo Ministrstvo za obrambo v začetku leta 2018 
vložilo v postopek predlog dopolnitve Zakona o 
gasilstvu, ki bo uredil vprašanje dodatka za 
stalnost, in sicer tako, da bo položaj poklicnih 
gasilcev primerljiv z drugimi pooblaščenimi 
uradnimi osebami. Vlada dr. Cerarja je obljubo 
tudi držala. Predlog zakona, kot ga imamo 
danes na mizi, je takrat v postopek v Državnem 
zboru vložila na začetku leta 2018, vendar pa je 
Poslanska skupina SDS takrat vložila svoj 
predlog zakona o dopolnitvah Zakona o 
gasilstvu na isti dan, zgolj nekaj ur pred vladnim 
predlogom. S tem je seveda namenoma 
blokirala sprejetje vladnega zakona. Tako žal do 
obravnave takratnega vladnega predloga ni 
prišlo, saj se je mandat v prejšnjem mandatu 
državnega zbora zaključeval, zato je trenutna 
vlada enak predlog zakona januarja letos vložila 
ponovno.  
 S predlagano dopolnitvijo bi poklicnim 
gasilcem, ki v skladu s sistematizacijo delovnih 
mest opravljajo operativne naloge gasilstva, 
pripadal za vsako začeto leto dela na taki 
dolžnosti nad pet let dodatek za stalnost v višini, 
določeni z zakonom, ki ureja sistem plač v 
javnem sektorju. Pri tem bi bili poklicni gasilci 
upravičeni do poračuna nastale razlike pri 
izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 dalje. S 
tovrstno dopolnitvijo bi torej dosegli cilj, da se 
glede pravice do izplačila dodatka za stalnost 
izenačijo primerljive poklicne skupine, saj po 
trenutno veljavnih zakonskih določbah primerljivi 
uniformirani poklici, na primer policisti, cariniki, 
pripadniki stalne sestave Slovenske vojske in 
pooblaščene uradne osebe na področju 
izvrševanja kazenskih sankcij, pridobijo pravico 
do izplačila dodatka za stalnost že po petih letih 
opravljanja operativnih nalog. Poklicni gasilci so 
namreč po sedanji ureditvi do izplačila tega 
dodatka upravičeni šele po 10 letih.  
 Hkrati se z dopolnitvijo zakona določa, 
da se javnemu uslužbencu, ki je premeščen na 
delo v poklicno gasilsko enoto, za določitev 
dodatka za stalnost šteje tudi delovna doba v 
organu, iz katerega je premeščen, če je bil po 
predpisih in pod pogoji, ki veljajo za organ, iz 
katerega je premeščen, upravičen do dodatka 
za stalnost, kar seveda podpiramo. Ob tem pa 
razumemo tudi zaskrbljenost predstavnikov 
občin, ki opozarjajo na vprašanje financiranja, 
saj bo to bremenilo prav proračune občin. Če 
povemo konkretno v številkah, za vseh štirinajst 
zavodov na področju gasilsko-reševalne 
dejavnosti so finančne obremenitve na letni 
ravni ocenjene na približno 144 tisoč 500 evrov. 



                                                                                                                          

  181  

Sredstva za leto 2019 so zagotovljena, za leto 
2018 pa naj bi bilo treba zagotoviti dodatna 
sredstva, zato smo v Poslanski skupini SMC na 
seji Odbora za obrambo podprli sklep, s katerim 
Vladi predlagamo, da prouči možnost 
refundacije finančnih sredstev občinam 
ustanoviteljicam poklicnih gasilskih enot za 
izvedbo te obveznosti.  
 Za zaključek naj ponovno izpostavim, 
da smo se in se bomo v Poslanski skupini SMC 
tudi v prihodnje ves čas zavzemali za izboljšanje 
stanja na področju gasilstva kot pomembne 
humanitarne dejavnosti, ki se izvaja v javnem 
interesu, vključno z izboljšanjem statusa in 
pravic tako poklicnih kot tudi prostovoljnih 
gasilcev. K temu bo ta dopolnitev zagotovo 
pripomogla, zato jo bomo seveda v naši 
poslanski skupini podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupina Levica bo 
predstavil Miha Kordiš. 
 Izvoli. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Po dolgih in mukotrpnih pogajanjih 
poklicnih gasilcev z Vlado in po protestu pred 
vladnim poslopjem je Odbor za obrambo v jeseni 
leta 2017 na predlog Levice sprejel dva sklepa. 
Prvi sklep je podprl zahteve Sindikata poklicnih 
gasilcev Slovenije za odpravo anomalij plačnega 
sistema in se je jasno postavil na stran delavcev 
v tem konfliktu in proti Vladi, to je proti 
delodajalcu v tem slučaju. Drugi sklep je 
sindikatu predlagal nadaljevanje pogajanj, Vladi 
pa, naj v celoti sprejme predlog, ki so ga v 
sindikatu pripravili. Pritisk Sindikata poklicnih 
gasilcev in pritisk v Državnem zboru sta privedla 
do vladnega podpisa stavkovnega sporazuma. Z 
njim se je v 3. točki Vlada zavezala, da bo 
Ministrstvo za obrambo v začetku januarja 2018 
prvič vložilo v postopek predlog dopolnitve 
Zakona o gasilstvu, ki bo uredil vprašanje 
dodatka za stalnost primerljivo z ostalimi 
uniformiranimi poklici. Pri tem bodo gasilci 
upravičeni do nastale razlike pri izplačilu 
dodatka od 1. januarja 2018 naprej.  
 Zakon sprejemamo danes, več kot 15 
mesecev po podpisu stavkovnega sporazuma. 
Res je, da je bil zakon vložen že v preteklem 
mandatu, ni pa res, da ni bil obravnavan zaradi 
predčasnega končanja mandata preteklega 
sklica Državnega zbora. Koalicija iz prejšnjega 
mandata je z izrednimi in nujnimi sejami 
poskrbela za sprejetje cele palete zakonov, med 
njimi marsikaterega škodljivega zakona – no, ni 
pa ji bilo do dodatka za stalnost pri poklicnih 
gasilcih. Da ni dosti boljša niti sedanja vlada pod 
vodstvom Marjan Šarca, priča dejstvo, da se je 
zakon, kljub temu da je bil pripravljen že pred 
enim letom, še pol leta po nastopu nove vlade 
valjal po predalih. Potem ko smo končno 
dočakali obravnavo tega zakona, pa smo si 
lahko prebrali mnenje Zakonodajno-pravne 

službe Državnega zbora. V tem mnenju piše, da 
se sploh ne spreminja pravi zakon in da bi 
določbe o retroaktivnosti izplačil dodatka za 
nazaj zaradi svoje neobrazloženosti lahko padle 
na Ustavnem sodišču. Ministrstvo za obrambo si 
je pod pokroviteljstvom Vlade Republike 
Slovenije privoščilo v Državni zbor vložiti 
zmazek od zakona. In če bi na ministrstvu in na 
Vladi vsaj delček pozornosti, ki jo namenjajo 
klečeplazenju pred imperialističnimi 
administratorji in pozdravljanju modre cunje z 
busolo, namenili odpravi plačnih anomalij, do 
tega sigurno ne bi prišlo.  
 Vladne prioritete so jasne in plače 
gasilcev, vojakov in delavcev v sistemu zaščite 
in reševanja so na tej listi vladnih prioritet pač 
zelo nizko. In zato so potrebni protesti in meseci 
in leta mukotrpnih pogajanj, da se izbori nekaj, 
kar bi moralo biti samoumevno. Ne glede na vse 
pa se sedaj pred nas postavlja glasovanje o 
tem, ali naj poklicnim gasilcem omogočimo 
prejemanje dodatka za stalnost po petih letih 
zaposlitve, opravljanja nalog poklicnega 
sestava, kot to velja za druge primerljive poklice, 
ali pa naj gasilci še naprej prejemajo dodatek po 
desetih letih.  
 V Levici bomo zaradi tega seveda 
zakon podprli; ne, ker bi bil primeren, dobro 
napisan ali karkoli drugega, ampak zgolj in samo 
zato, da poklicnim gasilcem omogočimo višje 
plače. Srčno upamo, da zakon in dodatki za 
stalnost, zlasti dodatki, ki morajo biti izplačani za 
nazaj, za zadnjih 15 mesecev vladnega 
zavlačevanja, ne bodo padli na kakšni višji 
instanci. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

Spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke 
in poslanci! 
 Kogarkoli vprašate, kdo so tisti, ki so 
vedno prvi pri nudenju pomoči pri vseh vrstah 
naravnih in drugih nesreč, je odgovor na dlani – 
gasilci, bodisi prostovoljni bodisi poklicni. 
Pogosto tvegajo svoja življenja, zato da rešujejo 
življenja drugih. In če vprašate, kateri izmed 
uniformiranih poklicev, policisti, pripadniki stalne 
sestave Slovenske vojske, gasilci, bi morali biti 
za opravljeno delo najbolje nagrajeni, je odgovor 
enak.  
 V Novi Sloveniji smo že v mandatih 
Alenke Bratušek in Mira Cerarja opozarjali na 
nepravične in nesprejemljive poteze, ki so 
gasilsko službo in gasilce potiskale na rob. Leta 
2013 smo v postopku sprejemanja Zakona o 
davku na nepremičnine predlagali, da se iz 
obvezne obdavčitve izvzamejo vsi objekti za 
zaščito in reševanje, gasilski domovi. Leta 2016 
smo predlagali novelo Zakona o davčnem 
potrjevanju računov, po katerem bodo 
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prostovoljna gasilska društva, ki so kot 
humanitarna društva in se večinoma financirajo 
s prostovoljnimi prispevki ter donacijami pravnih 
in fizičnih oseb, izvzeti kot zavezanci po tem 
zakonu. Decembra 2017 smo Krščanski 
demokrati ob sprejemanju novele Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju opozorili tudi na 
nujno potrebno korekcijo celotnega plačnega 
sistema v javnem sektorju, in sicer z vidika 
primerljivosti posameznih nazivov, poklicev in 
poklicnih skupin, upoštevajoč njihovo 
zahtevnost, odgovornost, pa tudi delovne 
obremenitve. Prepričani smo, da bi jih morali 
izvzeti iz enotnega plačnega sistema. Opozarjali 
smo na skupino poklicnih gasilcev, ko je Vlada 
videla največji problem pri plačah 122 od skupno 
665 poklicnih gasilcev, kar je na letni ravni 
predstavljalo 150 tisoč evrov.  
 Današnjemu predlogu dopolnitve 
Zakona o gasilstvu z vidika izboljšanja njihovega 
položaja ni mogoče nasprotovati, saj je vsaka še 
tako majhna rešitev dobrodošla. Ni odveč 
opozoriti, da ta izpolnitev stavkovne zaveze iz 
stavkovnega sporazuma med Vlado in 
Sindikatom poklicnega gasilstva Slovenije iz leta 
2018 prinaša dodatek za stalnost po petih letih 
opravljanja operativnih nalog le za poklicne 
gasilce v poklicnih enotah. Poleg tega Vlada to 
obveznost nalaga občinam, v katerih so 
organizirani javni zavodi na področju poklicnega 
gasilstva. Kar 14 takšnih javnih zavodov imamo 
v Sloveniji. Gre torej za ponovno dodatno 
obremenjevanje občinskih proračunov. Seveda, 
najlažje je stavkovne zaveze iz stavkovnega 
sporazuma reševati na plečih občine. Večja 
povprečnina, ki jo bodo letos dobile občine, je 
tako izničena z novimi finančnimi obremenitvami 
za pokrivanje cen v vrtcih, v domovih za ostarele 
in z izplačilom dodatka za stalnost poklicnim 
gasilcem, in to za nazaj, od 1. januarja 2018. V 
Novi Sloveniji upamo na trezen razmislek Vlade, 
da občinam, ki so soustanoviteljice poklicnih 
gasilskih enot, vsaj za preteklo leto ta sredstva 
povrne.  
 Predlog dopolnitve Zakona o gasilstvu 
bomo podprli v upanju, da bo Vlada našla 
rešitve tudi za ostale poklicne gasilce in za 
prostovoljne gasilce. Ravno ti gasilci največkrat 
prvi pridejo na kraj nesreče ali naravne 
katastrofe ter pomagajo ponesrečenim. Tvegajo 
svoja življenja, država pa jim nalaga plačilo 
usposabljanja in osebno odgovornost v primeru 
napak pri nujni medicinski pomoči.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

predsedujoči, spoštovane kolegice poslanke in 
poslanci! 
  Vsi se zavedamo, kako pomemben in 
spoštovanja vreden je poklic gasilca, zato je 
vsaka sprememba, ki prispeva k izboljšanju 

njihovega položaja, dobrodošla. Ob tem nikakor 
ne zanemarjam prostovoljnih gasilcev, a danes 
govorimo le o poklicnih. Predlog zakona je 
rezultat stavkovnega sporazuma in predvideva 
pravico do dodatka za stalnost po petih in ne po 
desetih letih. Prav je, da se poklicni gasilci glede 
teh pravic izenačijo z drugimi uniformiranimi 
poklici, navsezadnje so medsebojno povsem 
primerljivi in ni primerno, da bi bili gasilci še 
naprej prikrajšani. Skupnost občin je opozorila, 
da so finančna sredstva za ta ukrep 
zagotovljena le za leto 2019, ne pa tudi za leto 
2018, in ker je bil stavkovni sporazum podpisan 
januarja lani, so gasilci upravičeni do poračuna 
sredstev tudi za nazaj. Na spremembo o odmeri 
dodatka čakajo že dobro leto in preprosto ne 
moremo dovoliti, da se zatakne pri denarju. 
Konec koncev gre za relativno majhen znesek, 
približno 145 tisoč evrov. 
 Pozdravljam odločitev, da smo na 
Odboru za obrambo soglasno sprejeli sklep, po 
katerim predlagamo Vladi, da preuči možnost 
refinanciranja finančnih sredstev. To velja tudi 
za tiste občine, ki so ustanovile poklicne 
gasilske enote za izvedbo predlaganega 
zakona. Poklicni gasilci so nosilni steber 
reševanja in zaščite v primeru naravnih, 
prometnih, industrijskih in drugih nesreč. 
Nesebično pomagajo vsem državljankam in 
državljanom in pri tem nemalokrat tvegajo lastna 
življenja. So vedno na voljo in pridejo takoj, 
nobena druga podobna sila v državi nam v tako 
kratkem času ne priskoči na pomoč. V Stranki 
Alenke Bratušek smo soglasni, da si je treba 
prizadevati za izboljšanje pogojev dela tako 
poklicnih kot prostovoljnih gasilcev. In ne, ni 
dovolj, da jim spoštovanje za njihovo 
požrtvovalnost pokažemo le z besedami. Dajmo 
to storiti tudi z dejanji.  
 V Poslanski skupini SAB pozdravljamo 
predlog zakona in ga bomo soglasno podprli. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil Branko Simonovič. 
 Izvoli.  
 
BRANKO SIMONOVIČ (PS DeSUS): Hvala lepa 

za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice 
in kolegi! 
 Kot nam je že vsem v tej dvorani 
znano, so nas poklicni gasilci že pred časom 
opozorili na neurejene razmere in plačne 
anomalije. Vlada se je na napoved stavke 
odzvala s predlogom stavkovnega sporazuma 
glede ureditve plač oziroma osebnih dohodkov. 
Sporazum je bil januarja lani obojestransko 
podpisan, Vlada je nato že marca lani sprejela 
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu 
in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Z 
zakonom naj bi se uredila pravica do pridobitve 
dodatka za stalnost. Predlog zakona ni bil 
sprejet, ker ga je prehitel zaključek mandata 
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prejšnjega sklica Državnega zbora. Zato danes 
obravnavamo novelo Zakona o gasilstvu, ki 
določa, da poklicnim gasilcem, ki opravljajo 
operativne naloge gasilstva, pripada za vsako 
začeto leto dela na taki dolžnosti nad 5 let 
dodatek za stalnost. Po dosedanji ureditvi so bili 
na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami do tovrstnega dodatka 
upravičeni šele po preteku 10 let. Hkrati se bo 
javnemu uslužbencu, ki je premeščen na delo v 
poklicno gasilsko enoto, za določitev dodatka za 
stalnost štela tudi delovna doba v organu, iz 
katerega je premeščen. S sprejetjem te novele 
bo položaj poklicnih gasilcev glede dodatka za 
stalnost postal primerljiv z drugimi uniformiranimi 
poklici, kot so denimo policisti, pripadniki stalne 
sestave Slovenske vojske in pooblaščene 
uradne osebe po Zakonu o izvrševanju 
kazenskih sankcij. Poklicni gasilci pa bodo 
upravičeni tudi do poračuna nastale razlike pri 
izplačilu dodatka od 1. januarja 2018 dalje. 
 Glede na te določbe je bil izražen 
pomislek, kako bodo občine, v katerih so 
organizirani javni zavodi na področju poklicnega 
gasilstva, zagotovile ta sredstva za nazaj. Zato 
smo prisluhnili pripombam in predlogu Skupnosti 
občin Slovenije ter na Odboru za obrambo 
sprejeli tudi sklep, s katerim predlagamo Vladi, 
da prouči možnost refundiranja finančnih 
sredstev občinam, ki so ustanoviteljice poklicnih 
gasilskih enot, za izvedbo tega zakona za leto 
2018. V Poslanski skupini Desus smo 
zadovoljni, da je bil predlog na matičnem odboru 
sprejet brez glasu proti. Prav tako smo se 
poenotili glede predlaganega sklepa in 
verjamem, da bo tako tudi danes, da bomo 
podprli ta predlog zakona in tako vsaj malo 
izboljšali položaj tistih, ki jih vsi potrebujemo in 
delajo v dobro vseh nas. Seveda s sprejetjem te 
novele še ne bomo rešili vseh perečih vprašanj, 
zato pa je Ministrstvo za obrambo že pripravilo 
nov predlog sprememb in dopolnitev Zakona o 
gasilstvu, ki je sedaj v javni razpravi. 
 V naši poslanski skupini smo že večkrat 
povedali, da bomo podpirali predloge za 
izboljšanje razmer v gasilstvu, zato bomo z 
veseljem podprli tudi to novelo zakona. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. 
 Izvoli. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Gospod 

podpredsednik, vsi ostali prisotni v dvorani, lep 
sončen dan! 
 Opravljanje nalog poklicnega gasilstva 
je popolnoma primerljivo z opravljanjem nalog, ki 
jih opravljajo drugi uniformirani poklici – policisti, 
vojaki, cariniki, pazniki. Prav vsi našteti svoje 
delo opravljajo na terenu in v dokaj 
nepredvidljivih in nevarnih okoliščinah. Poklicni 
gasilci izvajajo operativne naloge reševanja ljudi, 
premoženja, pri čemer so izpostavljeni ognju, 
vodi, različnim nevarnim snovem, reševanju v 

prometni nesreči in podobno. Zato je prav, da 
pogoje za pridobitev dodatka za stalno 
pripravljenost izenačimo z drugimi uniformiranimi 
službami. Če imajo druge uniformirane skupine 
pravico do dodatka za stalno pripravljenost po 
petih letih, ga morajo imeti tudi operativni 
poklicni gasilci. 
 Prejšnja vlada je s Sindikatom 
poklicnega gasilstva Slovenije podpisala 
stavkovni sporazum, pri čemer ni izpolnila zavez 
iz sporazuma. Mislim, da bi morali imeti politiki 
toliko občutka za pravičnost, da svoje obljube 
tudi izpolnijo. Ne nazadnje je kljub temu 
zakonskemu predlogu ostalo odprto še 
vprašanje dodatka za vodenje, ki naj bi se 
reševalo kasneje. Finančne posledice zakona so 
ocenjene na 144 tisoč 500 evrov letno. Občine 
so zopet opozorile, da v svojih proračunih 
nimajo zagotovljenih teh sredstev. Vse 
pogosteje slišimo, da se Vlada s sindikati nekaj 
dogovori, finančno breme pa prevali na drugega. 
Po kmečki logiki bi se moral o zvišanju finančnih 
odhodkov pogajati tisti, ki bo višje finančne 
odhodke tudi pokril. Na ravni Vlada – občine je 
vse več odprtih front, zato pričakujemo, da bo 
pristojni minister čim prej odprl nova pogajanja 
glede povprečnin. Poleg tega smo na Odboru za 
obrambo sprejeli sklep, da Vlada preuči možnost 
povračila finančnih sredstev občinam, ki so 
ustanoviteljice poklicnih gasilskih enot.  
 Zakonodajno-pravna služba je 
opozorila na kar nekaj ustavno sporih zadev, ki 
jih prinaša predlog zakona. Vlada kot 
predlagatelj se je do pripomb sicer opredelila, 
vendar zaradi teh pripomb predloga zakona ni 
spreminjala. S tem nase prevzema vso 
odgovornost za morebitno ustavno presojo 
dopolnitve zakona. Upam, da se ne bo spet 
zgodilo, da bomo davkoplačevalci plačevali za 
napake Vlade. Ob spoznanju, koliko sredstev 
javnih blagajn je negospodarno potrošenih, se 
zdi ne izdatek, temveč investicija v gasilstvo 
kaplja v morje tudi za občinski proračun. 
 Zato bomo v Slovenski nacionalni 
stranki predlog zakona podprli. Hvala lepa za 
vašo pozornost. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine italijanske 
in madžarske narodne skupnosti bo predstavil 
Ferenc Horváth. 
 Izvoli. 
 
FERENC HORVÁTH (PS IMNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani 
državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! 
Tisztet Hölgyeim és Uraim! Un cordiale saluto a 
tutti! 
 V Poslanski skupini italijanske in 
madžarske narodne skupnosti podpirava 
spremembo zakona, saj gasilci gasijo in rešujejo 
osebe iz gorečega poslopja, pomagajo ljudem 
ob poplavah, rešujejo ponesrečence iz razbitin 
avtomobilov v prometni nesreči, skratka, gasilci 
vedno požrtvovalno opravljajo svoje delo. Zato si 
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poleg spoštovanja zaslužijo tudi primeren 
položaj v skupnosti. Za razliko od ostalih 
uniformiranih poklicev, ki dodatek za stalnost 
prejemajo po petih letih svojega dela, poklicni 
gasilci ta dodatek prejmejo šele po desetletju 
svojega dela. V Poslanski skupini italijanske in 
madžarske narodne skupnosti zato 
pozdravljamo namero Vlade, da izpolni zavezo 
iz stavkovnega sporazuma iz januarja 2018 ter s 
predlagano rešitvijo izenači izplačilo dodatka za 
stalnost z drugimi primerljivimi poklici. Ob tem pa 
hkrati pričakujemo, da bo novela Zakona o 
gasilstvu, ki je v javni razpravi do konca aprila, 
res povečala usklajenost, racionalnost in 
učinkovitost izvajanja operativnih nalog 
gasilstva. Gasilci, tako poklicni kakor tudi 
prostovoljni, si vsekakor zaslužijo zaradi zgoraj 
navedenega vse spoštovanje in primerno 
ovrednotenje svojega dela.  
 V Poslanski skupini italijanske in 
madžarske narodne skupnosti bova spremembo 
zakona podprla, vendar hkrati izražava upanje, 
da je to šele prvi korak pri rešitvi problematike, ki 
se nanaša na to tematiko, saj gasilci od Vlade in 
Državnega zbora to pričakujejo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Ker k predlogu zakona 
matično delovno telo ni sprejelo nobenega 
amandmaja in ker amandmaji k prehodni in 
končni določbi niso bili vloženi, zaključujem 
drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o 
predlogu zakona bomo v skladu s časovnim 
potekom seje zbora opravili danes v okviru 
glasovanj, pol ure po prekinjeni 9. točki 
dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA PRVO OBRAVNAVO 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina 25 poslank 
in poslancev s prvopodpisanim Danijelom 
Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 25 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem 
besedo predstavnici predlagatelja Anji Bah 
Žibert.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Kolegice in 

kolegi!  
 Ta uvod začenjam s pozivom 
državljanke: »Pridite na moj dom in boste videli, 
kako živim. Videli boste mojo življenjsko situacijo 
in ne boste se več ukvarjali s tem, kdo predlaga 
rešitev za izboljšanje življenj nas invalidskih 
upokojencev, ali je to opozicija ali je to koalicija, 

ali so to levi ali desni. Ne boste se izgovarjali, 
vodil vas bo en sam cilj, in to je, da končno 
naredite nekaj skupaj za nas invalidske 
upokojence.« Seveda si, spoštovani, želim, da bi 
se njene besede udejanjile in da dokažemo, da 
ko gre za neke pomembne rešitve, da ko 
rešujemo tiste najbolj ogrožene skupine, 
dejansko stopimo skupaj in iščemo način, kako 
zakon sprejeti, in ne, kako ga zavrniti. 234 
evrov, 244 evrov, 270 evrov, 287 evrov, 304 
evre, 310 evrov – spoštovani, to so zneski, s 
katerimi morajo preživeti slovenski invalidski 
upokojenci. V teh zneskih je tudi odgovor, zakaj 
v Slovenski demokratski stranki predlagamo 
spremembo Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.  
 Za invalidske upokojence, ki so najbolj 
ranljiva skupina upokojencev, v zadnjih letih ni 
bilo storjeno praktično ničesar. Ni se v nobenem 
primeru izboljšal njih položaj, ni se določil tudi 
minimalni znesek teh pokojnin. Primerjalni 
podatki povedo vse. Povprečna pokojnina v 
Republiki Sloveniji znaša 635 evrov. To je 
nekako tudi znesek, ki okvirno predstavlja prag 
tveganja revščine za samsko osebo. Povprečna 
invalidska pokojnina pa je bistveno manjša od 
tega zneska. Ta je v povprečju 495 evrov. To 
pomeni, da je delež tistih, ki prejemajo invalidsko 
pokojnino, nižjo od 392 evrov, kolikor znaša 
osnovni znesek minimalnega osebnega 
dohodka, ljudem bolj poznanega kot denarna 
socialna pomoč, zelo visok in vsekakor 
nesprejemljiv. Se pravi, invalidski upokojenec 
dobi manj kot nekdo, ki prejema socialno 
pomoč. Po podatkih, ki smo jih črpali mi iz 
medijev, je takšnih oseb, ki imajo nižjo invalidsko 
pokojnino, kot je denarna socialna pomoč, okoli 
10 tisoč. Če pa si podrobno pogledate mnenje 
Vlade, ki je podala tudi neke izračune, lahko 
vidimo, da je situacija še bistveno slabša in da je 
teh posameznikov očitno še več. 
 Kaj želimo pravzaprav v Slovenski 
demokratski stranki doseči s predlagano 
spremembo zakona? Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju želimo izboljšati tako, 
da bo za najbolj ogroženo skupino znotraj 
invalidskih upokojencev določen minimalni 
znesek invalidske pokojnine, ki mora biti vsaj v 
višini denarne socialne pomoči oziroma zneska 
minimalnega osebnega dohodka, in to je 392,75 
evra, če sem popolnoma natančna. Pri tem vas 
prosim, ne pozabimo, da je bilo veliko teh 
invalidskih upokojencev delovno aktivnih, dokler 
niso izgubili svojega zdravja. Kdo pa si v tej 
državi želi izgubiti zdravje?! Gre za ljudi, ki bi 
seveda radi delali, soustvarjali, pa več ne 
morejo. Mnogi od njih so posredno izgubili 
zdravje pri delu, čeprav ne sodijo v kategorijo 
invalidskih upokojencev, ki se jim prizna poklicna 
bolezen ali poškodba pri delu. Podobno rešitev 
predlagamo, spoštovani, tudi za tiste, ki so tako 
imenovani delni invalidi in imajo tretjo kategorijo 
in so na Zavodu za zaposlovanje, pa zaradi teh 
svojih ovir ne dobijo primernega delovnega 
mesta.  
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 Tukaj bom zaključila, v nadaljevanju 
bom povedala še več. Bi si pa želela, še enkrat, 
da se danes predvsem ukvarjamo s tem, kako 
lahko zakon izboljšamo, kako ga lahko 
nadgradimo, predvsem pa, da rešimo to skupino 
upokojencev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Vlade Tilnu 
Božiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti.  
 Izvoli.  
 
TILEN BOŽIČ: Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane poslanke in poslanci! 
 Vlada Republike Slovenije vsebine 
Predloga zakona o spremembi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga 
je Državnemu zboru predložila skupina poslank 
in poslancev SDS, ne more podpreti, saj bi ta 
rušil razmerja, ki so vzpostavljena pri višini 
priznavanja pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Vlada se sicer strinja, 
da je treba zagotoviti višjo socialno varnost ter 
višje prejemke iz pokojninskega zavarovanja, 
vendar meni, da ni primerno spreminjati pravic 
zgolj nekaterim prejemnikom, ampak je treba 
najti ustrezno rešitev za vse uživalce na način, ki 
bo sočasno ustrezna razmerja med njimi tudi 
ohranjal. Reševanje s parcialnimi ukrepi bi 
namreč povzročilo nove neenakosti in 
nepravičnosti. Izpostavljamo, da je naš sistem 
pokojninskega zavarovanja v prvi vrsti 
zavarovalniški sistem, hkrati pa temelji tudi na 
načelu solidarnosti, ki je pri invalidski pokojnini 
vpeljan v višji meri kot pri starostni pokojnini. 
Invalidska pokojnina tako ni odmerjena le od 
dosežene pokojninske dobe glede na plačane 
prispevke, temveč je zaradi dodatnih zakonskih 
ugodnosti, na primer prištete dobe, odmerjena v 
višji višini, kot bi bila ob danih okoliščinah 
starostna pokojnina. Invalidski upokojenci so 
lahko upravičeni tudi do zagotovljene višine 
invalidske pokojnine, prav tako pa zakon 
posebej določa, da invalidska pokojnina ne sme 
biti nižja od 327 evrov. 
 Kot omenjeno, je invalidsko 
zavarovanje sistem, ki temelji na zavarovanju, 
kar pomeni, da mora biti vsaj do določene mere 
upoštevana višina prispevka posameznika med 
aktivno dobo. Če bi se za vse invalidske 
upokojence določilo prejemanje invalidske 
pokojnine v višini osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, bi se tako porušila 
razmerja pri pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Tisti, ki je bil v sistem 
vključen krajše obdobje, na primer 5 let, ne more 
biti, po našem mnenju, v istem položaju kot 
zavarovanec, ki je bil vključen 32 let. S 
predlogom SDS se vzpostavlja nekakšna 
uravnilovka, ki bi glede višine prejemka izenačila 
na primer invalidsko upokojene, ki so bili 
vključeni v zavarovanje eno leto, pa tudi tiste, ki 

so bili 32 let. Pri tem dodajamo, da so prejemniki 
invalidske pokojnine ne glede na kategorijo 
invalidnosti in starost lahko upravičeni tudi do 
varstvenega dodatka, ki je sicer pravica iz 
socialnega varstva. Namenjena je pa 
zagotavljanju izboljšanja socialne varnosti 
državljanov. V zvezi z dvigom nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja velja izpostaviti, da gre 
za zavarovance, ki imajo delovno sposobnost 
sicer omejeno, vendar pa so še vedno sposobni 
opravljati določena dela s krajšim delovnim 
časom ali z omejitvami. Opozarjamo, da sistem 
invalidskega zavarovanja za delovne invalide ne 
more nadomeščati dohodka v primeru izgube 
zaposlitve, ampak je naloga države, da 
delovnemu invalidu zagotovi ustrezno delovno 
mesto in ga stimulira, da ostane v zaposlitvi.  
 Vlada trenutno pripravlja predlog 
zakonodajnih sprememb, ki bodo zasledovale 
izboljšanje socialnega položaja vseh 
upravičencev do pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. V petek je bila s tem v 
zvezi tudi ustanovljena pogajalska skupina pri 
Ekonomsko-socialnem svetu. Te bodo med 
drugim vključevale tudi dvig odmernega 
odstotka tako za moške kot tudi za ženske, kar 
bo prineslo tudi višjo socialno varnost tako za 
prihodnje prejemnike invalidskih, vdovskih in 
družinskih pokojnin kot tudi za prejemnike 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prav 
tako bomo dvignili varovalke, ki zagotavljajo 
najnižje pokojnine vsem posameznikom, torej 
invalidske pokojnine, minimalne starostne 
pokojnine, vdovske in družinske pokojnine. Gre 
za kompleksen pogajalski proces, pri katerem je 
zahtevano soglasje socialnih partnerjev, 
parcialni pristop tega žal ne omogoča.  
 Tudi zaradi tega Vlada predloga ne 
podpira. Za dodatna pojasnila pa bom seveda 
na voljo na tej seji. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič.  
 Izvoli. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovani državni sekretar, 
kolegice in kolegi! 
 Poslanska skupina SDS je v obravnavo 
že tretjič vložila novelo predloga Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s 
katero poizkuša parcialno reševati problem 
socialne ogroženosti upokojencev, tokrat 
invalidsko upokojenih. S svojim predlogom želijo 
enovito urediti dvig minimalnega zneska 
invalidske pokojnine na raven prejemka 
minimalnega zneska socialnovarstvenih 
prejemkov. Predlog, ki ga imamo pred sabo, je 
všečen in se sliši zelo dobro, vendar pa je 
predlagatelj pri pripravi zakona pozabil na 
dejstvo, da pokojninski sistem v Sloveniji temelji 
na zavarovalniškem principu. To pomeni, da je 
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pravica do pokojnine pravica iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki izhaja iz minulega 
dela in temelji na prispevkih, plačanih v času 
aktivne dobe zavarovancev.  
 Urejanje socialnega položaja ranljivih 
skupin, kot so invalidsko upokojeni, je prioriteta 
vseh nas. Vsi se zavzemamo za celovito 
reševanje prepoznane problematike, ki pa jo je 
potrebno urediti sistemsko in celovito, saj bi 
lahko v nasprotnem primeru povzročili še 
povečanje neenakosti in nepravičnosti. 
Problematiko višin prejemkov iz pokojninskega 
invalidskega zavarovanja je potrebno urediti za 
vse deležnike na enak način, ki bo ohranjal 
pravično razmerje med njimi. Da se bomo 
zavzemali za urejanje socialnega položaja 
upokojencev, smo se zavzeli že s podpisom 
koalicijske pogodbe, ki vključuje različna 
področja problematik, s katerimi se upokojenci 
soočajo. V skladu z zavezami Vlada že 
intenzivno deluje na področju ukrepov, ki bodo 
celostno naslavljali problematiko na področju 
pokojninskega invalidskega zavarovanja.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca predloga zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ne bomo podprli, ker 
predlagani zakon povzroča nove neenakosti in 
nepravičnosti.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

predsedujoči. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Preden predstavim stališče Poslanske 
skupine Socialnih demokratov k predlogu 
zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki so ga v parlamentarno 
proceduro vložili poslanke in poslanci SDS, bi 
želel poudariti naslednje. Danes se moramo vsi 
na tem mestu ne glede na to, iz katere stranke 
prihajamo, ne glede na to, ali smo koalicija ali 
opozicija, zavedati, da imajo vsebine, 
obravnavane pred tem zborom, različno težo 
posledic za ljudi. So teme, ki postajajo nalašč 
priročne za to, da posamične politične stranke 
konsolidirajo svojo volilno bazo na način 
zagovora svojih ideoloških tez. Te se žal 
po večini hranijo s čustvi ljudi. Četudi nimajo 
tolikšnega vpliva na njihovo vsakodnevno 
življenje, pa sprožajo neke žolčne politične 
debate, ki so bolj ali manj namenjene samo 
političnim strankam oziroma služijo kot neka 
identifikacijska koda stranke. So pa vsebine, ki 
bi morale biti absolutno zaščitene pred 
vsakršnim strankarskim navijaštvom, 
naslajanjem in podajanjem rokohitrskih rešitev v 
smislu Aladinove čudežne svetilke, češ duh iz 
nje bo rešil vse naše želje. To so vprašanja, ki 
terjajo največjo mero politične in družbene 
odgovornosti, še posebej tedaj, ko govorimo o 
sistemskih zakonih, katerih vsaka sprememba, 
čeprav se zdi morda na prvi pogled neznatna, 

vpliva na razmerja med vsemi skupinami in 
deležniki tega zakona, katerega spremembe 
moramo zato v prvi vrsti načrtovati v obziru do 
vseh teh deležnikov, ne samo enega dela njih.  
 Spoštovane kolegice in kolegi, nemalo 
zakonov vsebuje takšno najvišjo politično 
odgovornost, ko pa vse te naštete elemente 
poskušamo ubesediti z enim zakonom, sem 
prepričan, da je na najvišjem rangu našega 
odgovornega ravnanja prav Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Treba 
si je priznati, da ko se pogovarjamo o tem 
zakonu, ne moremo razpravljati zgolj o zakonski 
materiji kot rezultatu nekih bolj ali manj uspešnih 
političnih odločitev. Ta zakon odslikava veliko 
več, od ekonomske slike Slovenije danes, 
desetletja nazaj do prednosti in slabosti 
vzpostavljenega zavarovalniškega in 
solidarnostnega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja in seveda ne gre mimo 
demografskih trendov, ki so že vrsto let izjemno 
zaskrbljujoči. Upam si trditi, da je pokojninska 
zakonodaja tisti prvi test ekonomske, pa tudi 
socialne, na koncu in morda najbolj pomembno 
tudi politične zrelosti neke družbe, ki se je 
akumulirala skozi desetletja. Vse našteto se 
danes skupaj z mnogo napačnimi odločitvami 
kaže skozi krivične in za naše upokojence in 
upokojenke izjemno težke situacije. Teh se ne 
da odpraviti čez noč, kljub temu da verjamem, 
da si to želimo vsi v tej dvorani. In tako je sistem 
socialne varnosti naših državljank in državljanov 
žal postal stalni in nujni spremljevalec 
pokojninskega sistema, ki kot ga poznamo v 
Sloveniji, temelji na zavarovalniškem principu in 
bi kot tak moral našim državljankam in 
državljanom zagotoviti človeka dostojne 
pokojnine, pa jih žal za veliko večino njih ne.  
 Še več, v Sloveniji je zavoljo več 
dejavnikov vrsto let oziroma kar desetletje 
ostajala tendenca po zaostrovanju pokojninske 
zakonodaje. Pa ne toliko zaradi nečimrnosti 
politike, temveč v veliki meri vsled negativnih 
demografskih in tudi drugih, tudi ekonomskih 
trendov. Prvi, torej demografski trendi, ostajajo 
še naprej negativni, medtem ko so se ekonomski 
po hudi krizi zadnja leta obrnili navzgor. So pa, 
spoštovane kolegice in kolegi, žal tekom let v 
slovenski politiki pokojnine postale 
prvokategorna politična tema, vendar žal 
pogosto zaradi napačnih razlogov. Malokdaj je 
namreč pri tem vprašanju zaznati največjo mero 
politične odgovornosti, pokojnine žal ostajajo 
prevečkrat le orodje cenenega političnega 
marketinga in prikladna vsebina všečnih licitacij 
brez realnega premisleka, kako vsem 
upokojenkam in upokojencem sedanje in 
prihodnjih generacij s pokojninami, ki so jih trdo 
prigarali, zagotoviti človeka dostojno življenje. 
Vsi, spoštovane in spoštovani, ne glede na to, 
ali smo ali nismo v preteklosti sodelovali pri 
pripravi ali sprejemanju pokojninske zakonodaje, 
se moramo danes zavoljo velikih stisk 
premnogih naših upokojencev nehati 
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sprenevedati in svoje politične interese 
postavljati pred interese naših upokojencev.  
 Glede na očitek predlagatelja o manku 
reformnega zagona sedanje in prejšnjih vlad pa 
je zanimivo, da se prav oni, ki so največji kritiki 
Vlade, sprememb pokojninskega sistema 
lotevajo z napačnega konca, parcialno, 
pomanjkljivo. Še posebej me skrbi, da tudi brez 
pravega uvida, kaj bodo predlagane spremembe 
prinesle ne samo tistim, na katere se nanašajo, 
torej prejemnikom invalidskih pokojnin in 
prejemnikom nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja, temveč tudi ostalim upokojencem. 
To je najhitrejša pot načenjanja že tako šibkega 
osnovnega principa, na katerem temelji naš 
pokojninski sistem, govorim o sistemu 
zavarovalništva, ki ima vgrajeno solidarno 
varovalo, če se temu lahko tako reče. Naših 
upokojenk in upokojencev, ki so leta, desetletja 
vplačevali v pokojninsko blagajno, ne moremo z 
nikakršnimi opravičili pomiriti, zakaj ima 
premnogo njih izjemno nizke pokojnine, s 
katerimi v jeseni svojega življenja životarijo iz 
meseca v mesec. V dobronamernosti popraviti 
vse te krivice pa smo se že prevečkrat ujeli prav 
v past rokohitrskega in parcialnega reševanja 
zatečenega stanja. Ne samo na področju 
pokojnin, temveč tudi na socialnem in plačnem 
področju, brez pogleda na reakcije celotnega 
sistema, ki je potemtakem resda na prvo žogo 
dal neke učinke, dolgoročno pa je vzpostavil še 
več nepravičnosti ali celo slabši položaj za 
mnogo naših državljank in državljanov.  
 Pa če se vrnem k današnjemu 
predlogu. Nemoč je oporekati temu, da so tako 
invalidske pokojnine kot tudi nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja prenizka. Da, žal 
premnogo upravičencev s temi prejemki 
prepogosto ne more dostojno živeti. Ne moremo 
pa tudi mimo tega, da so nizke tudi ostale 
pokojnine, tiste, ki jih prejemajo naši državljanke 
in državljani ob polni pokojninski dobi, ko so 40 
in več let vplačevali v pokojninsko blagajno. 
Zavarovalni sistem mora vzpostaviti nek balans 
med plačnimi prispevki in višino pokojnine. 
Invalidska pokojnina je v današnjih okoliščinah 
odmerjena višje kot starostna pokojnina, v 
pokojninsko dobo pa se šteje tudi tako 
imenovana fiktivna doba za odmero pravic iz 
invalidskega zavarovanja. Ne smemo pozabiti, 
da ima naš sistem vzpostavljene tudi socialne 
varovalke, da so lahko prejemniki invalidske 
pokojnine upravičeni do varstvenega dodatka in 
denarne socialne pomoči. Ob vsem naštetem ne 
gre opravičevati razlogov proti višjim invalidskim 
pokojninam, ki so mnogokrat pod osnovnim 
zneskom minimalnega dohodka. Ne, še več, 
poudariti velja, da si vsi naši upokojenci 
zaslužijo pokojnine, ki bodo zagotavljale 
dostojno življenje. Tega ne bomo deležni z 
enkratnim in rokohitrskim spreminjanjem 
pokojninske zakonodaje. Predlog pred nami pa 
bi bilo kljub pasti rokohitrstva danes izjemno 
težko zavreči, če ne bi bili predvideni ukrepi za 

celovitejšo spremembo Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 
 Pristojno ministrstvo nam je namreč te 
ukrepe predstavilo, med njimi kot ključnega 
Socialni demokrati prepoznavamo dvig 
odmernega odstotka za pokojnine, kar bo vsem 
skupinam upokojencev prineslo boljši položaj. 
Torej ne samo prejemnikom invalidskih pokojnin, 
kot predvideva ta predlog, temveč tudi 
starostnih, vdovskih in družinskih ter nadomestil 
iz naslova invalidskega zavarovanja. Če se 
osredotočim prav na te invalidske pokojnine, je 
tako predvideno, da se bo odmerni odstotek teh 
v primeru, da je invalidnost posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni, zvišal na 63 % 
pokojninske osnove, v primeru poškodbe ali 
bolezni izven dela pa pred dopolnitvijo 65 let na 
najmanj 41 % pokojninske osnove. Prav tako se 
predvideva višja odmera nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja. 
 Socialni demokrati bomo aktivno 
sodelovali pri usklajevanju, predvsem pri 
realizaciji celega paketa, katerega smernice so 
navsezadnje določene tudi v naši koalicijski 
zavezi, zato bomo, kljub temu da je izjemno 
težko oporekati temu in podobnim predlogom za 
izboljšanje statusa ene skupine upokojencev, 
izbrali težjo, a za dobrobit naših ljudi, sem 
prepričan, vsekakor boljšo pot, in zakona ne 
bomo podprli. Zavedamo se, da bodo po nas 
padli marsikateri očitki, a trdno smo prepričani, 
da bomo s celovitejšimi spremembami, ki se 
pripravljajo, naš pokojninski sistem začeli 
izboljševati za vse, ne samo za eno skupino 
upokojencev, kar je edina pot k stabilnemu, 
pravičnemu in vzdržnemu sistemu. Kolege iz 
opozicije pa zavoljo tiste prave odgovornosti do 
naših državljank in državljanov prosim, da 
namesto populizma in kritizerstva svojo energijo 
raje usmerijo v celovitejše konstruktivne 
predloge, ki bodo tem in prihodnjim generacijam 
prihranile žolčne razprave, kdo in kakšno 
pokojnino si zasluži. Vsi naši upokojenci si 
zaslužijo človeka dostojno pokojnino, zato, 
spoštovane kolegice in kolegi, enkrat za vselej 
pustimo takšne politične licitacije ob strani in se 
raje kot na žolčne razprave osredotočimo na 
sprejetje celovitih ukrepov. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina Stranke 
modernega centra, zanjo Janja Sluga. 
 Izvoli.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): SDS v okviru danes 

obravnavane novele pokojninskega zakona 
predlaga določitev najnižje možne pokojnine za 
vse invalidsko upokojene v višini osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, kot ga določa 
Zakon o socialnovarstvenih prejemkih, to je v 
višini 392,75 evra. Povod za takšen predlog je 
nedavno sprejet rebalans proračuna, ki po 
mnenju predlagatelja ne daje dovolj ranljivim 
družbenim skupinam, kar je seveda daleč od 
resnice, ker po drugi strani pa ta isti predlagatelj 
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istočasno žuga z ustavno presojo rebalansa, ker 
dajemo in trošimo preveč. Razumi, kdor more. 
Sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja temelji na zavarovalniškem 
principu, pri pravicah pa se torej upošteva višina 
vplačanih prispevkov med aktivno dobo. To je 
njegovo osnovno izhodišče, ki ga predlagatelji 
dobro poznajo, a ga seveda ignorirajo vsakič, ko 
so v opoziciji. Z veliko gotovostjo tega zakona 
ne bi predlagali, če bi bili v koaliciji ali če bi vodili 
resorno ministrstvo. Seveda naš sistem temelji 
tudi na načelih solidarnosti, ki so pri invalidskih 
upokojitvah vpeljana še v višji meri kot pri 
starostnem upokojevanju. Invalidska pokojnina 
ni odmerjena zgolj od dosežene pokojninske 
dobe, temveč pri odmeri obstajajo dodatne 
varovalke, zaradi katerih se ta pokojnina odmeri 
višje, kot bi bila v danih okoliščinah odmerjena 
starostna pokojnina. Govorim seveda o prišteti 
dobi, ki vsakemu zavarovancu dodaja izgubljeno 
pokojninsko dobo, govorim o minimalnih 
odmernih odstotkih ob nastopu invalidnosti pred 
65. letom starosti ter o pridobitvi pravice ob nižji 
zavarovalni dobi od 15 let. In če se posamezniku 
zgodi poškodba pri delu ali poklicna bolezen, 
ima posameznik zagotovljene pravice v višini, 
kot če bi delal 40 let. Vse to pa se s predlogom, 
ki ga imamo danes na naših klopeh, ruši. 
 Poglejmo nekoliko podrobneje, kaj bi 
sprejetje današnjega predloga pravzaprav 
prineslo državljankam in državljanom. 
Posameznik, ki bi imel zgolj eno leto pokojninske 
dobe, eno leto, bi bil po višini pravice izenačen s 
tistim, ki je bil v pokojninski sistem vključen 32 
let. Torej državljan, ki bi se želel starostno 
upokojiti, bi za znesek 392 evrov moral delati 32 
let, invalidski upokojenec pa bi lahko za 
pridobitev pravice imel samo eno leto 
zavarovanja. Približali bi se uvedbi uravnilovke v 
pokojninskem sistemu. V neenak položaj bi 
postavili tiste invalidske zavarovance, ki so bili v 
zavarovanje vključeni daljše časovno obdobje. 
Izenačili bi sicer dve različni kategoriji, invalidske 
pokojnine in nadomestila za invalidnost, ki so 
tako kot pokojnine odvisne od predhodnega 
zavarovanja ter vplačanih prispevkov. Ne 
pozabimo, da nadomestila nimajo narave 
pokojnine in ne nadomeščajo izpada dohodka v 
celoti. Ali je to pravično? S takim predlogom se 
nam bo pokojninski sistem počasi sesul, in to ni 
nekaj, kar počne odgovorna in konstruktivna 
opozicija. Veliko bolj odgovorno je iskati in 
predlagati rešitve za vse prejemnike pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
razmerij med njimi ne bodo rušile in predvsem 
ne bodo povzročale novih nepravičnosti in 
neenakosti. In to bomo storili. 
 Ministrica za delo je že napovedala 
spremembe pokojninskega zakona, ki bodo po 
naši oceni v večjem obsegu sledile izboljšanju 
socialnega položaja vseh upravičencev do 
pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Dvig odmernega odstotka bo 
posledično prinesel višjo socialno varnost za 
prejemnike ne le invalidskih, ampak tudi 

vdovskih in družinskih pokojnin ter tudi 
nadomestil za invalidnost. Temu dvigu bo sledilo 
tudi zvišanje najnižje pokojnine za 15 let 
zavarovalne dobe, določitev višjega odstotka 
invalidske pokojnine v primeru, da je invalidnost 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
ter tudi v primeru izven dela oziroma poklicne 
bolezni ter višjo odmero nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja. Vse z namenom 
krepitve elementov solidarnosti ter izboljšanja 
položaja vseh in ne le najbolj ranljivih državljank 
in državljanov.  
 Včasih en korak nazaj pomeni dva 
koraka naprej, in v Poslanski skupini SMC 
predloga ne bomo podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima Poslanska skupina Levica, 
zanjo Miha Kordiš. 
 Izvoli. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Pred nami je še en poskus posega 
Slovenske demokratske stranke v nepravičen 
pokojninski sistem. Na eni strani je predlog 
dober, saj zavarovancem s pravico do invalidske 
pokojnine to dviguje na raven osnovnega 
zneska minimalnega dohodka, torej višine 
denarne socialne pomoči. Hkrati je predlog tudi 
slab, ker tega ne stori za vse prejemnike 
najnižjih pokojnin. No, predvsem pa je predlog 
simptomatičen, saj ga v SDS vlagate takrat, ko 
niste na oblasti. Takrat ko ste bili na oblasti, ste 
sprejeli Zujf, ki je rezal vsepovprek in v katerega 
ste med drugim zapisali tudi, da se pokojnine ne 
usklajujejo. V obdobju med letoma 2010 in 2017 
je tako država Slovenija tudi zaradi vašega 
varčevanja bodisi popolnoma opustila bodisi 
močno omejila usklajevanje pokojnin. In zaradi 
tega so sedanje pokojnine v skupnem znesku 
prenizke za približno 319 milijonov evrov. V 
Levici že dlje časa opozarjamo, da so pokojnine 
v Sloveniji prenizke. Že leta 2006 je najnižja 
pokojnina znašala 69 % povprečne plače, v letu 
2017 pa je to razmerje padlo pod 60 %. Danes 
povprečna starostna pokojnina znaša malo več 
kot 57 % povprečne plače. V Levici smo že 
večkrat opozorili, da polovica starostnih 
upokojencev prejema pokojnine pod minimalnimi 
življenjskimi stroški, 636 evrov, in da zajamčene 
pokojnine znašajo mizernih, nepoštenih, celo 
krutih 217 evrov. Ravno to najnižjo pokojnino je 
potrebno dvigniti na ravni vsaj kratkoročnih 
minimalnih življenjskih stroškov oziroma 442 
evrov.  
 Zaradi te grde slike mačehovskega 
odnosa države do svojih upokojencev je stopnja 
revščine med upokojenci štirikrat višja kot med 
zaposlenimi, pri čemer so najbolj prizadete 
ženske nad 65. letom starosti. Vsaka peta revna 
oseba pri nas je ženska. Če se obrnemo na 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in iz njega potegnemo podatke za februar 2019, 
je starostno pokojnino, manjšo od 500 evrov, 
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prejemalo več kot 50 tisoč ljudi, od tega skoraj 
32 tisoč žensk. Ob vsem tem razmerje med neto 
plačo in starostno pokojnino vztrajno pada, cene 
domov za starejše so vse višje, vrste oziroma 
čakalne dobe pa prav tako. Po zadnjih podatkih 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije na vstop 
v dom za starejše trenutno čaka preko 8 tisoč 
ljudi, število prostih mest pa je natanko 1. To je 
eno prosto mesto za 8 tisoč prijavljenih. Ob tem 
država že 14 let ni zgradila enega samega doma 
za starejše občane niti ni izdelala sprejemljive 
strategije za povečanje kapacitet. Edina 
strategija, ki ste jo izdelali, gospe in gospodje iz 
političnega esteblišmenta, pa je bila privatizacija. 
Tako imamo danes 42 koncesionarjev na 
področju domske oskrbe, ki si jih skoraj nihče ne 
more privoščiti. Če sem konkreten in se ozremo 
k povprečnim zneskom oskrbe v javnem domu in 
k povprečnemu znesku oskrbe v koncesijskem 
domu, vidimo, da je razlika za 130 evrov. Torej 
zasebni koncesijski dom je za 130 evrov v 
povprečju dražji od javnega doma. Če 
pogledamo razliko med najcenejšim javnim in 
najdražjim zasebnim koncesijskim domom, ta 
razlika naraste na 478 evrov. Se pravi, samo 
razlika je skoraj tako velika, kot je pri nas 
najnižja zajamčena pokojnina za polno dobo.  
 Zdaj si pa predstavljajte, kako naj si to 
upokojenci privoščijo. Ampak to je pač logika 
vas na oblasti, v katero ne dvomite. In to je tudi 
del vaše širše strategije subvencioniranja 
kapitala. Raje vidite, da si koncesijski baroni 
polnijo žepe, kot da bi dejansko razbremenili 
tako upokojence kot njihove družinske člane in 
na koncu koncev občine. Profit peščice 
privatnikov je za vas pač na prvem mestu. In ker 
je temu tako, se seveda tudi na upokojence 
gleda kot na vse ostalo v tej državi, kot na 
strošek in kot na molzno kravo. In ker so za vas 
upokojenci strošek, boste držali pokojnino nizko. 
In ker so strošek, jih boste čim dlje zadrževali na 
trgu dela, da bodo vplačevali v sistem. To je 
vplačevali v sistem, ki že sedaj gnije in ki že 
sedaj ne zagotavlja dostojne starosti. Ampak vi 
vztrajate, ker je to sistem, kot ga poznate, ker ne 
vidite preko očitnih omejitev, ki jih ima. Človek 
se vpraša, kako je možno, da enostavno ne 
vidite tega, kar je očitno. Kako je možno, da 
forsirate ljudi, da vse dlje in dlje delajo, obenem 
pa nekateri mladi nimajo zaposlitev, drugi imajo 
prekarne, neredne zaposlitve, s katerimi ne 
morejo nikakor priti do normalnega življenja? 
Kako je možno, da delavec plačuje dvakrat višje 
prispevke za pokojnine kot kapitalist, pa ima na 
koncu od tega najprej nizko plačo in nato še bolj 
nizko penzijo, kapitalist pa drugo jahto in peti 
vikend? Kako je torej možno, da s tako lahkoto 
podaljšujete ali želite podaljševati upokojitveno 
starost? Ker je to nujno, pravite, in zato, ker 
mora biti blagajna vzdržna.  
 Kje je ta vzdržnost blagajne, ko je 
potrebno obdavčiti kapital in dobičke? Kje je ta 
vaša logika polnjenja blagajne, ko je potrebno 
obdavčiti nepremičninske velikaše, ki zgolj z 
rentami služijo ogabne vsote, medtem ko v šahu 

držijo celoten nepremičninski trg, s tem pa v 
suženjski situaciji na tisoče tistih, ki so 
enostavno prisiljeni v plačevanje najemnin? 
Nedavno je britanska finančna institucija 
Together Money, ki upravlja s krediti in 
hipotekami nepremičnin, objavila študijo, kjer 
Ljubljano in Zagreb postavlja med 10 mest v 
Evropi, kjer je lastniški dostop do prve 
nepremičnine najnižji. Se pravi, smo v 
evropskem vrhu po enem od poglavitnih 
indikatorjev neenakosti. Ampak to so točke, pri 
katerih vaša logika odpove. Še naprej boste 
dajali odpustke kapitalu, še naprej boste 
podpirali nepremičninske rentnike. Ko bo 
potrebno stiskati penzije in siliti upokojence, da 
zgarani delajo do smrti, no takrat, takrat pa 
boste spet vklopili vaše tako imenovano logično 
mišljenje. Takrat pa bodo ogrožene javne 
finance, zganjali boste vik in krik. Drugačnih 
rešitev od te vaše nevizije razvoja je seveda več 
kot dovolj, samo na stvari je potrebno pogledati 
drugače.  
 Na kratko poglejmo, kaj trdimo mi 
socialisti in kaj pravite vi v političnem 
esteblišmentu. Vi po eni strani vztrajate, da 
delovna mesta izginjajo zaradi napredka 
tehnologije, da je potrebno več fleksibilnih 
delovnih razmer in podobne neumnosti, po drugi 
strani pa trdite, da morajo ljudje še vedno delati 
praktično do smrti. To je popolnoma protislovno, 
a vas ne moti. No, socialisti pa pravimo, da drži, 
da delovna mesta izginjajo zaradi napredka 
tehnologije, drži tudi, da se prebivalstvo stara, 
ne drži pa, da moramo delati do smrti. Pravimo 
preprosto, da lahko omenjeno protislovje 
razumemo, če si priznamo, da je odraz nekega 
temeljnega protislovja med delom in kapitalom, 
med razvojem produktivnih sil, kar spremljamo v 
tehničnem in znanstvenem napredku naše 
družbe, in produkcijskimi odnosi, ki se vztrajno 
upirajo, da bi sledili temu napredku. To je logika 
kapitalističnega načina produkcije. In odraža se 
v tem, da imamo namesto 6- ali 4-urnega 
delovnika, kar mi predlagamo, po 3 ali 4 službe, 
odraža se v tem, da imamo na voljo 
najsodobnejše tehnologije, s katerimi bi lahko 
zadovoljili potrebe vseh, pa medtem nekateri 
nimajo denarja za hrano, in to se odraža tudi v 
tem, navsezadnje, da morajo ljudje delati v 
visoki starosti, namesto da bi uživali preostanek 
življenja v miru.  
 Tako bo, dokler boste zagovarjali 
državo z osnovno funkcijo zgolj in samo 
stimuliranje in subvencioniranje kapitalističnega 
gospodarstva, državo, katere edini smisel bo 
zagotavljanje občih pogojev akumulacije 
kapitala. Vprašanje pokojnin zato ni zgolj 
vprašanje, ki bi se dotikalo samo ene populacije 
ljudi, to je starostnikov, je precej širše vprašanje 
zdravstvenega sistema, v katerem je potrebno 
zaustaviti privatizacije in ukiniti koncesije. Je tudi 
vprašanje izobraževalnega sistema, kjer 
odpiranje univerz na trgu pomeni absoluten pad 
kakovosti izobraževanja. Konec koncev je to tudi 
vprašanje delovnih mest, ki jih uničujejo 
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prekarizacija, negotovi pogoji dela in nizke 
plače. Zato potrebujemo radikalno drugačne 
politike, kot so to usmeritve političnega razreda v 
tem trenutku. Potrebujemo javno zdravstvo, ki 
bo dostopno in kvalitetno, potrebujemo javno 
šolstvo, kjer bodo edine razlike tiste v predanosti 
študiju, ne pa v tem, kdo si lahko ta študij 
privošči. In zato potrebujemo stabilna delovna 
mesta, kjer ljudje ne bodo v stalni negotovosti 
izgorevali za mizerne plače. Vse to je potrebno 
skupaj in tudi misliti skupaj, ko se pogovarjamo o 
pokojninah. Predvsem pa je pred tem potrebno 
obrniti logiko, ki ste ji podlegli praktično vsi po 
vrsti, to je logika po meri kapitala.  
 V Levici bomo predlagani zakon 
podprli. V nadaljnjem postopku bomo k njemu 
predložili amandmaje, s katerimi bi se na 
dostojno raven dvignile vse najnižje pokojnine. 
Ne zgolj da se ustvari ena izjema, ne, ne – vse 
najnižje pokojnine v tej državi je potrebno 
dvigniti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

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

podpredsednik, spoštovani državni sekretar, 
kolegice in kolegi! 
 Predlog spremembe Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju bi 
pričakovali od Vlade, saj glede na normativni 
plan že krepko zamuja z njegovo pripravo, pa je 
kljub intenzivni tekmi, kdo iz koalicije je bolj za 
upokojence, to še en opozicijski predlog zakona. 
Dobrodošli v realnem svetu. Glavna predlagana 
rešitev je, da se določi najnižja možna invalidska 
pokojnina, in sicer v višini osnovnega zneska 
minimalnega dohodka. Določila bi se za vse 
invalidske pokojnine ne glede na kategorijo 
invalidnosti in razloge za invalidnost. V Novi 
Sloveniji menimo, da je to nujen ukrep, saj je 
znano, da invalidski upokojenci vse prevečkrat 
prejemajo prenizke, mizerne invalidske 
pokojnine, kljub temu da imajo prenekateri tudi 
30 let in več pokojninske dobe. Ob tem 
opozarjamo na dejstvo, da pokojninsko 
invalidsko zavarovanje temelji na 
zavarovalniškem principu, kar v osnovi pomeni, 
da je pravica do pokojnine pravica, ki izhaja iz 
minulega dela in temelji na prispevkih, plačanih 
v času aktivne dobe zavarovanca. To pa 
pomeni, da predlog za spremembo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 2 
načeloma ne sledi temu temeljnemu načelu. Po 
drugi strani pa je prejšnja vlada na enak način 
uredila najnižje starostne pokojnine.  
 Predlog v Novi Sloveniji podpiramo, ker 
se s tem rešuje socialni položaj posebej ranljive 
skupine zavarovancev, to je delovnih invalidov 
oziroma invalidskih upokojencev. Ti so plačevali 
prispevke v pokojninsko blagajno in bi jih želeli 
tudi v prihodnje, vendar zaradi svoje invalidnosti 

tega ne morejo več. Zato je z vidika socialne 
pravičnosti prav, da država tudi invalidskim 
upokojencem omogoča dostojno življenje s 
spremenjeno višino najnižje invalidske 
pokojnine. Na ta način tudi sledi določbam 
konvencije o pravicah invalidov, o odgovornosti 
države za zagotavljanje ustrezne življenjske 
ravni invalidov. Pričakujemo, da bo predlog 
podprla tudi Vlada oziroma koalicija, saj izhaja iz 
koalicijskega sporazuma. Na 9. strani je 
zapisano, da je, citiram: »Invalidske in vdovske 
pokojnine treba dvigniti na nivo, da omogoča 
vsaj minimalne življenjske standarde.« Konec 
citata. To je zapisano na 9. strani koalicijske 
pogodbe. Poslanci Nove Slovenije smo tudi že 
večkrat pripravili in vložili predlog rešitev za 
odpravo krivic zaposlenim delovnim invalidom in 
prostovoljnim plačevalcem po 31. 12. 2012, 
sedanja koalicija pa za te krivice teh najšibkejših 
skupin prebivalcev nima posluha. Ob tem želimo 
v Novi Sloveniji ponovno opozoriti na potrebo po 
uvedbi novega modela pokojninskega 
zavarovanja, ki bo zagotovil dolgoročno vzdržen 
in pregleden sistem ter mu bo mlajša generacija 
zaupala.  
 V Novi Sloveniji smo že pripravili 
predlog tristebrnega sistema in ga tudi 
predstavili javnosti. Prejšnja vlada in sedanja 
koalicija pa tišči glavo v pesek, zato bomo 
poslanci Nove Slovenije glasovali za predlog 
zakona.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

besedo, predsedujoči. Vsem lep pozdrav! 
 Spoštovani! Moram reči, da se 
strinjamo s predlagateljem, z opozicijo na desni 
in opozicijo na levi, da so invalidske pokojnine in 
pokojnine nasploh prenizke. Prav je, da to 
uredimo oziroma to moramo urediti. Ne glede 
nato, da v SAB pozdravljamo vse rešitve, ki bi 
državljankam in državljanom prinesle izboljšanje, 
bodisi gmotnega stanja bodisi same kakovosti 
življenja, navedenih sprememb danes ne 
moremo podpreti. Problematike namreč ne 
moremo in ne smemo reševati parcialno. To pri 
mojih izpostavljanjih in pri SAB večkrat 
poudarjamo. Upoštevati moramo namreč vse 
deležnike sistema na način, ki ne bo rušil 
uveljavljenih razmerij med upravičenci. Predlog, 
ki je pred nami, v bistvu uvaja uravnilovko in 
spravlja v neenak položaj vse tiste, ki so 
vplačevali mnogo višje prispevke. Za sebe 
moram povedati, da preden sem šel v politiko, 
sem šel v penzijo in imam omejeno višino 
pokojnine, čeprav so moji prispevki prinesli 
mnogo več. In jaz sem za tako solidarnost. 
Moram povedati po pravici. Ampak pri tem ne 
smemo iti v nedogled in popolnoma rušiti 
vzajemnega razmerja, ki vlada pri pokojninskem 
zavarovanju. Gre za vzajemna razmerja. Druga 
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so pa solidarnostna razmerja, kjer pa iz 
splošnega proračuna lahko črpamo denar in 
pokrivamo te razmike. Način, ko poskušamo 
parcialno reševati zadeve skozi sistem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
rušimo celoten sistem. Tega pa ne moremo 
podpreti. Čeprav sedanji sistem za 
posameznike, ki so bili vključeni le krajši čas, 
govorim o invalidih, predvideva varovalko, to je 
prišteto dobo, ki vsakemu zavarovancu dodaja 
pokojninsko dobo, ki jo je izgubil zaradi delovne 
nezmožnosti. Torej imamo nekaj institutov notri. 
Poleg tega pa so prejemniki invalidske pokojnine 
upravičeni do varstvenega dodatka. Tega pa 
imamo. To je pravi vir za to pokrivanje, ki izhaja 
iz socialnega varstva in je vzpostavljen prav 
zato, da zagotavlja socialno varnost državljanov. 
Drugače bodo zopet očitki, ki jih velikokrat 
slišimo, češ, on dobiva na ta račun, eno leto je 
delal, pa se njegovi otroci vozijo z mercedesi 
okrog. Mislim, da moramo tudi na to gledati.  
 V vsakem primeru, kakorkoli 
pogledamo, so nujne sistemske rešitve. Videli 
smo, denimo, kaj je prinesel dvig minimalne 
plače in povišanje plač v javnem sektorju, ki je v 
osnovi pozitiven, a je za sabo potegnil tudi vse 
negativne posledice, na primer povišanje cen 
oskrbnin v domovih za starejše, na kar ste 
poslanci iz SDS ves čas opozarjali in opozarjate, 
kaj se je zgodilo s tem. To smo dejansko na hitro 
naredili in premalo premišljeno. Ob vsaki 
spremembi moramo premisliti tudi o negativnih 
posledica in ne gledati samo pozitivne 
posledice, ki so politično zelo dobrodošle in ki 
prinašajo točke. Samo mislim, da to ni prava 
zadeva. 
 Na tem mestu bi omenil še eno stvar. 
Danes bo na seji Vlade obravnavan ta isti 
zakon, Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. Namen njegove spremembe je 
razbremenitev prejemkov iz delovnega razmerja 
in povišanje razpoložljivega dohodka delavcem, 
ki ga delodajalci izplačajo kot regres za letni 
dopust. Če bomo zakon, ki je pred nami, sprejeli 
kot ustrezen za nadaljnjo obravnavo, bomo s 
tem zaustavili postopek sprejetja novele, ki mora 
biti, da bi bil lahko višji letni regres izplačan že v 
mesecu maju, sprejeta naslednji mesec. Če 
sprejmemo ta današnji predlog, ki je pred nami, 
bo skoraj 900 tisoč ljudi prikrajšanih za možnost 
dobiti že letos znatno višji regres. Seveda pod 
pogojem, da bodo delodajalci sledili namenom 
Vlade.  
 V Poslanski skupini zato predlogu 
zakona nasprotujemo. Raje bomo počakali na 
vladno ureditev tega problema. Čeprav bomo na 
ta način stranki SDS pomagali doseči enega 
njihovih današnjih namenom, torej pokazati 
zopet, da ta vlada zaostaja v svojih ukrepih, da 
ta koalicija ne izpolnjuje svojih obveznosti, ki si 
jih je zadala v koalicijskem sporazumu, ne bomo 
podprli tega zakona, ker verjamemo, da bomo 
dosegli veliko več in dolgoročno s sprejetjem 
predloga zakona ki ga je Vlada pripravila in ga je 
že predstavila.  

 Vlada je zagotovila, da je ta predlog 
zakonodajnih sprememb pripravljen in z več 
ukrepi naslavlja izboljšanje socialnega položaja 
tistih, ki so upravičeni do pravic iz invalidskega 
zavarovanja. Te naj bi luč sveta ugledale 
meseca maja. Poslanci SAB bomo prvi 
povzdignili glas, če se to ne bo zgodilo. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratična stranka upokojencev Slovenije bo 
predstavil Jurij Lep. 
 Izvoli.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Državni sekretar, kolegice in 
kolegi! 
 V pol leta delovanja ministrske ekipe in 
predsednika Vlade gospoda Marjana Šarca se 
soočamo že s četrtim opozicijskim predlogom 
sprememb in dopolnitev zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Vse lepo in prav. 
Javnost, mediji in ljudstvo tako vidi, da nekatere 
politične stranke delate. Ob še eni razpravi, ki se 
bo danes odvila v hramu demokracije, bo 
sporočilo ponovno šlo v smeri, da se samo eni 
zavzemate za upokojenke in upokojence, 
koalicija pa tako ali tako še ne dela in tudi ne bo 
naredila nič. Kot po navadi bo Desus še posebej 
izpostavljen. Žal danes ne bomo slišali 
pravzaprav nič novega, predvsem pa ne bomo 
slišali zadosti prepričljivih argumentov za to, da 
bi predlog Poslanske skupine SDS lahko spustili 
skozi sito današnje prve obravnave. Skratka, 
naša ključna ugotovitev je, da namen 
predlagateljev ni samo skrb za izboljšanje 
položaja upokojencev, saj ni zaznati iskrene 
želje, da bi to uredili na pravičen način, v duhu 
celostne ureditve problematike nizkih pokojnin 
nasploh.  
 V predlogu, ki samo ga obravnavali 
nazadnje, to je na 16. izredni seji v decembru 
lanskega leta, je bila ob ostali vsebini 
predlagana tudi rešitev, ki jo imamo danes na 
poslanskih klopeh. V tokratnem predlogu pa so 
se predlagatelji osredotočili zgolj na invalidske 
pokojnine in nadomestila. Gre za predlog, po 
katerem bi se invalidske pokojnine izravnale z 
neko spodnjo mejo, in sicer ne bi smele biti pod 
zneskom osnovnega zneska minimalnega 
dohodka oziroma denarne socialne pomoči. Gre 
za znesek 392,75 evrov. Enako se predlaga za 
prejemnike invalidskih nadomestil, ki imajo še 
preostalo delovno zmožnost in so brezposelni.  
 V Desusu se zavedamo, da so prejemki 
iz naslova invalidskega statusa prenizki. Pa ne 
samo slednji. Vse pokojnine in tudi vsi drugi 
prejemki iz naslovna pokojninskega varstva so 
bistveno prenizki in marsikomu ni lahko 
preživljati stara leta. Še zlasti ne, če na jesen 
življenja postaneš odvisen od svojcev ali pa če 
si primoran preživeti ta leta celo onkraj naše 
južne meje, kar se danes pogosto dogaja.  
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 Kot koalicijski partner smo zaupali 
svojim kolegom in smo skupaj postavili prioritete 
za izboljšanje položaja upokojencev. V 
koalicijskem sporazumu so vključeni med drugim 
tudi ukrepi za zagotovitev ustreznega 
invalidskega varstva, ki bi moralo omogočiti vsaj 
minimalne življenjske standarde. Kot smo danes 
slišali predstavnika Vlade in kot je znano širši 
javnosti, že od sredine marca naprej je Vlada 
pripravila nekaj konkretnih korakov, s katerimi se 
zasleduje izboljšanje socialnega položaja vseh 
upravičencev iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. V sklopu teh ukrepov je predvideno 
zvišanje odmernega odstotka na 63 %, kar 
pomeni posledično dvig vseh pravic iz 
pokojninskega varstva.  
 Glede tega, kar je predlagano danes s 
strani SDS, bi rad poudaril, da gre za všečen 
predlog, ni pa ga primerno s tako lahkoto 
sprejeti. Zakaj v Poslanski skupini Desus tako 
menimo? Preprosto zaradi tega, ker sistem 
pokojninskega varstva deluje po principih in 
načelih, ki delujejo v sožitju eden z drugim. 
Govorimo o zavarovalniškem principu ter načelih 
vzajemnosti, solidarnosti, ki jih vključuje naša 
ureditev. Zaradi tega imamo določeno, na 
primer, spodnjo mejo minimalne pokojnine v 
višini 530 evrov, ki jo prejemajo tudi tisti, ki so v 
pokojninsko blagajno vplačali bistveno manj kot 
drugi. Do te pokojnine so lahko upravičeni tudi 
invalidsko upokojeni. Za naš pokojninski sistem 
je nadalje značilna tudi tako imenovana fiktivno 
prišteta doba za primer nastanka invalidnosti, ki 
vsakemu zavarovancu dodaja manjkajočo 
pokojninsko dobo. Tu je v še večji meri vpeljana 
solidarnost. Naj navedem primer. Nekomu, ki je 
v starosti 30 let postal invalid in je dosegel 
pokojninsko dobo 5 let, se prišteje še dodatnih 
22 let, tako se pokojnina odmerja skupno od 27 
let dobe. Resda bo pokojnina manjša, kot če bi 
oseba dejansko delala 40 let, in res je, da je 
posredi invalidnost, kar v življenju posameznika 
terja vsekakor več finančnih sredstev, potrebnih 
za približno normalno življenje. Ampak zagotovo 
ni vse v naslovu pokojninske blagajne. Ne 
smemo namreč pozabiti še na možnost 
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Nekatere 
pravice iz tega naslova so v naši družbi 
zagotovljene, neodvisno od plačevanja 
prispevkov.  
 Preplet načela zavarovalništva, 
vzajemnosti in solidarnosti med zavarovanci in 
upokojenci, med generacijami in znotraj 
generacij so temelji naše ureditve že mnoga 
leta. Kakršenkoli nepremišljen poseg vanje 
poruši razmerja, postavlja uravnilovke med 
upokojenci, ne glede na dobo plačevanja 
povzroča neenakosti in, kar je najbolj žalostno, 
povzroča nove krivice.  
 Glede na vse navedeno naša 
poslanska skupina zaključuje, da zaupamo v 
vladno ekipo, da bomo napovedane spremembe 
čim prej dobili v Državni zbor. Predloga, o 
katerem odločamo danes, pa v naši poslanski 
skupini ne bomo podprli. Hvala. 

PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Zmago Jelinčič 
Plemeniti. 
 Izvoli. 
 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI (PS SNS): 

Hvala lepa. 
 Veseli me, da stranka SDS popravlja 
svojo napako, ki jo je naredila 27. 11. 2012, ko 
je ravno to zadevo v obratni smeri znižala, z 
amandmajem je znižala najnižjo pokojninsko 
osnovo s 35 % na 26 %. Takrat, mislim da je bila 
poleg Slovenske ljudske stranke na oblasti ali 
ravno ne, no, skratka, bil je amandma, ki je šel v 
obratni smeri. Zdaj SDS popravlja tiste svoje 
napake, kar je prav. Trajalo je kar nekaj časa, 
ampak mislim, da je smiselno, da se to popravi. 
Država je rekla, ne država, država smo vsi, 
vlada je pa tista, ki komandira. Na redni seji 
Državnega zbora je bilo rečeno: »Dostojne 
pokojnine so zagotovo prioriteta te vlade, ne 
samo ene stranke, celotne vlade.« No, 
vprašanje je, če je to res prioriteta celotne vlade, 
mislim, da je samo en del koalicije za to, da se 
ta zadeva popravi, in sicer je to bila koalicijska 
stranka Levica, kakor smo slišali.  
 Rešitev je zagotovo potrebna. Invalidi 
so skupina, ki so najbolj prizadeti, ki si ne morejo 
pomagati in v glavnem so tudi v veliki meri 
nezaposljivi ali pa nezaposljivi od takrat naprej, 
ko so dosegli invalidnost. Res je, da je cela vrsta 
teh invalidov, ki niso vplačevali v pokojninsko 
blagajno praktično nobenih sredstev, in vendar 
bodo dobili določena povečana finančna 
sredstva zdaj s tem novim zakonom. Ni lahko 
debatirati o tem, kajti moramo vse skupaj 
primerjati tudi s tem, da imamo ogromno število 
ljudi, ki so na sociali, ki ravno tako niso delali 
prav nič, mnogi od njih zaradi tega ker pravijo: 
»Brez zveze, da bi delal, je boljše, da sem na 
sociali in mi mora država dajati.« Medtem ko bi 
marsikateri invalid rad delal, pa ne more. In ta, ki 
bi rad delal in ne more, je prikrajšan, tisti, ki pa 
lenari in noče delati, tisti se ima pa fino. Vlada je 
dvignila finančna sredstva za te socialne 
prejemnike. Od vseh teh socialnih prejemnikov 
sem jaz prepričan, da je vsaj 70 % takih, ki 
špekulirajo, ki dobijo socialne prejemke in potem 
še na črno zaslužijo kakšnih 200, 300 evrov. In 
reče: »Le zakaj bi hodil v službo, le zakaj bi 
delal, ko pa lahko sedim doma, dobivam denar 
od države in potem še nekaj na črno zaslužim.« 
Res pa je tudi to, da je treba ta naš pokojninski 
sistem v fundamentu popraviti, v fundamentu 
popraviti. Tukaj se pa strinjam z marsičem, kar 
je povedal kolega iz Levice. Ne vem, zakaj 
koalicija ne posluša v nekaterih segmentih 
Levice, saj v glavnem Levica tako ali tako dirigira 
usmeritve sedanje vlade in jim določa, kaj 
morajo sprejeti in česa ne. Tako da bi pričakoval 
tudi na tem področju, da bi kdaj kaj poslušali. 
Mogoče pa tudi Levici ni toliko do tega, da bi vse 
sprejeli, kajti če bi vlada vse sprejela, potem ne 
bi imeli več kaj govoriti.  
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 Na splošno je stanje v Sloveniji slabo, 
zelo slabo. Ne samo za invalide, ne samo za 
upokojence, tudi za tiste, ki so zaposleni. Slabo 
je zaradi tega, ker od leta 1992 se praktično ni 
skrbelo za ljudi, skrbelo se je za določene 
okvire, v katerih so bili tisti, ki so že tako ali tako 
imeli dosti oziroma so si nakradli, kajti določeni 
segmenti so bili tako privilegirani, da so lahko 
jemali iz državne malhe, iz tiste malhe, ki smo jo 
napolnili v nekdanji Jugoslaviji vsi, ki smo delali. 
Iz tiste malhe so jemali kolikor jim je pasalo, ne 
kolikor so potrebovali, ampak kolikor so lahko 
zagrabili. Jasno, da se je vse skupaj začelo 
prazniti. Danes je vse skupaj zelo prazno. Tisti, 
ki so nakradli, tisti so zunaj. Marsikdo je zunaj, 
marsikdo ima denarje v davčnih oazah in tistega 
pač ne bomo videli, kajti nikomur ni do tega, da 
bi se te zadeve uredile. 
 Ta zakon je sicer ena majhna kaplja v 
smeri poprave krivic. Morda tudi ni najbolje 
napisan. Marsikaj bi se dalo bolje napisati, bolje 
koncizno, bolj eksaktno in znotraj segmenta teh 
ljudi tudi narediti neke razločbe, da bi se to 
drugače uredilo.  
 Vendar pa en korak naprej pa je, zato 
bomo mi v poslanski skupini ta zakon podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

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

 Področje invalidnin je zelo kompleksno 
vprašanje, ki ga je potrebno obravnavati z vso 
skrbnostjo, še posebej ker gre za ranljive 
skupine ljudi, ki si velikokrat sami ne morejo 
pomagati, prejemajo pa invalidnino, s katero ni 
mogoče preživeti, zato jim mora država nujno 
pomagati. Iz dneva v dan prejemam zapise teh 
ljudi, ki so zelo razočarani nad ignoranco 
odgovorne politike do njih. Potrebno jim je 
prisluhniti in pomagati z rešitvami, ki jim bodo 
zagotavljale človeku dostojne pogoje za 
preživetje. Posebej se moramo zavedati, da so 
predvsem invalidi z delno invalidnostjo v zelo 
težkem položaju, saj je nadomestilo bistveno 
pod pragom revščine, hkrati pa v praksi zelo 
težko dobijo delo oziroma je to praktično 
nemogoče.  
 V času, ko imamo gospodarsko rast in 
ko Vlada deli proračunski denar vsepovprek 
brez dobrega premisleka, je logično, da ljudje, ki 
živijo globoko pod pragom revščine, pričakujejo 
zvišanje njihove, malo da ne, miloščine na raven 
vsaj višine socialne pomoči. Dvig minimalne 
možne invalidske pokojnine, kot se predlaga s 
spremembo zakona, bi pomenil spodnjo mejo, ki 
ni odvisna od drugih določb ZPIZ-2, na njih tudi 
ne vpliva, ali drugih zakonov, pod katero se 
invalidska pokojnina ne more odmeriti. V 
Slovenski demokratski stranki smo prepričani, 
da je v Državnem zboru Republike Slovenije 
širše politično soglasje glede nujnosti izboljšanja 
položaja socialno ogroženih skupin prebivalstva, 

med katere pa gotovo spadajo invalidski 
upokojenci, ki dobijo invalidsko pokojnino pod 
osnovnim zneskom minimalnega osebnega 
dohodka. Glede na to, da sta sedanja vlada in 
koalicija z rebalansom proračuna dvignili javno 
porabo za 460 milijonov evrov, torej za skoraj 
pol milijarde, ob tem, da niste storili nič v smislu 
preprečevanja korupcije in kraje velikih zneskov 
denarja iz državne blagajne v večini 
podsistemov, ne vidim razloga, da se sredstva 
ne bi zagotovila tudi vsaj za najbolj socialno 
ogrožene invalidske upokojence.  
 Še enkrat. S predlogom zakona se 
predlaga določitev najnižje možne pokojnine za 
invalidsko upokojene v višini osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, kot je določen z 
Zakonom o socialnih prejemkih. Predlog se 
nanaša na vse invalidske pokojnine, ne glede na 
kategorijo invalidnosti in razloge za invalidnost, 
ki so kot pogoji za invalidsko upokojitev določeni 
po veljavnem zakonu ZPIZ-2. Glede na to da je 
osnovni znesek minimalnega osebnega 
dohodka tisti znesek, ki je določen kot minimum 
za preživetje ene osebe, v Poslanski skupini 
Slovenske demokratske stranke menimo, da bi 
morala biti tudi pokojnina določena najmanj v tej 
višini, še posebej v primerih, ko gre za invalidske 
upokojitve, saj gre za osebe, ki si ne morejo 
priskrbeti drugega vira dohodkov oziroma so z 
delno zmožnostjo za delo zelo težko zaposljive. 
V primeru, da gre za osebe s preostalo 
zmožnostjo za delo, se takšna minimalna 
pokojnina zagotovi le v primeru, da je oseba 
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje kot 
iskalec zaposlitve in ne dobi ustrezne zaposlitve 
brez svoje krivde. Ravno zato ker so omenjene 
osebe nezaposljive oziroma so težje zaposljive, 
je mogoče določitev najnižjih pokojnin za 
invalidsko upokojene določiti drugače od drugih 
upokojencev, saj gre za različne položaje skupin 
upokojencev, ki jih je mogoče tudi obravnavati 
različno iz stvarno utemeljenega razloga 
nezmožnosti zaposlovanja. Prav tako mora 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
na podlagi pooblastil iz 12. člena ZPIZ-2 po 
uradni dolžnosti pridobiti podatke od Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in uskladiti 
višino pokojnine. Odločbe o novi višini pokojnine 
se izdajo upravičencev po uradni dolžnosti v 30 
dneh po uveljavitvi zakona.  
 Iz vseh naštetih razlogov oziroma 
argumentov bomo v Poslanski skupini 
Slovenske demokratske stranke predlog zakona, 
ki smo ga vložili v parlamentarno proceduro, tudi 
z veseljem podprli. Prav tako pričakujemo 
podporo vseh koalicijskih strank, ki zelo veliko 
govorite, da je potrebno pomagati socialno 
najbolj ogroženim. Tukaj seveda mislim 
predvsem na SD, Levico in pa Desus. Danes se 
bodo lahko državljanke in državljani Republike 
Slovenije ponovno prepričali, kdo govori eno 
dela pa drugo. Danes, ko sem poslušal stališča 
poslanskih skupin, moram reči, da sem zelo 
razočaran in žalosten. Očitno se ponavlja iz 
dneva v dan tisto, na kar sem pred tem opozoril, 
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in to je, da ta koalicija v večini govori eno, dela 
pa drugo. Rada zavaja, rada veliko govori, na 
veliko zapravlja, za tiste najbolj ogrožene pa si 
niti časa ne vzame, da bi dobro poslušala in ne 
najde posluha za nekaj milijonov v državnem 
proračunu, da bi rešili te najbolj ranljive skupine. 
To so tudi delavni invalidi, za katere smo zakon 
v SDS predložili. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi splošna razprava 
poslank in poslancev o predlogu zakona.  
 Najprej je za besedo zaprosila 
predstavnica predlagatelja Anja Bah Žibert.  
 Izvoli.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala za 

besedo.  
 Jaz sem zelo natančno poslušala vsa 
stališča in se zahvaljujem vsem tistim političnim 
strankam, ki so v tem predlogu zakona videli 
korist in potrebo, da se sprejme. To so Levica, 
SNS, NSi in pa seveda mi kot predlagatelji, to je 
Slovenska demokratska stranka. Vendar pa 
upam, da bo takšen odraz potem tudi na samem 
glasovanju, da bomo dejansko to številko videli 
potem tudi na enkratnih.  
 Pa vendar dovolite, da grem po vrsti, 
ker se mi zdi, da sem dolžna nekatere odgovore. 
Vlada je v svojem mnenju, kjer zakon zavrača, 
napisala, da je ta problematičen, ker zadeve 
rešuje parcialno. Res je, da je predlog zakona 
naravnan za tisto kategorijo, ki je najbolj 
ogrožena. Jaz sem vam povedala številke, 234, 
244, 270 evrov. To so zneski, s katerimi morajo 
živeti invalidski upokojenci ves mesec. Upam, da 
se zavedate teh številk. Če bi verjela v 
dobronamernost te Vlade, bi nekako sprejela, ja 
res je, niste spremenili stvari za ostale 
kategorije. Jaz sem za to, da spremenimo stvar 
in popravimo stvari tudi za ostale kategorije 
invalidskih upokojencev v nadaljevanju zakona. 
Samo Vlada problematizira že te številke, ki bi 
nastale, če bi popravili to skupino upokojencev. 
Za njih so že te številke preveč. Zato enostavno 
ne razumem, kako se boste lotili nekih drugih 
rešitev, kajti že pri teh številkah, vi ste izračunali, 
da gre za 33 milijonov, je preveč. Seveda je 
preveč, če damo 13 milijonov za protokol. 
Verjamem, da je preveč. Ker piti pa jesti je pa 
treba na Vladi. S falconi se pa mora tudi vsak 
minister voziti tudi v Bruselj pa nazaj. Seveda je 
preveč. Ampak veste, ti ljudje pa životarijo.  
 Kot drugo. Če bi res šlo, da se v tej 
državi nič ne rešuje parcialno, bi tudi verjela v 
dobronamernost mnenja Vlade. Zakaj se je pa 
dvignila najnižja pokojnina? Kaj se je zgodilo s 
tistim, ki je imel pred tem pokojnine 510 evrov? 
Je bila za njega to celostna rešitev ali parcialna 
rešitev? Prav tako govorite o tem, da bi rušili nek 
sistem invalidskega upokojevanja. Sami ste ga 
zrušili! Vi ste tisti, ki ste dvignili socialno 
podporo. Jaz ne rečem, da ni prav, da ste jo, 
kajti tudi tisti ljudje morajo živeti. Ampak najbolj 

smešne in najbolj boleče pa so bile primerjave 
tistih poslancev, ki ste danes govorili o tem, da 
tisti, ki ima eno leto delovne dobe, in tisti, ki ima 
33 let delovne dobe, bo dobil zdaj enako 
invalidsko pokojnino. Tisti, ki pa nima nič 
delovne dobe, dobi pa po 200 evrov skoraj več 
od tega, ki je delal. A to je pa poštena rešitev? 
To, kar imamo danes, je pa pošteno?  
 Veliko vas je govorilo, da se pripravljajo 
spremembe zakona. Ja, res nekaj pripravljate. 
Sicer je predsednik Vlade povedal, da ne gre za 
pokojninsko reformo in tukaj bom dala tudi 
odgovor kolegici SMC, da mi takšnega zakona, 
kot je danes, ne bi predlagali, če bi bili v koaliciji. 
Spoštovana Janja Sluga, res ga ne bi, ker bi bila 
na mizi že pokojninska reforma in bi zadeve 
celostno rešili. Jaz mislim, da ni napačno, da 
kakšne zadeve uredimo in popravimo tudi 
parcialno, če druge rešitve trenutno ni. Vlada 
predlaga v prihodnje spremembo odmernega 
odstotka. To je ena od rešitev v prihodnje. Kaj 
pa to pomeni za tiste, ki so se včeraj upokojili? 
Jim boste popravili odmerni odstotek? Boste tem 
invalidskim upokojencem šteli nov odmerni 
odstotek ali samo tistim, ki se bodo upokojevali 
poslej? V javnosti ste odgovorili, da ne, da se bo 
odmerni odstotek popravljal samo za prihodnje. 
Zame so tudi to neke nepravične rešitve. Veliko 
vas je govorilo, da predlagamo neko 
populistično rešitev v tem predlogu zakona. Ko 
sem šla v politiko so rekli: "Anja, saj boš dobila 
trdo kožo." So pa trenutki, ko vsaka koža 
popusti. In danes je eden takšnih trenutkov. Ali 
veste zakaj? Zato ker nam očitate populistične 
predloge, sami pa očitno sploh ne veste, kaj piše 
v vaših programih strank. Sami pa sploh ne 
veste, kaj ste zapisali v programih strank.   
 Tukaj na primer SD, ki je vehementno 
zavrnil zakon v področju starosti in pokojnin, 
pravi: Slovenija brez revščine, zmanjševanje 
revščine in socialne izključenosti. Kaj pa so 
invalidsko upokojeni, kot ena najbolj socialno 
izključenih skupin? Naš cilj je, da bomo dvignili 
in vpeljali višje pokojnine. Mar res? Invalidske 
upokojence kratko malo izpuščate. Tveganje 
revščine želimo vsaj za četrtino znižati med 
starejšimi. A bežite, no. Danes vam ta predlog 
zakona, ki bi zmanjševal revščino, ne ugaja.  
 DeSUS je pa sploh ena stranka, ko pa 
res ne razumem, da takšnega predloga ne 
podpira. V prihodnjem obdobju bomo s svojo 
politično močjo in izkušnjami prevzeli 
odgovornost za pripravo temeljite pokojninske 
reforme. V prejšnji vladi ste bili, zdaj ste, 
pokojninske reforme pa še kar ni. Ko pa 
predlagamo neko rešitev, pa pravite, da to je 
parcialno, to ni v redu, tako se stvari ne delajo. 
To ni odgovor tem državljanom, da boste 
pripravili. Ti državljani danes tako živijo. In to je 
kategorija ljudi, spoštovani, ki velikokrat rabi 
dodatno zdravstveno pomoč in velikokrat jo 
morajo tudi plačevati. različna zdravila,  ki 
so na listi za plačevanje, potni stroški, ko se 
morajo prevažati v določene zdravstvene 
ustanove in tako naprej.  
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 In še odgovor mimogrede tem, kar se 
mi zdi pa najbolj podlo, pa je: Saj imajo možnost 
varstvenega dodatka. To je pa podlo. Pa vam 
bom povedala, zakaj. Primer družine: Oče 
delavec, imel je hud infarkt, invalidsko upokojen, 
žena, okoli 9 let delovne dobe, huda oblika raka, 
invalidsko upokojena. Ta dva človeka sta pred 
tem trdo delala. Postavila sta si hišo, imeli so 
tudi avto, normalno, živeli so lepo. V naslednjem 
trenutku se je vse zrušilo. Zaradi bolezni, ne 
zato, ker ne bi želeli delati. In postavili so si 
hišico, ki bo hitro po nekih izračunih vredna več 
kot 120 tisoč, ali pa avtomobil, ki bo vreden malo 
več kot 10 tisoč evrov. Zdaj jim boste pa jemali! 
Kajti če je hiša vredna več kot 120 tisoč evrov, ki 
so si jo prigarali, se jim bo potem to jemalo. In 
ne govoriti o rešitvah z varstvenim dodatkom. Še 
enkrat naj povem, to je kategorija ljudi, ki je 
vplačevala, ampak jih je bolezen onemogočila. 
Res je tudi to, kar je Vlada zapisala, da je 
drugače s tistimi, ko nekako pride do bolezni ali 
pa poškodbe na delu oziroma iz dela. Ampak 
veste, to gre po nekih kategorijah, po nekih 
priznavanjih. Mnogo bolezni danes pa se zgodi 
zaradi pritiskov in obveznosti ter trdega dela na 
delovnem mestu pa niso priznane kot bolezen iz 
dela. Tako, veste, to je zelo šibko in na tem jaz 
nebi gradila.  
 Kar se tiče stranke LMŠ. Oni niti kaj 
veliko ne govorijo o invalidskih upokojencih v 
sovjem programu. Verjetno jim pač ta kategorija 
ni predstavljala neke potrebe, da bi jo omenjali. 
Ste pa govorili, da je potrebno urediti pokojnine 
tako, da bodo te vsaj nad pragom tveganja 
revščine. Vendar to govorite za pokojnino za 
polno delovno dobo, tako da invalidske 
pokojnine tukaj ne moremo šteti. 
 Naprej. Stranka modernega centra. 
Tukaj pa sploh ne bom izgubljala besed, kar tam 
pa pravzaprav ni nič napisano. Oni pa očitno 
prilagajajo svoj program bolj koalicijskim 
potrebam in da ostanejo v koalicij. Njihov ne 
temu zakonu me niti ne čudi.  
 Me pa čudi ne temu zakonu s strani 
Stranke Alenke Bratušek. Prej je bilo priznano, 
da ste sami storili kot koalicija napako, ko ste 
dvignili plače v javnem sektorju in na drugi strani 
naredili celo to, da bodo morali ti ljudje za druge 
storitve plačevati več in bodo bolj oškodovani, 
kot da bi jim koristilo. Edino, kdor je v tem 
primeru zaslužil, je pravzaprav država, ker bo 
pobrala večje davke. Vi ste pa v svoj program 
zapisali: Postopoma bomo povečali pokojnine 
na dostojno raven s posebno pozornostjo do 
vdovskih in invalidskih pokojnin. In še naprej: 
Posebno skrb bomo namenili popravku vdovskih 
in invalidskih pokojnin. Torej ravno to, kar danes 
predlagamo. Očitno je cena za to, da si v 
koaliciji, zelo visoka, ampak jaz vam predlagam, 
da vsaj to iz programa, ki ga imate na spletni 
strani, izbrišete. Ker očitno pišete in govorite 
eno, potem ko pa je nekaj na mizi, pa delate 
drugo.  
 Da koalicija ne bo sprejela zakona, 
nadkoalicijska Levica ga bo podprla, ampak oni 

so itak nad vami, vi ste daleč pod njimi, tako da 
se temu ne čudim. Je pa zelo zanimivo gledati 
vaš opomnik. Sicer ne vem, zakaj sem ravno jaz 
dobila opomnik koalicijskih strank. Ampak ga je 
pa zelo zanimivo gledati. Opomnik v imenu tega, 
kar se zmeni koalicija, ni podpisan. Je pa na 
glavi stranke Liste Marjana Šarca. Dobra 
koalicija. Vse sloni na eni sami stranki. Veste, 
kaj ste pa tukaj napisali – danes ste začeli 
potem z nekimi razmerami, to ste tudi notri sicer 
napisali, da bo problem, ker ne bo ravnovesja, 
ker se bo rušilo ravnovesje. Ampak tukaj ste v 
prvi vrsti videli težavo. Če se to sprejme, bodo 
težave na strani Vlade pri razbremenitvi regresa. 
Povedali ste na drug način, da nimate denarja. 
Pri takšnem proračunu, kot ste ga sprejeli, 
nimate po izračunih Vlade, pa ji bom verjela, 33 
milijonov. 15 milijonov, no, 14 in še nekaj, sem 
vam že jaz naštele, če boste nekaj manj jedli in 
pili. Če boste pa kakšno potovanje naredili še s 
kakšno redno linijo, bo pa kmalu tukaj dovolj 
denarja. Povedali ste, da pokojninski sklad 
oziroma sistem nima denarja in bi to morala 
poravnati država, zato odgovarjam kot znesek iz 
proračuna. Tu ste se na štirih straneh ukvarjali s 
tem, kako bi ta zakon zavrnili. Štiri strani. Sicer 
je to dobila Anja Bah Žibert, ki ni koalicijska 
poslanka, očitno vam tudi te stvari najbolj ne 
štimajo. Je pa nekaj zanimivo, da pa kljub temu, 
da nam očitate populizem, da ste se v stališčih 
ne vem kako trudili, da bi ta zakon zavrnili, 
priznavate pa s tem dokumentom nekaj, da ste 
se neverjetno močno trudili kaj poiskati, da ga 
lahko, za božjo voljo, zavrnete. Piše, da ste se 
celo koalicijsko usklajevali dvakrat na ta predlog 
zakona. Pa vendarle tudi vaše kože niso tako 
zelo trde! Ampak kot rečeno, danes boste 
koalicijski stroj naredili po svoje. Morda bo pa 
kakšen poslanec vendarle razmislil o teh 
rešitvah. Še enkrat, govorimo o prvi obravnavi 
zakona. Mi smo želeli rešiti problem te najnižje 
kategorije v okviru upokojencev invalidov, ki 
dobivajo manj, kot je socialna pomoč. Ti ljudje 
so vplačevali. Tisti, ki so na socialni pomoči, pa 
nimajo niti pol leta delovne dobe. Ti ljudje pa so 
vplačevali, ampak so zboleli.  
 Kot drugo, ko govorite, da so tudi druge 
pokojnine nizke, se strinjam. Ampak veste, 
razlika je med invalidskimi upokojenci in 
preostalimi upokojenci. Preostali upokojenci so 
še lahko delovno zmožni. Marsikdo si najde še 
kakšno dodatno delo. Ti ljudje pa ne morejo 
delati. Ti ljudje dobijo tisto, kar je, in s tistim 
morajo preživeti. Največkrat rabijo tudi pomoč 
svojih družinskih članov. Glede na to, da sem 
dobila več sto mailov oziroma zasebnih sporočil, 
mi ne govoriti o tem, da se gremo populizem, 
kajti sicer bom jaz organizirala en obisk na 
domovih teh ljudi, da boste videli, kako živijo. Pa 
bomo videli potem, kdo bo govoril o populizmu. 
To ni populizem. To je reševanje, zaradi 
katerega smo izvoljeni v ta državni zbor. V ta 
državni zbor smo izvoljeni zato, da se bo 
izboljševalo stanje v državi, seveda na primeren 
način. V drugem branju, spoštovana vlada, če bi 
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bili dobronamerni, absolutno sem za to, da se 
popravi tudi preostala lestvica vseh invalidsko 
upokojenih. Kaj bo pa potem razlog, ker bo tistih 
33 milijonov naraslo. Sem pa takoj za to, da to 
popravimo. V prvi vrsti je bila tudi želja, da 
pripravimo takšen predlog zakona. A kaj, ko smo 
vedeli, da bo takrat pa spet drug problem – od 
kod vzeti. Na eni strani govorite, da boste stvari 
celostno rešili, na drugi strani pa je še za to 
rešitev premalo denarja. Potem pa razumi, kdor 
more. Ne, ne, koalicija, danes me ne boste 
prelisičili oziroma danes vaš argument s 
populizmom in parcialno rešitvijo zadev ne bo 
šel skozi. Preveč parcialnih rešitev ste sprejeli, 
preveč neumnosti ste sprejeli. Predvsem pa ste 
sprejeli takšen proračun, ki bi lahko to zadevo 
rešil, ampak raje zapravljate denar za druge 
zadeve.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče. 
 Preden dobi besedo predstavnik Vlade, 
vas, spoštovane poslanke in spoštovani 
poslanci, obveščam, da se lista prijavljenih 
nekoliko spreminja. Tako je vrstni red prijavljenih 
trenutno takšen: kot prva gospa Iva Dimic, sledi 
gospa Eva Irgl, nato sledi gospa Nina Maurovič.  
 Gospod državni sekretar, beseda je 
vaša. / oglašanje iz dvorane/  
 Gospa Sluga, imate postopkovno, 
izvolite.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa, 

predsednik.  
 Ja, to je zelo pomembna informacija, ki 
ste jo zdaj povedali. Namreč, da niti še prvi 
razpravljavec ni dobil besede. Zato bi vas lepo 
prosila, da opozorite predlagateljico, ko navaja 
neke stvari in ko se odziva, da se še vedno 
odziva na tisto, kar smo povedali v stališčih 
poslanskih skupin, ne na tisto, kar sem jaz 
povedala kot Janja Sluga, ker te besede še 
nisem imela. Ona zelo dobro ve, da se jaz zdaj 
ne morem odzvati na to, da so bila to stališča. 
Zato je izjemno nekorektno, da ne omenjam, da 
ni v skladu s poslovnikom, da se na tak način 
odziva na stališča poslanskih skupin, da 
poimensko imenuje posamezne poslance in kaj 
so rekli. In, ja, dejstvo je, da če bi bili v koaliciji, 
tega predloga ne bi vložili, ker nazadnje, ko ste 
bili v koaliciji leta 2012, ste pokojnine nižali, to je 
dejstvo. In očitate po eni strani, da je proračun 
protiustaven … 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Kje je tu 

postopkovni predlog, gospa poslanka? 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Takoj bom končala.  

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Postopkovni predlog, za to imate zdaj pravico, 
za replike bo kasneje čas.  
 

JANJA SLUGA (PS SMC): V prvem stavku je 

bil moj postopkovni predlog, predsedujoči, da 
tudi vi poslušate te razprave in se odzovete … 
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Poslušam, poslušam vas ves čas, nimate pa 
pravice replike v tem trenutku.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Prosim, da opozorite 

predlagateljico, kot sem predlagala že v 
postopkovnem predlogu, da se na tak način ne 
odziva in ne krši poslovnika. To je bil moj 
postopkovni predlog. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala. Imamo odziv.  Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči. 
  Bom zelo kratka. Jaz sem odgovarjala 
na stališča, ki so bila predstavljena. In zdaj ne 
vem, mogoče mi boste vi svetovali, kako naj v 
prihodnje govorim, ali morda nekdo iz SMC ali 
pa … Ne vem. Če nekoga poimenuješ z imenom 
in priimkom, se mi zdi to najlepše poimenovanje. 
Če pa želi nekdo, ne vem, najmanjša politična 
stranka, politična stranka pred izbrisom, potem 
se pa lahko tudi tako imenujemo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Imamo še 

en postopkovni predlog. Moj predlog, 
spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, je 
pa naslednji: pred nami je še pet ur razprave, 
vsak lahko pride do besede. Predlagam pa, da 
to delamo v skladu s poslovnikom.  
 Izvolite, gospa poslanka.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Predsedujoči, v 

skladu s poslovnikom imam jaz za svoj 
postopkovni predlog tri minute. Pri mojem prvem 
predlogu ste mi vpadli v besedo in mi niste 
dovolili nadaljevati. Zdaj bi pa zelo rada vedela, 
na podlagi katerega člena poslovnika je bil zdaj 
ta odziv predlagateljice na moj postopkovni 
predlog. In upam, da bom naslednjič imela te tri 
minute.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vprašanje. Predlagatelj in 
Vlada se kadarkoli tekom razprave lahko javita k 
razpravi in tudi ta čas se odšteva.  
 Gospod državni sekretar, ali želite 
besedo?  
 Izvolite.  
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo.  

 Bi dal prvi odziv. Začel bi nekako s 
tistim, ker so bili omenjeni nekateri zneski, se 
pravi 234, 244 in tako naprej. Zdaj predvidevam, 
da tu ne gre za invalidske pokojnine, ampak za 
nadomestila To verjetno mora biti v štartu jasno, 
ker invalidska pokojnina ima predviden višji 
izhodiščni znesek. Nadomestila se v bistvu 
izplačujejo takrat, kadar ima nekdo manjšo 
zmožnost za delo, se pravi je še dela zmožen, 
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ampak ne v takšnem obsegu oziroma ne za tista 
dela, pa ne za morda toliko časa, kot bi bil tisti, 
ki je popolnoma delovno zmožen. V teh primerih 
imamo eno situacijo, ko je nekdo brez dela 
prijavljen na zavodu, je to nadomestilo nekoliko 
višje, v primeru, da si pridobi delo, pa je nekoliko 
nižje, ampak je namenjeno lahko rečemo do 
določene mere, da mu izboljša njegov socialni 
položaj. Zato so tudi ti zneski sorazmerno nizki.  
 Druga reč. Odprt je v tem primeru en 
člen. To, kar si je vlada zastavila kot cilj, kar 
izhaja tudi iz koalicijske pogodbe in je tudi potem 
koalicija nekako potrdila. Potrdila je seveda 
izhodišča, ne še celotnih sprememb, ki se bodo 
zgodile, ampak izhodišča, o katerih se lahko 
pogovarjamo. Ta izhodišča so bila potem 
predstavljena na Ekonomsko-socialnemu svetu. 
Tu bi posebej izpostavil, da je s strani socialnih 
partnerjev bilo izrecno naročeno tudi v času, ko 
smo se pogovarjali o NRP oziroma 
Nacionalnemu reformnemu programu, da v tem 
delu, ko se pa pogovarjamo o pokojninskem 
sistem, da pričakujejo raven soglasja. Se pravi, 
da ne gre zgolj za to, da se posvetujemo, da se 
usklajujemo, pogovarjamo, ampak dejansko 
socialni partnerji pri tako občutljivih temah 
pričakujejo soglasje. Zaradi tega je tudi zelo 
pomembno, da pelje ta proces, kolikor je le 
mogoče, Vlada, ker je tudi vključen celoten 
proces – od tega, kako se zadeva pripravi, kako 
se potem razpravlja v okviru Ekonomsko-
socialnega sveta in tako naprej. Tukaj po prvi 
predstavitvi teh izhodišč je bila tudi nemudoma 
ustanovljena pogajalska skupina. Ta pogajalska 
skupina bo zdaj v naslednjih dneh dobila tudi 
člane z vseh teh strani in se bomo intenzivno 
srečevali ravno z namenom, da se dela na vsaki 
izmed teh rešitev. V vašem primeru tak pristop 
načeloma ni možen, glede na to da tudi niste 
člani Ekonomsko-socialnega sveta. Mi bi 
dejansko ta postopek radi peljali tako, kot so 
nam tudi položili socialni partnerji na srce, da jih 
bomo pri tem upoštevali, poslušali, soočili 
različne poglede, različne izračune, ker 
morebitne napake, kadar se takšne stvari delajo, 
se štejejo lahko v desetinah ali pa stotinah 
milijonov evrov. Druga stvar, ki je pa tudi zelo 
težavna, so pa morebitne krivice oziroma 
nepravičnosti, ki bi se zgodile pri hitrih potezah 
ali pa ne dovolj premišljenih, ki lahko pripeljejo 
do tega, da nikoli ne bo možno potem spet 
normalno uravnotežiti tega sistema in ga lahko 
spravimo v bistvu k stečaju.  
 Predlogi, ki jih je tudi Vlada pripravila, 
nekako naslavljajo tudi to področje, o katerem 
govorite danes vi, ki so nekako del takega 
predloga, le na nekoliko drugačen način. In 
zakaj na drugačen način? Zaradi tega ker se 
nekako upošteva t. i. zavarovalniško načelo, se 
pravi, da se gleda, koliko je nekdo vplačeval v 
sistem, koliko časa je to trajalo. Od tukaj naprej 
je treba potem nekako vse te lestvice med sabo 
uskladiti na način, da bodo delovale korektno in 
pošteno do vseh državljanov oziroma tistih, ki 
potem koristijo pravice iz sistema.  

 Tu bi zagotovo veljalo omeniti, tudi 
sami ste omenili minimalno pokojnino za 40 let 
pokojninske dobe. Eden izmed razmislekov, ki 
smo ga imeli na Ministrstvu za delo, je, da se 
odmerni odstotki v tolikšni meri tudi prilagodijo, 
da se ta dejansko absorbira. Kaj to pomeni? To 
pomeni, da bi radi nekako težavo, ki se je 
pojavila, se pravi, da je velika razlika med tem, 
ali imaš 40 let pokojninske dobe, ali pa ti morda 
manjka samo ene mesec, da ta zob, ki se je zdaj 
zgodil, za katerega ocenjujemo, da je 
nepravičen, nekako prestavi tako, da bo spodaj 
in bo dejansko za vsak dodaten mesec dela na 
razpolago nekaj več, se pravi sorazmerno več, 
ne pa bistveno, bistveno manj ali pa bistveno 
več. Se pravi, da se nekako ravnamo po neki 
sorazmernosti in na tak način smo tudi rešitve 
pripravljali. Tako da s tega vidika, ko govorimo 
ravno o invalidskih pokojninah, ko pride do 
poškodbe pri delu oziroma pride do poklicne 
bolezni, trenutno je ta odmerni odstotek 57,25 
%, tu smo si zamislili prehod na 63 %. Kar se 
tiče invalidske pokojnine, kadar pride do 
poškodbe zunaj dela, imamo sicer različno – za 
moške 36 % za ženske 39 % – poenoten je pri 
41 %. Se pravi, spet nekoliko višje. Ko pa 
govorimo o nadomestilih, se pravi, ne o 
invalidskih pokojninah, in to moram ponovno 
poudariti, govorimo o nadomestilih, ki imajo 
drugačno naravo in drugačen namen, in v 
primeru, ko je zavarovanec vključen v 
zavarovanje, bi ta odmerni odstotek ravno tako 
dvignili s 57,25 % na 63 %. V primeru, ko pa ni 
vključen, pa ta, ki je trenutno postavljen kot 
minimalna odmera pri 26 %, da bi se ta dvignila 
na 29,5 %. Kar pomeni, da v vsakem primeru 
govorimo o približnih dvigih za prihodnje 
upokojence, ki so tam nekje od 5 do 15 % glede 
na trenutno situacijo. Pokojninske spremembe 
se delajo načeloma za naprej za naslednje 
generacije, za tiste, ki so pa prejšnje generacije, 
pa se načelom poskrbi z neko indeksacijo. V 
letošnjem letu, kot veste, bo sicer indeksacija 
dvakrat, bo redna in izredna. Ena je bila že 
narejena – 2,7-odstotni dvig –, druga pa bo ob 
koncu leta. 
 Tukaj je treba tudi vedeti, da 
pokojninski sistem je verjetno ena izmed 
največjih civilizacijskih pridobitev vseh časov. To 
je v bistvu pridobitev, ki omogoča, da lahko tudi 
novi način življenja, ki predpostavlja, da veliko 
ljudi, lahko rečemo urbaniziranih v mestih, ne 
živi v tistem krogu družine, so pogosto izven, 
mladi tudi odhajajo bodisi v mesta, lahko gredo v 
tujino ali kakorkoli že, da se za starejše, ki ne 
morejo več delati, poskrbi na primeren način in 
ta sistem je treba seveda tudi negovati. 
Trenutno je notri okoli 620 tisoč upravičencev, 
se pravi, tistih, ki prejemajo sredstva iz tega 
sistema. Na drugi strani pa imamo tam nekje 
približno 940, 950 tisoč tistih, ki vplačujejo. Med 
temi so, recimo, tudi tisti, ki vplačujejo poleg 
tega, da prejemajo nadomestila za 
brezposelnosti, in tako naprej. To pomeni, da ta 
sistem tudi zaradi staranja prebivalstva je pod 
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silovitimi tenzijami in tukaj bo treba še posebej 
paziti, da bodo ta razmerja, ko se bodo 
uravnavala, dobro premišljena, da ne bi prihajalo 
do težav v sistemu. Tukaj, ko je bilo rečeno tudi, 
recimo, kdor ni delal, lahko dobi tudi do 200 
evrov več, se pravi, če je invalidsko upokojen, ni 
tako velike razlike. Druga stvar, ki bi jo pa rad 
povedal, kar ni pomembno, praktično da ni tako 
velike razlike, ampak druga stvar je tukaj 
pomembna; da dejansko, kot sem že uvodoma 
povedal, gre za povezavo glede na vplačila. Iz 
teh izplačil se odmeri neka pravica, razlika se pa 
potem črpa iz druge mreže, ki se imenuje v 
bistvu mreža, ki zagotavlja socialno varnost. 
Zato mislim, da je neprimerno, da se en 
varstveni dodatek v eni točki, se pravi 
utemeljitev preko varstvenega dodatka, označi 
kot nek podel način razlage. Varstveni dodatek 
je tam ravno zato, da tisti, ki nimajo zadosti ravni 
socialne varnosti in nimajo dovolj pravic, ki bi 
izhajale iz zavarovalniškega sistema – kar 
pomeni, da so manj vplačevali kot drugi –, 
pridobijo neko pravico, ki jim zagotavlja vsaj 
neko osnovno socialno varnost, da lahko 
preživijo. To je v bistvu namen tega; da nekdo 
zaprosi za varstveni dodatek ali pa dobiva neke 
koristi oziroma neke transferne pravice tudi iz 
sistema socialne varnosti. Daleč od tega, da je 
sramotno. Ta sistem je tam, zato da se ga ljudje 
poslužijo, zato smo ga naredili, zato je ta mreža 
tam, zato da ne bi kdorkoli ostal, kot bi temu 
rekli, zadaj. 
 Od tu naprej morda še ena reč. Zasledil 
sem tisto vašo misel, da je ena izmed strank 
postala svoj opomnik menda tudi drugim 
poslancem. Mislim, da to niti ni slabo zaradi 
tega, ker v osnovni fazi to prispeva h kakovosti 
razprave. Če bi si vsi izmenjali mnenja, 
opomnike, preden bi prišlo do razprave v 
Državnem zboru, mislim, da bi bila razprava 
odlična in bi to res prispevalo k temu, da bi prišli 
tudi do boljših rešitev. Ampak iz tistih razlogov, 
ki sem jih že povedal prej – in verjetno se bom 
tudi še kaj oglasil – seveda Vlada tega predloga 
ne podpira. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar.  Gospa Iva Dimic, 
nimate še besede, ker je pred vami še gospa 
Anja Bah Žibert. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa. Bom 

kratka.  
 Državni sekretar, to so invalidske 
pokojnine – zneski, o katerih sem govorila – in 
ne nadomestila. To sem povedala dejansko za 
tiste, ki so v kategoriji nezmožni več za delo. Se 
pravi, to ne govorim na pamet. In ko pravite, 
reševanje z varstvenim dodatkom. Še enkrat, mi 
imamo socialno podporo v tej državi višjo, kot jo 
dobi nekdo, ki je delal, zbolel in je invalidsko 
upokojen. Mislim, da ni rešitev s tem, da rečete, 
zdaj pa lahko z neko obliko varstvenega dodatka 
to potem nekak izenačujemo … To ni prava, to 

ni poštena rešitev! Zato dvig teh najnižjih vsaj na 
nivo teh, ki dobivajo tako imenovano socialno 
pomoč. 
 Druge stvari vemo natančno, kako 
prihaja do izračunov in na kakšen način sistem 
funkcionira. Ampak poglejte, tudi najnižjo 
pokojnino smo določili. Smo jo določili, pa je 
nekdo z njo pridobil, ne vem 40 evrov, saj ni 
pomembno, tisti, ki je imel pa 505 evrov pred 
tem, ni pa nič dobil, ker je šel dvig do 500 evrov. 
To, kar ste povedali, ste po pravici povedali. 
Spremembe na pokojninskem področju – ja, se 
spreminjajo, ampak za naprej. Nove krivice 
boste odprli. Tisti, ki bi šel danes v pokoj, in če 
boste čez pol leta to sprejeli, bo imel različno 
pokojnino kot tisti, ki bo šel čez pol leta z isto 
delovno dobo. Nove krivice boste odprli! Tukaj 
pa govorite, da boste, zato ker boste izravnavali 
dvakrat na leto, reševali. S tem ne bomo rešili 
teh invalidskih upokojencev, ki imajo nižje 
prejemke, kot je socialna podpora. 
 Kar se pa tiče tega, kar sem pridobila s 
strani koalicije – če je to koalicija, kot rečeno, je 
na glavi ene politične stranke. Vse lepo in prav, 
bi bila zelo vesela, če ne bi v prvi vrsti pisalo, 
zakaj zavrniti zakon. To ni zame noben dodatek 
k razpravi, pa tudi h kakovosti razprave ne, ker 
je že v prvem stavku napisano, zakaj zavrniti 
zakon. Tako je to tukaj notri, kar bo kdo govoril, 
blef, ker že vnaprej govorite, da je treba zakon 
zavrniti. Tukaj imam, če vi niste dobili, vam lahko 
pokažem. Dvakrat ste se sicer sestali, ampak 
imate pa samo argumente, zakaj zakon zavrniti. 
Imeli ste pa težavo, ker ste se morali dvakrat 
dobiti. 
 Bila bi tudi vesela pogovora in tudi rekla 
sem, da karkoli, če je narobe, tisto, kar ste 
povedali – nesorazmerje; se strinjam, z veseljem 
ga popravimo. Samo potem boste rekli, od kod 
denar, ker že zdaj pravite, da je 33 milijonov 
veliko. Mi želimo vsaj to najnižjo kategorijo zdaj 
popraviti. Potem naj se pa, seveda, ko boste 
lahko, popravi še ostalo. Se čudim, kje boste 
dobili denar za vse tiste ukrepe, ki jih 
nameravate, ker danes je problem za te 
upokojence, mi smo imeli po oceni 10 tisoč, 
verjetno jih je nekaj več – niti za te se ne da 
popraviti. Res se sprašujem, kjer boste odbili 
denar, čeprav imate tako bogat proračun.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospa Iva Dimic, beseda je vaša. 
Gospa Eva Irgl pa se, prosim, pripravite.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani 

predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi!  
 Pozorno sem poslušala stališča vseh 
političnih strank danes ob predlogu zakona, ki bi 
dejansko nekako vrnil mogoče nekoliko več 
dostojanstvo in možnosti za preživetja invalidom. 
Ena misel mi je prišla in to je misel, da v tej naši 
ljubi državi ni dobro biti kmet, invalid in celo 
podjetnik. Zakaj? Kmet ni dobro biti zato, ker je 
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bilo rečeno, da so to veleposestniki, jim je treba 
zemljo pobrati. Invalidi so strošek za državo, 
nikoli ni dovolj denarja, da bi jim omogočili 
normalno, dostojno življenje – celo razprave o 
evtanaziji. In tretji, ni dobro biti podjetnik zato, 
ker si vedno in vedno znova goljuf. To so tri 
kategorije, za katere ni dobro, da bi ljudje v taki 
državi živeli. Bilo je rečeno, sistem izkorišča 
ljudi, da bodo delali do smrti. Odkrito povem, jaz 
si želim delati do smrti, seveda so pa dela, ki jih 
lahko opravljaš kljub invalidnosti, različna. Mi bi 
morali graditi družbo na tem, da bi omogočali 
ljudem, da bodo lahko delali in da bodo za tisto 
dobili plačo. Tako plačo, da bodo lahko preživeli. 
Kaj se dogaja z invalidi, poslušam, res poslušam 
že 8 let v Državnem zboru. Kolega iz SD je 
rekel, mi bomo našli boljšo pot. Kakšno pot? 10 
let ste jo imeli v rokah, na ministrstvu za delo, da 
bi se zadeve izboljšale za invalide, ampak mi to 
boljšamo tako, da 2 evra damo, 4 pa vzamemo. 
Tako delamo! Take izboljšave delamo. Tudi pri 
minimalni plači. Zdi se mi, da očitek, da se 
gremo tukaj populizem, če opozarjamo na težke 
razmere invalidov, bi ga lahko samo vrnila ali pa 
bi postavila ogledalo, da bi se kam drugam 
odbilo. Ta populizem: mi znamo to boljše, mi 
bomo to naredili. Kdaj? Mi invalidi živimo danes, 
tukaj in zdaj. 
 Vsak dan jih srečam na Onkološkem 
inštitutu, tako veliko mladih, ki dejansko niso 
sami krivi, da ne morejo delati. Ampak, ali zato 
jih bo država pahnila, da še živeti ne bodo 
mogli? Ali boste kaj drugega? Drugačen zakon 
sprejeli? Biti doma z 200, pa bom rekla malo 
več, z 260 evri, mogoče, nadomestila za 
invalidnost, z dvema šoloobveznima otrokoma, v 
stanovanju ali v hiši, se mi zdi, da je … Ker nisi 
invalid po lastni izbiri, ti se ne odločiš … Za 
službo se odločiš, kam boš šel v službo in lahko 
tehtaš, invalidnosti ne moreš tehtati. Pride sama, 
nepričakovano, še prehitro. Zdi se mi, da vse to, 
kar se dogaja, Vlada je delila te bonbončke v 
proračunu – vse živo. Invalidi nismo od tega 
dobili čisto nič. Čisto nič. Nikjer. Plačevati 
moramo povoje, plačevati moramo invalidske 
pripomočke, doplačevati. Nič nismo dobili. Pa se 
mi zdi, da smo za to družbo zelo potrebni, ker se 
lahko vsak od vas ozre v nas. Želim si, da bi 
prišlo do nekega preobrata tudi v naši slovenski 
družbi, da bi zmogli eno skupno besedo in 
dejansko poiskali in pogledali tiste, ki dejansko 
res pomoč potrebujejo. Se strinjam, če si 
brezposeln, je hudo, ampak, če si invalid, 
verjemite, je še težje. 
 Govoriti, da bomo naredili sistem, ki bo 
bil boljši, ki bo utopičen – invalidi bodo še zmeraj 
med nami. Nimajo kam iti. In da bomo, ne vem, 
pobirali zemljo kmetom pa podjetnika obdavčili – 
kam bo pa šel ta denar? Saj smo ga! Saj smo 
kmete obdavčili, saj smo dvignili kataster, pa 
smo uvedli davčne blagajne, pa smo podjetnike 
obdavčili, vse smo – ali smo invalidi kaj več 
dobili? Ali so invalidi kaj več dobili? Noben od 
invalidov ni več dobil. Če pa dobijo, pa še enkrat 

povem, delate tako računico, da daste 2 evra 
več, vzamete 4. 
 Želim si, da bi bili vsi izenačeni, kar se 
tiče nekih minimalnih standardov. Pred dnevi 
sem bila v Lukovici, ko je do mene stopil kmet, 
rekel je, da je 60 let star, da je bil 40 let kmečko 
zavarovan in da dobi 227 evrov pokojnine. Vem, 
da obstaja sistem glede plačila, ali si za cele 
pravice ali nisi za vse pravice, ampak glejte, če 
je 40 let plačeval … Je rekel, tisti, ki je pa doma 
… Še tako je rekel: Jaz nisem nič proti, da oni 
dobi socialno pomoč 392,75 evra. Jaz nisem nič 
proti,« je rekel, »ampak, ali se vam zdi pošteno, 
da sem jaz 40 let oddelal, tudi vplačeval v 
pokojninsko blagajno, pa dobim ven tistih 227 
evrov?« Lahko sem se za kakšnih deset evrov 
zmotila, ampak mislim, da je nekaj takega. Bo 
državni sekretar popravil. 
 Hočem povedati, polna usta so neke 
solidarnosti. Mi imamo solidarno družbo, 
socialno čuteči smo. Vsi smo socialno čuteči. 
Veste, do kje smo socialno čuteči? Velikokrat 
samo do tistih, ki jih srečamo na poti do doma, 
pa doma. Velikokrat. Upam, da smo vsaj tam. 
Ko bi vsak od vas imel v sebi, da smo tukaj, v 
tem državnem zboru poklicani za to, da delamo 
za ljudi – delo za ljudi je pomembno!–, potem bi 
bili tudi ukrepi in razumevanja pri takih temah, bi 
bila dvorana polna, zato ker bi lahko vsak nekaj 
doprinesel k temu, da bi nekaj naredili prav, kar 
se mi zdi, da je prav za neko razvito družbo. V 
razviti družbi, v razviti demokraciji več ali manj 
morajo živeti vsi nekako dobro, ker drugače 
potem ne vidim neke pravične družbe. Želim si, 
da bi v prihodnje prišlo v Sloveniji do tega, da bi 
lahko rekli, poglejte, mi smo prva država v 
Evropi, ki bo poskrbela za neko pravično družbo 
in pravico pri invalidih. Vedno rečejo o invalidih, 
samo z invalidi in tako naprej. Veste, kolikokrat 
smo mi tukaj sprejemali invalide? 25 let se je 
sprejemalo invalide, preden smo v Novi 
Sloveniji, in tudi sama, vložili Zakon o osebni 
asistenci, ki prinaša neko pravico invalidom! 25 
let so čakali invalidi na pravico, da imajo 
nekoga, ki jih lahko zjutraj obleče in poskrbi 
zanje! Upam, da se ne bo čakalo še nadaljnjih 
25 let, da bodo imeli neko tako možnost kot tisti, 
ki je brezposeln. Oba sta reveža; tisti, ki je 
brezposeln, in invalid, ki si ne more pomagati. 
Zato sta zame oba enako vredna in želim, da bi 
bilo tudi tako plačilo in tak nadomestek. 
 Imamo še druge oblike ljudi, ki 
dejansko niso po svoji krivdi mogoče nekje na 
robu sociale. Tukaj mislim tudi na vdovske 
pokojnine. Tudi tam je vlada pripravila predlog, 
ampak spet povem, vlada pripravlja predlog z 12 
evrov na 17 evrov, kar je spet 5 evrov več. 
Potem se pa podraži elektrika, pa se podraži 
kurjava, pa se jim vzame dodatnih 50. Na nas 
vseh je, da bomo poskrbeli na vseh področjih, 
vsak sam, vsak v svojem okolju. Mi, ki smo 
izvoljeni od ljudstva, smo prvi, ki smo poklicani, 
da bomo temu sledili in poskušali to spremeniti. 
 Zame je predlog zakona sprejemljiv, 
upam, da bo tudi za vas. V luči, da vsak od nas 
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nekoga pozna, ki potrebuje pomoč, ker vem, da 
hodijo tudi v vaše poslanske pisarne, tako kot v 
mojo, in ki jih srečujete tam. Jaz vsak dan na 
Onkološkem inštitutu.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za predstavitev stališča. … / 
oglašanje iz klopi/ Za razpravo? V vsakem 
primeru pa ste imeli besedo.  Besedo 
imate sedaj gospa Eva Irgl, pripravite se pa 
gospa Nina Maurovič.  
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Zelo pozorno sem poslušala uvodna 
stališča vseh poslanskih skupin glede 
spremembe Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, kar smo predlagali v 
Slovenski demokratski stranki; in sicer, da se 
najniže invalidske pokojnine dvignejo vsaj na 
raven socialne pomoči. Moram reči, da nekih 
argumentov, zakaj tega ne boste podprli, niste 
navedli, ampak glasovali boste proti. Pojdimo 
lepo po vrsti.  
 Začela bom s tem, kaj vse smo v 
Slovenski demokratski stranki samo v tem 
mandatu pod vlado Marjana Šarca predlagali v 
sprejetje Državnemu zboru in je bilo vezano na 
vprašanje pokojninske politike. Zakaj je to 
pomembno, da povem? Predvsem zaradi tega, 
ker nas spremljajo državljanke in državljani, in 
tisti, ki najbolj vitalno želijo, da se jim izboljša 
življenje, torej upokojenci, morajo vedeti, kaj je 
bilo predlagano in kdo je to zavrnil in zakaj je 
zavrnil. Največkrat brez argumentov, edini 
argument, ki obstaja pri tej koaliciji, je 
nesistemskost in parcialna rešitev. Pa pojdimo 
lepo po vrsti. 
 V Slovenski demokratski stranki smo 
predlagali dvig minimalne pokojnine za starostne 
in invalidske upokojence do sedaj že trikrat, 
mislim, da imate tudi v koalicijski pogodbi to 
jasno zapisano, ampak premaknete se od 
govorjenja do dejanj pa niti za milimeter ne. 
Torej, rešitev, predlog je po vaše bil parcialen in 
nesistemski in to je bil edini argument, zakaj ste 
takšno rešitev zavrnili. Drugič. Predlagali smo 
dvig odmernega odstotka – tudi to ste zavrnili! 
Ponovno z argumentom, da gre za nesistemsko 
rešitev in za parcialno rešitev. Tretjič. Predlagali 
smo, da se v pokojninsko dobo upošteva tudi 
dokupljena doba. Tudi to ste zavrnili, 
spoštovane kolegice in kolegi, z istim 
argumentom. Četrtič. Predlagali smo, da se 
odpravi diskriminacija kmečkih zavarovancev. 
Tudi to ste zavrnili z istim argumentom. Jaz bi ta 
argument še sprejela, torej, da želite sistemsko 
najti rešitev in potem zajeti vse kategorije v 
enem enotnem zakonu z rešitvijo. To bi še 
sprejela, če bi dejansko ta vlada s takšnim 
predlogom prišla pred Državni zbor. Morali bi že 
zdavnaj priti, saj tako ste zapisali v koalicijski 
pogodbi, pa tega ne naredite. In državljanke in 

državljani pričakujejo odgovore, kajti tukaj gre za 
stvari, ki naj bi izboljšale položaj državljank in 
državljanov, omogočile neko dostojnejše in bolj 
dostojanstveno življenje. 
 Predlagali smo višji letni dodatek za 
upokojence – tudi tukaj ste bili proti z enakim 
argumentom; torej, nič od tega niste sprejeli, 
argument je bil vedno enak, da je zakon 
nesistemski in da gre samo za parcialno rešitev, 
ki jo vi nikakor ne morete podpreti. Ampak tisto, 
kar je najbolj zanimivo, je to, da tako prejšnje 
vlade, leve vlade povečini seveda, kot sedanja 
vlada je že večkrat sprejela nesistemske 
parcialne rešitve, pa se nihče ni razburjal. Zdaj 
se razburjate samo zaradi tega, ker je to vložila 
Slovenska demokratska stranka. Dokler bomo 
stali na bregovih na tak način, da bomo tehtali, 
ali je nekdo vložil oziroma od kje nekdo prihaja, 
ki je neko rešitev predlagal, potem ne bo rešitve 
za to državo. Mi smo že večkrat dokazali kot 
Slovenska demokratska stranka, da želimo 
delati povezovalno, da ne izključujemo, da se 
pogovarjamo z vsemi partnerji. In še kako 
pomembno je to ravno pri pokojninskih 
vprašanjih; sploh, če vemo, da gre za tako 
ranljivo skupino ali pa najbolj ogroženo skupino 
iz vrst upokojencev, ko gre za invalidske 
upokojence. Poglejte, ta rešitev ne predlaga 
ničesar drugega, kot da s približno 200 evrov 
dvignemo njihove prejemke na približno 400 
evrov. To je edina rešitev. 
 Ob obravnavi rebalansa proračuna smo 
lahko videli, da denar je za zanimive stvari in ne 
oporekam, pač, tako ste se odločili, ampak samo 
politika nekega prerazporejanja in jemanja, 
recimo, iz enega resorja na drug resor in tako 
naprej, ne bo pripeljala do bolj kvalitetnega 
življenja. Na ta način se ne bo dvignil nivo 
kvalitete življenja. Dvignil se bo,če boste ustvarili 
takšno okolje, kjer bodo, prvič, ljudje lahko delali 
in bodo za delo tudi dobili pošteno plačilo, in 
raven življenja se bo dvignila takrat, ko boste 
ustvarili takšno gospodarsko okolje, kjer bo 
dejansko lahko gospodarstvo prosperiralo. Ko 
boste takšno okolje ustvarili, boste ustvarili tudi 
dobro socialno politiko. Seveda, lahko je to videti 
kot neka parcialna rešitev danes zaradi tega, ker 
je vaša politika v celoti zgrešena že v osnovi, 
ampak zavračati takšno rešitev, ki ponuja 
dostojnejše življenje posameznikom, z 
argumentom, da zakon pač ni sistemski, je pa 
skrajno neprimerno in tudi sprenevedajoče. Kajti 
tisti, ki nas danes doma spremljajo – in takšnih, 
ki se jih dotika ta sprememba, ki smo jo 
predlagali v Slovenski demokratski stranki, naj bi 
bilo po podatkih več kot 10 tisoč –, si danes 
zagotovo mislijo, pa zakaj ti predstavniki 
ljudstva, ki smo jih izvolili v parlament, 
pravzaprav ne zaznajo in ne vidijo moje stiske, 
zakaj ne podprejo takšne rešitve, ki je dobra in 
ne predstavlja takšnega finančnega zalogaja. To 
lahko pove tudi ministrstvo. Sami so naredili 
izračune. Glede na to, kam vse gre denar, to ne 
predstavlja nikakršnega finančnega, bom rekla, 
nekega problema in bi moralo biti rešeno 
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nemudoma. Sploh, če vemo, če pogledamo 
širše, da v tej državi približno 60 % upokojencev 
prejema pokojnino, ki je nižja od 622 evrov. 
Veliko število upokojencev je takšnih, ki 
prejemajo pokojnino, nižjo od 500 evrov. 
Približno 100 tisoč ljudi v tej državi, torej 
upokojencev, ima pokojnino nižjo od 300 evrov 
oziroma od 400 evrov. 
 Seveda ni nič čudnega, da potem 
takšni upokojenci životarijo, da imamo izjemno 
nizko prepleteno socialno mrežo, na kar nas 
opozarjajo tudi različne mednarodne raziskave. 
Socialne mreže zaradi tega, ker se niso 
sposobni zaradi slabe ekonomske podstati 
vključiti vanje, je pri nas v Sloveniji med 
starejšimi približno 8 %, medtem ko približno 30 
% ljudi trpi v tej skupini, torej med starostniki, 
zaradi depresije. Zardi tega, ker so te stvari med 
seboj povezane, se ne izključujejo. Se pravi, 
država je tista, ki mora ustvariti okolje, da se 
lahko ljudje potem razvijejo, tudi v dobi, ko 
nastopi neka jesen življenja, da takrat, ko so 
oddelali svoje delo – in pošteno oddelali –, da 
lahko potem pomagajo drugim, da lahko uživajo 
na starost, uživajo pa lahko neko starost, ki bo 
dostojna, dostojanstvena, samo na način, da za 
njih poskrbimo. 
 Mi smo tudi na Komisiji za človekove 
pravice večkrat obravnavali problematiko 
starejših in vedno znova se je pokazalo, da se ti 
spopadajo z vse večjo nezmožnostjo pokrivanja 
osnovnih življenjskih stroškov. Zaradi tega smo 
na komisijo dobili tudi kar nekaj peticij oziroma 
vlog in tudi moram povedati, da se tudi sicer 
povečujejo vloge, vezane na socialna vprašanja. 
Ko govorimo o invalidski problematiki, je več kot 
opazen porast števila vlog. Ti pa navajajo, da s 
prejemki ne morejo več preživeti, in dodajajo, da 
se razmere z vsako spremembo zakonodaje 
poslabšajo, življenjska raven invalidov pa se 
znižuje. Pogosto prav ta skupina ljudi namreč 
živi pod pragom revščine. Potem so tukaj 
upokojenci, ki nam pišejo na komisijo, ki pravijo, 
da so pokojnine prenizke, kot smo že povedali, 
in da ne omogočajo dostojnega življenja. In 
seveda, v zvezi s tem vedno znova – vsak dan, 
ko pošiljajo te stvari tudi nam na osebne 
elektronske naslove – predlagajo spremembo 
zakonodaje in čimprejšnje ukrepe. Ampak, ko pa 
opozicijska stranka predlaga takšen ukrep, sicer 
nimate argumentov, zakaj ga ne boste podprli, 
ampak se preprosto odločite, da tega ne boste 
storili. 
 Skratka, v tej državi, ki ima sicer v 
ustavi zapisano, da je poleg pravne, čeprav je 
tudi to vprašljivo na nekaterih nivojih, ampak ne 
bom zašla v to razpravo, imamo zapisano, da je 
to tudi socialna država. In prav je, da je socialna 
država, da pomaga tistim, ki so pomoči potrebni, 
vendar pa je treba vedeti, da ko pa govorimo o 
tistih najbolj ranljivih skupinah, kamor sodijo 
zagotovo tudi invalidski upokojenci, pa moramo 
biti še toliko bolj nagnjeni k temu, da jim 
dejansko pomagamo. 

 Strinjam se, nekje je bilo rečeno, da je 
vzrok revščine pri mnogih starejših osebah 
včasih tudi prekratko trajanje zaposlitve v času 
aktivnega življenjskega obdobja. Vendar pa, kot 
je že kolegica prej povedala, pri invalidsko 
upokojenih, kar mi tukaj spreminjamo, nikakor 
ne gre za to. Invalidski upokojenci so svoje delo 
dobro, profesionalno, korektno opravljali in so, 
ne nazadnje, ga tudi pošteno opravljali, vse 
dokler se ni zgodila bolezen, največkrat na 
delovnem mestu, in so zaradi tega bili primorani 
biti invalidsko upokojeni. In tem pomagamo. 
 Upam, da bo danes ta razprava šla v 
tej smeri, ne pa z nekimi nepomembnimi 
obtoževanji, ki res nimajo nikakršne osnove, 
predvsem pa ne pripomorejo k nič boljšemu 
življenju teh najbolj ranljivih skupin. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospa Anja Bah Žibert, kot 
predlagateljica verjetno? 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa. 

 Saj se ne bi zdaj oglasila, ker bi z 
veseljem rada poslušala tudi ostale poslance, a 
žal imam druge službene obveznosti, ki so bile 
neodložljive, se jih ni dalo izogniti in bom morala 
pač sejo zapustiti, vendar pa bom izkoristila svoj 
čas, ki mi je na voljo, in bom še enkrat povzela 
nekatere glavne stvari. 
 Prej sem pozabila odgovoriti tudi 
kolegu Zmagu Jelinčiču oziroma stranki SNS, ki 
podpira predlog zakona, ko je govoril o nekaterih 
nepravilnostih oziroma on je rekel kot napako, 
vendar pa menim, da je treba povedati, da se je 
takrat padanje odmernega odstotka za vse 
skupine ustavilo – to je bil ZPIZ-2, to pa zato, ker 
se je črtal valorizacijski količnik, ki se je vsako 
leto manjšal. Tako ni povsem tako, kot je 
predstavil. 
 Veliko je bilo govora tudi vmes, nekako 
sva si izmenjala stališča s sekretarjem na 
ministrstvu, kar se tiče varstvenega dodatka. 
Pošteno in pravično je, da tudi tukaj naglas 
povemo, da varstveni dodatek ne pripada 
vsakemu. Ne pripada vsakemu in ravno zdaj 
sem dobila sporočilo ene gospe, ki je rekla, moj 
oče je odšel po vlogo za varstveni dodatek svoje 
žene, se pravi mame te gospe, ki pač ni imela 
dela prej, nima dohodkov in tako naprej. 
Povedali so mu: imate hišo. Zdaj sprašuje, ali 
naj to hišo prodamo, zato da bomo iz tega 
živeli? Se pravi, je ravno tisto, kar sem govorila, 
ker so si pač prej, v preteklosti nekaj ustvarili, to 
dosega neke limite in potem niso upravičeni do 
varstvenih dodatkov. Takih primerov je še veliko. 
Ljudje se pač zdaj odzivajo in dejansko je 
sporočilo eno samo – tukaj kličem vse vas –; 
pravijo, težko je danes poslušati to razpravo, ko 
govorite o nas, invalidskih upokojencih, ko se 
čutimo ponižane in odveč v tej državi. Najbolj 
boleče pa je to, da primerjate in govorite o tem, 
eni so delali 1 leto, 2 leti, eni 15 let in tako 
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naprej. Zato je boleče, kajti ne gre za to, da niso 
hoteli delati, ampak zboleli so. 
 Prav tako se je eden odzval in je rekel, 
takoj zamenjam svoj položaj z vašim – samo en 
dan – in dvomim, da boste še kdaj govorili na 
takšen način. To je samo medklic in morda bo 
kdo vendarle razmislil o tem, ali je zakon … 
Nisem rekla, da je idealen, tudi v začetku sem 
povedala, da si želim razprave, in tudi to, kar je 
bil pomislek vlade, še kako si želim, da bi se 
popravile invalidske pokojnine za vse kategorije 
znotraj invalidskih pokojnin, ne samo najnižjih. 
Ampak dvomim, da je vlada pripravljena odšteti 
toliko, čeprav je z rebalansom proračuna 
povečala dvig porabe za 460 milijonov. 
 Če imate resne namene, spustite zakon 
po prvi obravnavi skozi, pa ga bomo dodelali še 
s tem. Med temi 460 milijoni se bo gotovo našlo 
nekaj, da bomo stvar zelo precizno, korektno, 
sorazmerno rešili za vse skupine. Ampak, ker 
smo predvidevali, da bo težava denar in da 
boste vprašali, od kod bomo jemali, smo želeli 
pomagati res tisti najbolj ogroženi skupini znotraj 
te kategorije. Najhuje je poslušati, ko ti pišejo 
ljudje, da imajo – mislim, da je gospod rekel, da 
ima znesek 320 evrov, da bom natančna, 
invalidske pokojnine, potem pa, ker ni bil 
sposoben plačevati vseh računov, ima zdaj še 
rubež 36 evrov na ta znesek. Po drugi strani pa 
mora poskrbeti za vse potne stroške, za vse 
oblike zdravljenja, za pomoč, ki mu jo nudijo 
predvsem otroci, vendar ko njih ni, prosi sosede 
in tako naprej. Si predstavljate, kako naj bi ti 
ljudje prišli v domove za upokojence, glede na 
ceno oskrbnin, koliko morajo tudi otroci ali kdo 
drug dodajati zraven? Vsak od njih pravi, dokler 
lahko še za sebe skrbim, ker imajo različne 
oblike bolezni, sem vesel, bojim se takrat, ko 
bom povsem odvisen od drugih, kaj se bo 
dogajalo z mano. Res ne razumem in ne vidim 
razloga, da danes ne bi tej skupini pomagali. Kot 
rečeno, lahko imate argument, da se neka 
razmerja rušijo, vendar rušili ste jih sami v 
preteklosti na mnogo hujši način. To ni rušenje. 
Mislim, da noben invalidski upokojenec ne bo 
jezen, če bo nek drug invalidski upokojenec 
dobil vsaj tak znesek, ki bo enak invalidski 
podpori.  
 Tako se še enkrat vsem, ki ste 
napovedali podporo zakonu, zahvaljujem, ker 
vidim, da v vas vendarle je ta občutek, da ni 
pomembno, kdo je predlagatelj, da ni 
pomembno, ali stvar zgleda idealno z njihovimi 
očmi, ampak da je vredno podpreti in da se da z 
amandmaji tudi še kaj izboljšati. Vse tiste 
poslanske skupine, ki ste po principu navodila, ki 
ste ga dobili v prvi vrsti zapisanega, zakon 
zavrniti, pa upam, da bo le kdo mislil s svojo 
glavo in razmislil o tem, kje živi, v kakšni okolici 
in da so invalidi med nami. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. Želim vam prijetno pot na vaši 
pomembni poti.  

 Besedo imate, gospa Nina Maurovič. 
Pripravi naj se gospod Jožef Lenart. 
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala lepa za 

besedo.  
 Se bom kar strinjala s kolegico prej, ki 
je rekla, da danes nekako ni časa za neka 
strankarska obmetavanja. Tako tudi sama ne 
bom reagirala na tisto, kar je bilo z druge strani 
do zdaj že vrženo v to smer.  
 Danes je res težka debata, ker se 
pogovarjamo o zelo ranljivi skupini, in prisotnih 
je zelo veliko čustev. Pogovarjamo se ponovno 
o všečnem predlogu zakona. Zelo težko 
zagovarjamo stališče, da ne bi želeli invalidom, 
invalidsko upokojenim privoščiti višjih pokojnin; 
tu se absolutno strinjamo in tu smo absolutno 
verjetno vsi v tej dvorani na isti strani. Vemo, da 
so te pokojnine prenizke, in vemo, da je te 
pokojnine nujno dvigniti čim hitreje. Tako igranje 
na neka čustva pa na način, kot da smo kruti, da 
ne želimo ranljivim skupinam pomagati, da 
nimamo čustev, da nimamo empatije, tu res ni 
na mestu. Edini razlog, zakaj jaz osebno danes 
v tem trenutku konkretno tega predloga zakona 
ne bom podprla, je pravzaprav samo eden. In to 
je ta, da imam pred seboj in v rokah predlog 
zakonodajnih sprememb in dopolnitev ZPIZ-2, ki 
ga je že pripravila vlada in v katerem se 
predvideva kar nekaj ukrepov tudi na področju 
invalidskih pokojnin, med drugim določitev 
višjega odmernega odstotka invalidske 
pokojnine, zvišanje invalidske pokojnine, tudi v 
primerih poškodb izven dela višja odmera 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja in tako 
naprej. To je edini razlog, zato ker vladi želim, 
vladi hočem in vladi tudi moram zaupati, da bo 
to zadevo uredila v najkrajšem možnem času. 
Mislim, da je sekretar Božič to zelo dobro v 
enem izmed svojih odgovorov prej tudi povedal.  
 Se pa bojim, da je v resnici pravi razlog 
za ta današnji SDS predlog zakona to, da se 
zavedajo, da sprejetje tega zakona pravzaprav 
zablokira postopek enega drugega zakona, ki bo 
omogočil že letos višje regrese. Ni problem v 
denarju, kot je rekla predlagateljica, problem, da 
se ta postopek zablokira, je v samem postopku, 
kako zadeve tečejo pri sprejemanju zakonov.  
 Moram reči, da mi ni ušel zelo 
zadovoljen nasmešek predlagateljice, ko je bilo 
to dejstvo izpostavljeno. Škoda, da ga kamere 
verjetno niso pokazale, zaradi tega ker je, mislim 
da, današnjo debato pravzaprav ravno tisti 
nasmešek postavil v pravi kontekst. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Besedo imate gospod Jožef Lenart, 
pripravite se pa gospa Janja Sluga.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsednik. Spoštovani vsi prisotni! Dovolite mi, 
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da vas danes drugače pozdravim. Dober dan za 
dostojno življenje in učinkovito državo. 
 Mi, tukaj prisotni poslanci, z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti in naša država Slovenija 
ljudem, ki so na delovnem mestu pustili svoje 
zdravje, celo tistim, ki so delali praktično vse 
svoje življenje, po upokojitvi nismo sposobni 
zagotoviti dostojnega življenja. Dostojnega 
življenja ne zagotavljamo niti invalidom, niti 
delovnim invalidom, niti tistim, ki so dejansko še 
sposobni, da oddelajo svoje delo po preostali 
delovni zmožnosti. Torej, invalidi so že za časa 
svoje delovne sposobnosti, ko so aktivni, ves 
čas pod nakovalom. Želijo delati, težko jim je. 
Njihova bolezen jih je dejansko omejila. Danes 
tukaj pričakujem več in tudi večje spoštovanje 
do tistih, ki nekako imajo pri svojem delu 
posebne potrebe. Že tako nosijo velik križ, 
pravim, da običajno ima vsak od nas kakšen 
križ, zato se ne bi smelo biti težko dati v njihovo 
kožo. Rekel bom, da je dovolj, da se dobro 
zamislim pri sebi, se za trenutek spustim v 
njihovo kožo, jih poskušam razumeti in lahko 
občutim njihovo bes in razočaranje.  
 Danes so finančne stiske tistih, ki so do 
zadnjega verjeli, da bo v penziji boljše, takšne, 
da je težko poslušati. Vsi vsak dan lahko tole 
vidimo v časopisih in na TV, še najbolj pa tisti, ki 
gremo resnično po terenu, to opazimo pri ljudeh; 
pri preprostih ljudeh, ki jih je včasih sram reči, 
kot je rekel gospod državni sekretar, so 
možnosti za varstveni dodatek, ampak jih je 
sram reči, ker so celo življenje delali, da bi želeli 
prositi za pomoč. In ravno za te se danes tukaj 
borim.  
 Nekaj statističnih podatkov na hitro, in 
sicer prag revščine za samsko osebo 635 evrov, 
povprečna invalidska pokojnina v letu 2018 495 
evrov, 10 tisoč upokojencev, ki imajo nižjo 
invalidsko pokojnino od 392 evrov. Se pravi, 
kakšen denar pa bi sploh porabili za to, da bi 
tem ljudem dali teh 392 evrov, kot smo to storili z 
denarno socialno pomočjo? In naprej, za 7 tisoč 
500 Slovencev je situacija še precej slabša, 
toliko jih namreč prejema celo pod 300 evrov. 
Spoštovani kolegi, s takšnimi zgodbami, kot bom 
sedaj navedel dve ali tri, se srečujem pri delu na 
terenu in verjamem vam, da z nekimi opomniki, 
tudi jaz si ga rad napišem, spremljate in 
podajate svoje nagovore, ampak moj najboljši 
opomnik so ravno te zgodbe. Te ljudi v stiski 
poslušati in si narediti opomnik, kako bomo 
delali tukaj. Tole sporočilo mi je s sms poslal 
gospod B., delovni invalid iz okolice Ptuja: 
»Jožef, ali bi lahko postavil poslansko vprašanje, 
če se invalidnost lahko da nazaj? Ker to mene 
ovira pri iskanju zaposlitve. Jaz bi še rad delal, 
pa dela ne morem dobiti. Sicer mislim, da mi nič 
ne manjka. Sedaj prejemam 276 evrov 
nadomestila, od tega pa ne morem živeti.« Pravi 
še, da nima nikogar, ki bi mu pomagal, in meni 
piše sms. Potem seveda dam tole naprej na 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in normalno dobim tudi odgovor, ki ga vsi 

poznamo, da je nemogoče stornirati neko 
invalidsko, nemogoče je stornirati neko odločbo. 
Z danes na jutri reči, da nisi več invalid, želiš pa 
delati. Veliko tukaj ljudi, ki so se srečali s tem, pa 
pač danes govorijo drugače, ker so šefi rekli 
tako. Nas tukaj, vam lahko rečem, je lahko res 
sram. Zakaj? Ker mi dejansko več časa v tej 
državi namenimo temu, da bodo imeli pravice 
lenuhi, da bodo imeli pravice pa da bomo 
zaščitili vse živali, in ne vem, zadnje čase o 
evtanaziji. Še druge stvari so, ki so pomembne, 
ampak toliko malo časa, kot pa namenimo tem, 
ki komaj preživijo, pa je res na nas, da se 
zamislimo.  
 Naslednji je bil dopis na moj e-mail. 
Gospa K., delovna invalidka s 24 leti delovne 
dobe. V njem pove, da je pisala že svoji 
zdravnici, na pristojni CSD, na Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. »Pisala sem tudi gospodu 
predsedniku Pahorju, ZPIZ.« – in na koncu piše 
nam, verjetno vas je več dobilo ta e-mail. In 
sicer, ker je delno upokojena, se ne more polno 
invalidsko upokojiti. Dobila je negativno mnenje 
invalidske komisije, kljub težji gibalni oviranosti. 
Živi z mizernim nadomestilom, ki ni za živeti in 
ne za umreti. Na koncu doda, da verjetno 
čakajo, da bo prej umrla od živcev ali druge 
bolezni, da ji ne bo treba izplačevati njene 
pokojnine. Potem, če se spet dotaknem Vlade in 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti, sedaj želi te ljudi aktivirati, 
ampak tole gre zelo počasi in tega ne bomo 
dosegli v pol leta. Aktivirati ljudi pomeni, najprej 
izničiti strah delodajalcev pred delovnim 
invalidom – in to se hitro ne zgodi –, tako da se 
jih močno izogibajo. Ti ljudje se zavedajo, da so 
v pat poziciji, in mi tukaj smo zato, da jih 
spravimo ven iz tega mrtvega kota, iz tega kota.  
 Sedaj tudi Marjan Papež kot direktor 
ZPIZ priznava, da se na reformo invalidskega 
zavarovanja vedno pozabi. Pravilno bi bilo 
seveda, da bi imel vsak pravico do poklicne 
rehabilitacije. In še enkrat; če smo s temi 
zgodbami kaj sočutni, potem ni mogoče, da bi 
nekdo sedaj rekel, da se SDS pa spet nekaj 
promovira. To je dejansko stranka, ki čuti s temi 
ljudmi. Mi dejansko gremo na teren in tam 
slišimo in to je naš opomnik za naše delo. In tudi 
če tako rečem, ljudje kričijo in nekateri govorimo, 
da so preglasni. Ne slišimo jih. Zato pa nekateri 
… oziroma včeraj sem slišal tukaj, da nekateri 
imamo preveč decibelov, nekateri si jih pa 
morajo malo povečati, da bodo slišali te stiske 
ljudi. 
 Potem še iz medijev ena zgodba: 
»Stara sem 45 let in že več kot deset let zaradi 
težje vodljive epilepsije, za katero sem zbolela 
pri 14 letih, sem invalidsko upokojena. 
Prejemam 279 evrov pokojnine. Sem najemnica 
neprofitnega občinskega stanovanja in mama 
sina, ki hodi v četrti razred osnovne šole. 
Sprašujem, zakaj nikoli nihče od politikov tudi 
pred volitvami ne govori o invalidskih 
pokojninah, kot da te ne obstajajo. Ali ne bi bilo 
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prav, da tudi te povišajo, saj vse več invalidskih 
upokojencev živi v revščini?« To se sprašuje 
gospa Sara iz Maribora oziroma bralka Večera. 
Vemo, da država sicer namenja še neke 
varstvene dodatke, s tistim pride lahko ta oseba 
na okvirno 600 evrov prihodkov na mesec, 
ampak mora prositi za to. In ne želijo prositi, ker 
niso navajeni v življenju prositi, ampak želijo 
delati. In ta zadeva ne gre skupaj in tudi ljudje še 
zdaj verjamejo, da se jim bo to pisalo na neko 
njihovo nepremičnino, na osnovno bivališče, 
hišico, če bodo tukaj dobivali varstveni dodatek. 
Prej smo jih prestrašili, zdaj se pa izgovarjamo, 
da ga lahko dobijo. V nadaljevanju bom rekel 
samo še to, sam in tudi v Slovenski demokratski 
stranki se ves čas zavzemamo, da bi tistim, ki so 
delali, zagotovili vsaj toliko kot tistim, ki do zdaj 
še pač niso rabili. Pa naj imajo teh 329 evrov, 
nič ne bom rekel, ampak glede tega predloga in 
spremembe Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju bom samo prosil. Res 
lepa hvala vsem, ki imate srce, in lepa hvala 
vsem za posluh.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

razpravo, gospod poslanec.  
 Besedo ima gospa Janja Sluga.  
 Pripravi naj se gospod Anže Logar. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Veste, nihče od nas poslancev nima 
kamna namesto srca, ali kako že rečejo v tisti 
pravljici; in vsi smo na terenu in vsi poslušamo te 
zgodbe in vsi jih tudi slišimo. V Stranki 
modernega centra smo v prejšnjem mandatu 
večkrat naslovili svoje pobude na pristojno 
ministrstvo, seveda s prošnjami, da je treba te 
stvari urediti, da se je treba lotiti pokojnin, da se 
je treba lotiti predvsem invalidskih pokojnin. 
Zakaj so se 20 in več let odmerni odstotki ves 
čas nižali? Kako ste lahko v preteklosti na to 
pristajali, se tudi jaz sprašujem. Resno se 
sprašujem in bi si želela, da temu ne bi bilo tako. 
Ampak tako je in težko me boste tudi prepričali, 
da je nek predlog, ki zadevo ureja v dveh členih 
in v katerem so vsi pojmi pomešani, da v resnici 
sploh ne razumem tega, kar ste v 2. členu 
zapisali – bom kasneje povedala, zakaj, – to nek 
resen predlog z nekimi resnimi nameni. Na nekaj 
sejah smo imeli že kar nekaj takih predlogov, 
kjer ste na ves glas govorili, kako se zavzemate, 
kako urejate; v resnici je pa na papirju napisan 
en ali pa dva člena, ki sta dejansko čisto nekaj 
drugega kot pa tisto, kar v resnici govorite. In ni 
mi to všeč, res ni mi všeč, ker se dela eno, 
govori se drugo; pa se v kamero govori neke 
stvari, ki dejansko z realnostjo nimajo neke 
zveze. Jaz sem že v predstavitvi stališča 
povedala, kaj se je zgodilo v prejšnjem mandatu, 
kako ste uspešno blokirali en vladni zakon, ki je 
bil dober zakon, ki ga imamo zdaj, šele po enem 
letu, spet na mizi zaradi vseh procedur in 
postopkov, ki jih, verjamem, zelo dobro poznate 
in s pridom izkoriščate. In žal mi je, da se bo tudi 

tokrat očitno tako zgodilo. Vlada je pripravila po 
mojem mnenju dobre predloge, za katere 
seveda pričakujem, da jih bo v nadaljevanju še 
treba nadgraditi in se bodo nadgradili, ampak 
predloge, ki dejansko naslavljajo to problematiko 
in jo naslavljajo bolj celovito, o čemer smo se že 
pogovarjali. Dejansko bo potem ta predlog 
blokiran, če bi ta zadeva ostala v postopku in se 
zdaj v prvem branju potrdila.  
 Državni sekretar je prej že zelo izčrpno 
povedal, kakšen je ta vladni predlog. Govoril je 
tudi o številkah, pa bi vseeno malo šla skozi to, 
ker se mi zdi, da je treba povedati, kako vlada 
vidi naslavljanje te problematike. Vlada 
predvideva zvišanje odmernega odstotka za vse 
pokojnine, torej tudi invalidske, tudi vdovske, 
tudi družinske in tako naprej. Odmerni odstotek, 
ki se predlaga, je 63 %, za ženske še 1,25 % za 
vsakega otroka še dodatno k tem 63 %. Vlada 
predvideva tudi zvišanje najnižje pokojnine za 
15 let. Kot sem rekla, zvišanje najnižje osnove 
za vdovsko in družinsko pokojnino, kar je tudi 
problematično v tem trenutku, ker so te 
pokojnine tako zelo nizke. Določitev višjega 
odmernega odstotka za invalidske pokojnine v 
primeru, ko je invalidnost posledica poškodbe pri 
delu, na 63 %, zvišanje invalidske pokojnine v 
primeru poškodbe izven dela ali poklicne bolezni 
pred dopolnitvijo 65 let na 41 % in višjo odmero 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja, kjer bi 
se ta odmerjal od osnove v višini 63 %. To 
pomeni potem neke skupne procente dviga teh 
pokojnin in nadomestil, kot je rekel državni 
sekretar, različno za vsako kategorijo, ampak 
med 5 in 15 %, glede na sedanje stanje. Tisto, 
kar bi jaz opozorila in kar je zdaj bilo zelo 
posplošeno v vseh predhodnih razpravah, da se 
kar pogovarjamo o invalidskih pokojninah in ne 
ločimo invalidske pokojnine od nadomestila, ker 
je namreč tudi v tem 2. členu tega predloga tako 
zapisano: Zavarovancu, ki je pridobil pravico do 
invalidske pokojnine – torej je upokojen, piše pa 
naprej – in ima preostalo delovno zmožnost in je 
prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec 
zaposlitve. Tu so neke stvari, ki ne grejo skupaj 
z dejanskih stanjem. Ker če je pridobil 
pokojnino, je upokojen. So tisti invalidi, ki so pod 
drugo ali tretjo kategorijo, ki so lahko delno 
upokojeni, in imajo neko preostalo delovno 
zmožnost; potem pa tu govorite tudi o tistih, ki so 
prijavljenih na zavodu za zaposlovanje kot 
iskalci zaposlitve. 
 Kolegica je pred nastopom mandata 
delala na zavodu za zaposlovanje in mi je 
temeljito obrazložila, kakšna je razlika med 
obema evidencama, se pravi iskalci zaposlitve in 
brezposelnimi osebami; in se bojim, da ste tu 
dejansko navedli napačno evidenco, pa vam bo 
verjetno ona v nadaljevanju povedala, zakaj. 
Hočem povedati tudi to, so invalidi prve 
kategorije, ki nimajo popolnoma nobene delovne 
sposobnosti in delovne zmožnosti več, in 
zagotovo je treba te nasloviti v tej meri, da ne 
bodo padli pod prag tveganja revščine; 
zagotovo. Jaz tudi razumem in sočustvujem z 
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vsemi, ki pravijo, da imajo težavo s tem, da 
uveljavljajo neko razliko iz sociale. Razumem, 
ampak sociala je tu ravno zato, da se jo uporabi 
takrat, ko je nek posameznik socialno ogrožen, 
ravno zato. In prav bi bilo in pripada posamezni 
osebi tudi ta razlika do višine denarne socialne 
pomoči ali pa do varstvenega dodatka, ki je še 
malo višji, da jo seveda uveljavlja. Tak je sistem 
in nobena sramota ni tega izkoristiti. Razumem 
pa, zakaj ljudje tako čutijo in zakaj imajo s tem 
težavo. Kar se pa tiče invalidov, ki prejemajo 
invalidsko nadomestilo, se pravi da so v neki 
meri še dela zmožni, imajo sicer določene 
omejitve, te so pri vsakem invalidu drugačne, 
sem pridobila neke podatke, ker me je zanimalo, 
koliko je teh in koliko je tistih, ki pa so kljub vsem 
tem omejitvam, ki jih imajo, še uspešno našli 
neko zaposlitev. Razveselila sem se dejstva in 
teh številk, da te številke ves čas naraščajo, kar 
je zagotovo dobro; je pa treba na tem področju 
maksimalno vlagati napor, da se bo to stanje še 
izboljšalo. Predvsem je treba po mojem mnenju 
na strani delodajalcev obuditi eno zavedanje, 
eno odgovornost do teh ljudi, da jim lahko 
takšna oseba tudi v kolektivu izjemno koristi in 
da se na dolgi rok izplača takšno osebo tudi 
zaposliti, ji iti naproti, prilagoditi delovno mesto. 
Mislim, da je teh znanj in tega zavedanja 
mogoče med delodajalci še vedno premalo, kaj 
vse se da za tako osebo še potem na delovnem 
mestu narediti, da se ji gre naproti. Pa naj 
preberem samo za zadnja leta, kjer je recimo v 
posameznem letu, približno bom zdaj govorila, 
da ne bom vseh številk, približno 2 tisoč 
invalidov z raznoraznimi omejitvami dobilo 
zaposlitev in so se odjavili z zavoda za 
zaposlovanje. Samo v prvih dveh mesecih 
letošnjega leta je bilo takih 376.  
 Tisto, kar je nekako povzetek vsega, in 
verjamem, da smo vsi istega mnenja, pokojnine 
so zagotovo prenizke, zagotovo. Odmerni 
odstotek je zagotovo prenizek za vse, ne samo 
za invalide. Neki koraki so bili v preteklem 
mandatu narejeni, ko se je pokojnine na spodnji 
meji omejilo. Pokojnina za polno starost in polno 
delovno dobo je v tem trenutku 530, se mi zdi, 
nekje tu. Invalidi so še posebna kategorija, na 
katero je treba paziti. In treba je zelo natančno 
pogledati, kako se lotiti tega problema, da ne 
ustvarjamo novih krivic. Vsakič ko se 
pogovarjam s kom, vsakič ko preberem neko 
sporočilo, me vsi opozarjajo – Takrat pa takrat 
se je to pa to popravilo, ampak se je s tem 
ustvarilo toliko in toliko novih krivic. Jaz se 
seveda zavedam, da sistem ne tu in ne na 
kateremkoli drugem področju nikoli ne bo 
pravičen za vse, nikoli ne bo vse tako, kot bi si 
posameznik želel, zagotovo je pa to področje, ki 
ga je treba nasloviti. Jaz resnično upam, da 
bomo prišli do točke, ko bo vladni predlog, ki je 
zagotovo boljši kot to, kar imamo danes na mizi, 
prišel do glasovanja, da ga bomo lahko potrdili. 
Številke, ki jih je državni sekretar povedal, ki so 
v tem predlogu in ki bodo tudi usklajene v 
socialnem dialogu, kar je tudi prav, da se naredi, 

da jih dobimo na mizo in jih končno potrdimo. In 
potem pričakujemo tudi nadaljnje korake še 
naprej, posebej pri teh ranljivih kategorijah. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Preden dobite besedo, dr. Anže Logar, 
bom prebral trenutno listo prijavljenih, ker se 
bistveno spreminja. Za vami bo na vrsti gospod 
Marijan Pojbič, nato mag. Branislav Rajić, gospa 
Alenka Jeraj, sledila bo gospa Mojca Žnidarič, 
gospod Danijel Krivec in kot zadnji je prijavljen 
gospod Igor Zorčič.  
 Izvolite, gospod poslanec Logar. 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala lepa, 

predsednik. 
 Jaz sem optimist, verjamem v moč 
parlamentarne razprave, kar pomeni, da so 
poslanci samostojne osebe, ki se, ko sedejo za 
poslanske klopi, odločijo na podlagi argumentov, 
ne pa na podlagi partijske discipline oziroma na 
podlagi tega, ker jim izvršilna veja oblasti 
zaukaže. Parlamentarna veja oblasti je druga 
veja oblasti in mislim, da se moramo poslanci 
tega zelo dobro zavedati. Praktično iz vseh 
poslanskih skupin sem slišal pritrdilo temu, da so 
invalidske pokojnine prenizke, praktično od 
vseh. Bilo je veliko zamegljevanja in iskanja 
razlogov, zakaj nekega predloga ne bi potrdili, 
ampak v glavnem se vsi strinjamo, da je temu 
tako. Spomnite se razprave iz novembra, ko je 
bil na mizi predlog, da se dvigne denarna 
socialna pomoč, in sicer na raven 392,75 evra. 
Ključni argument ali pa glavni argument vlade in 
predlagateljev je bil ravno ta, da je to minimum 
od minimuma za sicer nedostojno, ampak še 
življenje v Republiki Sloveniji. Pod tem je 
nesprejemljivo, verjetno se s tem vsi strinjamo, 
pod tem zneskom je nesprejemljivo. Zdaj pa 
prihajamo do ene zanimive situacije. Nekdo, ki 
ne dela pa nima niti enega dneva delovne dobe, 
dobi 392 evrov; nekdo, ki zaradi svoje 
invalidnosti ne more delati, pa ne dobi 392 
evrov. Zdaj mi pa povejte, zakaj smo poslanci 
poklicani na tem svetu. Zato da to neskladje 
uravnamo in spravimo v normalne okvire, kolikor 
se da. In vsi se tega zavedamo, tudi vlada se 
tega zaveda, ampak zdaj manjka samo še tista 
druga stvar – samostojnost poslancev, da bi 
ravnali tako, kot je prav. Ne tako, kot 
eksekutivna veja oblasti reče, ampak tako, kot je 
prav, kot so tisti, ki so vas izvolili, rekli. Veste, 
kakšno situacijo imamo danes? Imamo približno 
takšno situacijo, da se nekdo utaplja pred nami v 
morju, utaplja se, vizualizirajte to, utaplja se pred 
nami. Mi želimo skočiti notri in utapljajočega 
rešiti. Pa pride zraven državni sekretar z 
ministrstva za delo in nam reče: Veste kaj, tam 
je pa znak, da je prepovedano plavati. In poleg 
tega še doda: Tako ali tako čez dve uri in pol 
pride trajekt, ki ima rešilni čoln. Vi bi pa gledali. 
Trajekt je sistemska rešitev, ker ima rešilni čoln. 
Znak, da je prepovedano plavati – pa kljub temu 
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je plaval in se utaplja, sam si je kriv –, je pa to, 
da bo sprejetje tega predloga prineslo nove 
krivice. Dajte no! Rešilo bo 10 tisočim ljudem 
krivico, ki se jim z vsakim dnem, z vsakim 
mesecem dogaja. Kot sem rekel, pravimo, da je 
392 evrov minimum, tukaj imamo pa tiste, ki ne 
morejo nič, ker ne morejo delati, ker so invalidi; 
in jim je treba zagotoviti teh 392 evrov.  
 Tu imam poročilo odbora k Predlogu 
zakona o spremembi Zakona o socialnih 
varstvenih prejemkih, torej o tisti denarni socialni 
pomoči, o kateri ste razpravljali novembra, da se 
dvigne na 392 evrov. Pa bom prebral samo 
nekaj izjav iz tistega časa. Citiram: »Člani 
odbora so opozorili, da je potrebno poskrbeti 
tudi za druge ranljive skupine prebivalstva, ki 
imajo najnižje prejemke, nizke pokojnine, 
invalidske pokojnine.« Ali ste govorili to takrat? 
Ste. Mi to predlagamo. Naprej. »S strani 
Poslanske skupine Liste Marjana Šarca je bil 
predlagan sklep o zagotovitvi ustreznega 
povišanja predčasnih in starostnih pokojnin, 
nižjih od osnovnega zneska minimalnega 
dohodka, na raven minimalnega dohodka.« Lista 
Marjana Šarca je že sama takrat ugotovila, da 
so pokojnine nižje od tega in da je treba to 
dvigniti. Takrat ste to predlagali. To se predlaga 
v nekem drugem zakonu. Mi smo to predlagali 
zdaj, tudi na podlagi tega, kar ste vi rekli ob tisti 
razpravi novembra. Predstavnica Poslanske 
skupine Socialnih demokratov je povedala, da 
njihova poslanska skupina predlogu zakona ne 
bo nasprotovala, zavedajo pa se, da ob tem 
prihaja do nesorazmerij. Je opozorila na 
nesorazmernost, pa je kljub temu potrdila ta 
zakon in dodala – prav tako je potrebna 
sprememba Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ravno zaradi teh razlik, 
ki pri tem nastanejo. Mi smo to pripravili in smo 
vložili v proceduro. Naprej je bila pa še razprava 
glede amandmaja Poslanske skupine SDS, ko 
smo želeli že v tisti fazi to rešiti, s katerim je 
predlagan potreben uskladitveni dodatek za 
upokojence, in je večina razpravljavcev menila, 
da je treba različne tematike urejati z različnimi 
zakoni, v tem primeru Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Zato amandma ni dobil 
podpore. Takrat ste rekli, da zato. Zdaj smo to 
dali v Zakon o invalidskem in pokojninskem 
zavarovanju. Kaj pa zdaj pravite? Vse 
argumente, izraz sprave, ko ste dvignili socialne 
prejemke, smo uporabili za to, da smo pripravili 
ta zakon; in če bi sledil po tistih besedah takrat, 
je danes jasen »ja« z vaše strani za ta predlog 
zakona, ne pa »ne«.  
 Pa pojdimo na to, kaj izvršilna veja 
oblasti, torej vlada, pravi, zakaj oni vam 
nalagajo, da ne podpreti tega predloga zakona. 
»Vlada Republike Slovenije se zaveda težkega 
socialnega položaja, v katerem so nekateri 
prejemniki invalidske pokojnine.« Se zaveda in 
pove, da samo nekateri, torej ne vsi, nekateri. 
Če so nekateri, je to sistemskost ali 
nesistemskost? Ljuba vlada, to je nesistemskost. 
Če dopuščate, da so nekateri prejemniki 

invalidske pokojnine v zelo težkem položaju, 
težjem, kot bi si mi lahko privoščili, je to 
nesistemskost. In je nesistemsko puščati, da je 
tako; ne pa nasprotovati rešitvi, ki to odpravlja. 
»Vendar pa meni, da problematike ni primerno 
reševati parcialno in zgolj za nekatere 
posameznike znotraj sistema.« Še enkrat, 
utaplja se. Utaplja se invalid z 250 evri na 
mesec, ki ne more delati; vi pa pravite, znak je, 
da ne sme plavati tukaj, pa še pomoč pride čez 
dve uri s trajektom. Naprej: Nasprotuje predlogu 
zakona, »saj le-ta ruši razmerja, ki so 
vzpostavljena pri višini priznavanih pravic in to 
na neustrezen način.« Dajte no! 10 tisoč ljudi pri 
korpusu 650 tisoč upokojencev tu ruši sitem. 
Manj kot 2 % jih je, pa to ruši sistem. V ničemer 
ne ruši sistema; vzpostavlja ga. Vzpostavlja ga, 
ker dviga ali pa vrača dostojanstvo tistim, ki ste 
jim ga vzeli, ker imajo nedopustno nizke 
prihodke, na kar vsi tukaj v tej dvorani pristajajo.  
 Naprej. »Vlada še meni, da ni smiselno 
niti pravično dvigovati pravic zgolj nekaterim 
prejemnikov pravic iz zavarovanja, temveč je 
potrebno najti ustrezno rešitev za vse 
prejemnike na način, ki bo ohranjal ustrezna 
razmerja med temi upravičenci.« Pod črto, 
dajmo razpravljati, dajmo nič narediti, dajmo 
počakati. Da je to res, priča izjava državnega 
sekretarja Božiča, ki pravi, da se oblikuje 
delovna skupina, da se bodo ustvarjala 
pogajanja, velika razprava, da bodo izračuni, da 
ne bo napak. Krasno, super, ampak medtem se 
človek utaplja. Medtem se človek utaplja. Ko ste 
sprejemali tik pred volitvami, vi ste bili državni 
sekretar na Ministrstvu za finance, denarno 
socialno pomoč, takrat ste takole naredili – en, 
dva, tri, zakon je prišel, ker je Levica predlagala 
in ste vi sprejeli. En, dva, tri, brez razprave, ni 
bilo nobenih računov. Prej ste rekli, da tega ne 
boste podprli, ker morate dobro premisliti, da se 
ne bi zgodila kakšna dodatna krivičnost. Tukaj 
se vam je zgodila krivičnost zaradi tistega 
predloga takrat, pa niste nič pomišljali. Danes pa 
za 10 tisoč ljudi ne želite reagirati, kot pravite, da 
je treba dobro premisliti, da ne bo prišlo do 
kakšne krivičnosti. Krivičnost se dogaja danes, 
zdaj, v tem trenutku, vsak mesec, ko ne 
uravnavate oziroma ko ne dvignete teh 
minimalnih invalidskih pokojnin na raven vsaj 
tistega minimuma, ki ste ga sami dorekli tukaj, v 
Državnem zboru, pri denarni socialni pomoči. 
Naprej: »V kolikor bi se za vse invalidske 
upokojence določilo prejemanje invalidske 
pokojnine v višini osnovnega zneska 
minimalnega dohodka, bi se porušila razmerja, 
ki obstajajo pri pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, kar pa ni ustrezno.« 
Dajte no! Ni ustrezno to, kar je zdaj. To ni 
ustrezno! Zakaj ste vi? Zaradi zakonov ali zaradi 
ljudi. Vi ste zato, da predlagate zakona, ki jih v 
Državnem zboru sprejmemo za ljudi, ne pa da 
spreminjate zakone oziroma ne spreminjate 
zakonov, ker pravite, da to ne bi bilo ustrezno, 
čeprav je rezultat teh zakonov neustrezen. To si 
moramo priznati. Rezultat je neustrezen in treba 
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ga je rešiti, človek se utaplja, še enkrat povem. 
Naprej pravite: »Vlada Republike Slovenije 
pojasnjuje še, da se prejemniki invalidskih 
pokojnin ne štejejo za brezposelne osebe in zato 
ne more biti prijavljen pri zavodu za 
zaposlovanje, saj invalidsko pokojnino prejemajo 
ravno iz razloga, ker zaradi nastopa invalidnosti 
niso več zmožni za delo v obsegu, da bi s svojim 
delom še lahko zagotavljali sredstva za 
preživetje.« Torej so odvisni zgolj od svoje 
pokojnine, od socialne države; vi pa deset 
tisočim tega ne daste. To je vaša odgovornost 
oziroma, spoštovani poslanci, to je naša 
odgovornost, ker vlada je tukaj odpovedala. To 
je naša odgovornost in mi smo tisti, ki smo sedaj 
očitno poklicani, da te krivice rešimo. 
Spoštovana vlada, razložite mi ta stavek v 
vašem mnenju, ki zavrača ta predlog zakona, ki 
ga res ne razumem, vsaj upam, da ga ne 
razumem, ker drugače ste pa izgubili vse moje 
spoštovanje, to pa res. Ga bom prebral, kolegi, 
če vi to tudi razumete. »Ne nazadnje 
pojasnjujemo tudi, da ni nujno, da nekateri 
posamezniki resnično niso sami krivi, da niso 
imeli zadosti pokojninske dobe, ker je pri njih 
nastopila invalidnost …« Kaj hočete reči, da so 
invalidi sami krivi, da nimajo dovolj pokojninske 
dobe, ali ste to hoteli reči, ali kaj; pa ste zavili v 
trikratno nikalnico? Razložite mi ta zakon. Kaj 
ste s tem zakonom hoteli povedati, zakaj ne 
podpirate tega zakona? Oprostite, če ste na to 
nakazali, pa ste šli močno preko meje; še 
posebej zato, ker vi osebno pa tudi ministrica 
prihajate iz tako imenovane moralno-etične 
bivše vlade.  
 Naj se še navežem na tisto, na kar je 
opozoril tudi državni sekretar Božič, ko je rekel, 
da mogoče je pa dobro, da je opomnik za 
koalicijo od Liste Marjana Šarca prišel tudi do 
ostalih poslancev. Ja, na nek način je dobro, 
glede na to, da vse vaše sugestije vlade 
koalicijski poslanci upoštevajo, da bodo tudi 
vnaprej upoštevali in bodo vse opomnike za 
zakone, ki se jih predlaga, poslali tudi nam, 
ostalim poslancem, da bomo videli kakšen 
mindset, kako razmišljajo koalicijski poslanci. Bo 
to kar dobro. Ja, se priporočam za isto, ampak 
preletimo še ta opomnik, ki ste ga dobili za 
današnjo odločanje, da bi upravičili svoj glas 
»ne« predlogu o spremembi pokojninske 
zakonodaje, da bi tudi invalidski upokojenci 
dobili vsaj tisti minimum 392 evrov. Pravite 
takole: »Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju iz leta 2012 je predstavljal 
sistemsko rešitev, v vmesnem času se je še 
dopolnjeval, a se ni nikoli dotaknil urejanja 
invalidskih upokojencev. Prihodki le-teh so 
bistveno manjši od višine mesečnega prihodka, 
ki meji na prag revščine.« Ali čutite težo teh 
besed? »Prihodki le-teh so bistveno manjši od 
višine mesečnega prihodka, ki meji na prag 
tveganja revščine.« To ste izvedeli tudi 
koalicijski poslanci iz opomnika. Boste prisluhnili 
vladi, ki vam reče, da tega potem ne rešiti? 
Boste prisluhnili vladi, ko vam v vašem 

opomniku jasno povedo, da ti ljudje s temi 
sredstvi ne morejo živeti? Še enkrat, utapljajo 
se. Sami to ugotavljali. Naprej: »Dogovorjeno je 
bilo tudi, da Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve pošlje argumente proti 
predlaganemu zakonu.« Njih morate prositi, 
vlado, da vam pošljejo predloge, ki jih boste vi 
tukaj uporabili, da boste nasprotovali temu 
zakonu. Pa kaj ste vi samostojna veja oblasti ali 
pa ste podaljšana roka vlade ali ministrstva?! Ali 
si sami ne znate izmisliti argumentov proti in 
morate zato spraševati eksekutivno vejo oblasti, 
torej vlado, da vam pošlje te argumente?  
 Oprostite, ampak to je poden 
parlamentarizma, da morate vlado spraševati za 
argumente, ki naj jih tukaj uporabljate proti 
predlogu zakona, ki rešuje 10 tisoč ljudi in nima 
barvne oznake oziroma se je ne da vezati na 
eno ali drugo politično opcijo. In kaj je sedaj 
ministrstvo naumilo, res naumilo? Recimo, kaj bi 
lahko vi povedali po predlogu ministrstva danes 
tukaj. »Predlagane rešitve bi rušile razmerja, ki 
so vzpostavljena pri višini priznavanja pravic.« 
Spoštovani, govorimo o minimalnih standardih. 
O standardih, glede katerih smo se že vsi 
uskladili, da pod to ne more iti. Nekateri so pa še 
vedno pod tem. Ta argument je prazen. 
»Predlog bi pomenil uvedbo uravnilovke v 
pokojninskem sistemu.« Ali veste, kaj pomeni 
uravnilovka? Uravnilovka pomeni mejo navzgor, 
da nihče ne presega tega. Navzdol so minimalni 
standardi. Vsi se strinjamo za minimalne 
standarde, do katerih so upravičeni tudi invalidi, 
ne samo brezposelni, ampak tudi invalidi. Tudi 
ta argument je prazen. Recimo, posamezniki, ki 
nimajo statusa delovnega invalida, v primeru 
izgube zaposlitve nimajo nobenih prejemkov iz 
pokojninskega sistema, dokler ne izpolnijo 
pogojev starosti, čeprav so morebiti socialno 
ogroženi in so plačevali v sistem dolgo obdobje. 
Ampak, veste, oni imajo eno bistveno prednost, 
zato je to neprimerljivo. Oni niso invalidi. Oni 
niso invalidi. Bistvena prednost. In če gremo 
naprej, to ste pa danes uporabljali, ste kupili 
argument, ki vam ga je vlada pripravila. Na 
konkretnem primeru bi to pomenilo, da v 
primeru, ko je nekdo, ki je v pokojninsko 
blagajno prispeval 32 let pred invalidsko 
upokojitvijo, drugi pa samo eno leto v primeru 
upokojitve pri enaki starosti, bi bil prvi prikrajšan, 
ker je 32 vplačeval, drugi pa samo eno leto, pa 
je upravičen do invalidske pokojnine. Veste, kaj 
je kruta resnica? Da bi ta drugi vse dal za to, da 
bi 32 let vplačeval, vse bi dal, verjemite. Vse. In 
je prikrajšan, ker je lahko samo eno leto 
vplačeval. Nekateri še celo nič. Jaz imam v 
družini nekoga, ki ni nič vplačeval v to, in vem, 
kako je to. To niso tako enostavne zadeve. In na 
tak jezik spraviti zakon, ki ga je nujno sprejeti, 
oprostite, ga najlepše povzamejo besede, ki jih 
pod odstavkom oziroma naslovom Argumenti 
proti sprejetju zakona zapiše Poslanska skupina 
LMŠ v svojem opomniku in se bere takole: 
»Predlog zakona, ki ga imamo pred sabo, 
manifestira neenakost.« Ali si vi predstavljate to 
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izrazoslovje. »Predlog zakona, ki ga imamo pred 
sabo, manifestira neenakost.« Manifestira 
neenakost to, kar imamo danes, da ima 
invalidsko upokojen – ki je vsaj nekaj časa 
plačeval ali pa tudi če ni nič plačeval, ker je, kot 
sami ugotavljate, nezmožen za delo, ne more 
nič spremeniti, je odvisen samo od socialne 
države, je invalid –, nižjo pokojnino kot nekdo, ki 
ne dela, pa je delovno sposoben pa bo lahko 
delal. To je sistemska neenakost. To je tista 
neenakost. In to je manifestacija, da ohranjamo 
tak sistem, manifestacija neenakosti. To je treba 
rešiti nemudoma. Ti ljudje se, kot sem rekel, 
utapljajo.  
 In da bo mera polna pa potem to, 
zaradi česar sem malce manj optimističen, kot 
sem bil na začetku, bom rekel, kar razočaran, je 
razlog, mislim, da je bil tudi že predhodno 
povedan, zaradi katerega zavračate ta zakon: 
na usklajevanjih je bilo dogovorjeno, da se 
predlog zakona zavrne, saj zavira sprejemanje 
novele ZPIZ, s katero želi vlada razbremeniti 
regres. Ali veste, kaj sedaj to pomeni? Tisti, ki že 
imajo pa bodo še malo večji regres imeli, so tako 
vredni za vlado, ker nosijo priljubljenost, volilne 
glasove; da tistih 10 tisoč, ki ne more živeti, ki 
imajo nižjo pokojnino od minimalnih standardov, 
ni upravičenih, da se jim predhodno reši 
situacija. Niso upravičeni po vašem mnenju, 
samo zato, da bi tisti regres zvišali, da bi rekli: 
Evo, javnim uslužbencem smo plače zvišali, dali 
smo regres, super, glejte, koliko smo dobri, še 
drugo tranšo bodo novembra dobili, koliko smo 
mi dobri. Teh 10 tisoč ljudi, ki se utaplja, je pa za 
vas nepomembnih. Ne zaradi vsebine, vi zaradi 
postopka zavračate ta predlog zakona, ker bi 
malce kasneje prišel v veljavo; ali pa če mi to 
pohitimo, lahko ena, dva, tri naredimo, niti ni 
nujno, da bi kaj zavračali. In ta argument, češ da 
vi imate že novelo zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki to spreminja, da tam 
vse rešuje; krasno, super. Ampak naš predlog v 
ničemer ne zavira tega, samo izhodišče bo rahlo 
drugačno, da za 10 tisoč ljudi ne bo treba več 
spreminjati te zadeve, vse ostalo pa je isto. Torej 
ni ne vsebinskega ne proceduralnega razloga, 
da ste proti. Mislim, da je to eden tistih zakonov, 
ki ga je pač enostavno treba podpreti v tem 
državnem zboru, če želi Državni zbor ohraniti 
neko integriteto, ki mu gre, in če je to zbor 
izvoljencev ljudstva, ki zagovarjajo ljudi. Če je, 
potem enostavno ta zakon mora sprejeti. In ne 
morem se čuditi gospodu Lepu iz Poslanske 
skupine Desus, Desus – stranka upokojencev, ki 
pravi, ga citiram, to sem si moral zapisati, ker je 
bila iz vesolja ta misel: »Ni pa ga primerno s 
tako lahkoto sprejeti.« Ne ni ga primerno, nujno 
ga je sprejeti, nujno, z lahkoto. In to je eden 
tistih zakonov, pri katerem mislim, da je treba po 
glasovanju za ta zakon javno objaviti tiste, ki so 
glasovali proti temu predlogu zakona. Redko to 
rečem, ampak pri tem zakonu je pa res treba, 
ker nikomur nič ne jemlje, nikomur nič ne jemlje, 
izenačuje ali pa vsaj prinaša tisto minimalno 
poštenost, upošteva vsa načela, ki ste jih 

predstavniki različnih poslanskih skupin v 
državnem zboru v preteklih razpravah predlagali; 
in je zelo enostaven in hitro sprejet. In tisti, ki bo 
glasoval proti temu zakonu, mislim, da je ta 
imena res treba objaviti iz enega preprostega 
razloga, ker morate stati za svojimi dejanji. In to 
je eno od tistih dejanj, ki vas loči od tega, ali se 
to, kar imate v programu, kar obljubljate ali kar v 
predhodnih razpravah v Državnem zboru rečete, 
potem tudi udejanji pri vašem glasovanju; ali pa 
samo blefirate in delate to, kar vam vlada 
predlaga. Potem ste pa tu res samo glasovalni 
stroj, daleč nasproti tistega, za kar se 
posamezne stranke v sicer javnih nastopih 
zavzemate. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj pa je takole. Kot prvi bo dobil 
besedo predstavnik Vlade gospod Tilen Božič, 
za njim pa gospod Marijan Pojbič, gospa Alenka 
Jeraj in kot zadnja na listi gospa Mojca Žnidarič. 
 Izvolite, državni sekretar. 
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo. 

 Bi se odzval na nekaj zadev, ki so bile 
zdaj izpostavljene. Kar se tiče ločitve Vlade in 
Državnega zbora, mislim, da je to jasno; mi smo 
pripravili oziroma Vlada je sprejela mnenje, ki je 
bilo posredovano, isto mnenje ste prejeli tudi vi. 
Ta vidik je jasen; kako se pa potem odločate 
poslanci, je seveda vaša stvar in to spoštujemo. 
Kar se tiče razprave, mene novembra 2018 pri 
tisti razpravi ni bilo, sem pa pozorno poslušal, 
kaj ste rekli. Omenja se teh 392,75 evra in zdaj 
bi tukaj rad potegnil eno zelo jasno ločnico. Mi 
imamo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, to 
je ena blagajna in to je zavarovanje. Glede na 
to, koliko je kdo plačeval, se potem odmeri 
določena pravica in jo prejme. Če je ugotovljeno, 
da je tako, kot sami pravite, se nekdo utaplja, je 
na razpolago rešilni čoln na licu mesta. Ta 
deluje tako, da nekdo pove, da ima težavo, zato 
imamo več inštitucij, ena od teh v konkretnem 
primeru bi lahko bila center za socialno delo, se 
obrne na njih in tam so strokovni sodelavci, ki 
preverijo zadevo. Če to ugotovijo, tudi 
nemudoma ukrepajo in odmerijo pomoč, lahko je 
to denarna socialna pomoč, lahko je to izredna 
denarna socialna pomoč, lahko je to varstveni 
dodatek, lahko je eden od številnih ukrepov, ki 
jih imamo na področju socialne politike, da 
pomagajo. Ampak jedrni del, tisti, ki pride iz 
pokojninske blagajne, je vezan na obdobje in 
obseg vplačil, ki so bila opravljena v to blagajno. 
Iz tega razloga tudi nekomu v primeru, da ni se 
zgodila ta nesreča, ne izhaja to iz dela, ampak 
izhaja iz drugih aktivnosti posameznika, se 
potem tudi predvideva in prišteje določena leta 
pokojninske dobe, ki so prišteta, kot je rečeno. V 
obdobju 30 do 60 let, če se vzame dve tretjini; 
od 60 do 65 se vzame polovica. Se pravi, da se 
nekako eno dobo, za katero se oceni, koliko bi 
ta dodatna doba bila, in se prišteje zraven k tisti 
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dobi, ki je bila že dosežena; in na ta način se 
potem tudi odmeri tista pravica, ki pripada.  
 Tudi ko se tu gleda, kaj je nekemu 
posamezniku na razpolago v tej državi, se ne 
sme gledati parcialno, ampak je treba gledati, 
kako je narejena mreža socialne pomoči, od 
tistih pravic, ki izhajajo na podlagi vplačil, do 
tistih, ki ne izhajajo iz vplačil, ampak so splošne 
pravice, ki jih zagotavljamo državljanom, ki se 
začasno ali trajno znajdejo v neki situaciji, da se 
jim lahko v tem primeru pomaga. Kar se tiče 
tega, kar ste tudi omenili, raznih razprav, kako to 
teče in da bo spet zdaj neka delovna skupina in 
tako naprej. Potek dela na Ekonomsko-
socialnem svetu je formaliziran in pogajalska 
skupina je ustanovljena z namenom, da se 
pogaja in da se na koncu izpogaja. Iz tega 
razloga se tudi potem na plenarnem zasedanju 
spremlja, kaj se dogaja v teh skupinah; in 
seveda je treba poročati o napredku. Naša 
ocena je, da je to potrebno, da na tej podlagi 
bomo lahko v naslednjih mesecih prišli tudi do 
konsenza, takrat se ponovno vrnili h koaliciji, 
takrat tudi prišli do vas, tudi do opozicije. Jaz 
sem bil vedno naklonjen temu, da se predlogi, ki 
jih imamo, ko so v zadostni meri dodelani 
oziroma v tisti fazi, ko se lahko že vložijo v 
Državni zbor, predstavijo vsem. In pri 
pokojninskih temah je to v bistvu osnova. Takrat 
vas bomo prosili, da nas sprejmete, vam 
razložili, kaj smo hoteli rešiti, zakaj tako mislimo, 
kaj so naše podlage, boste povedali tudi svoja 
mnenja. In če bo takrat možno in seveda tudi v 
sodelovanju s koalicijo, morda tudi kakšno vašo 
misel, če boste opazili, da smo kakšne stvari 
izpustili ali bi se jih dalo boljše rešiti, bi jih takrat 
še nadgradili. Ampak brez usklajenosti z 
Ekonomsko-socialnim svetom, ki – moram 
ponoviti – je zahteval glede teh tem soglasje, ne 
moremo iti in je treba na tak način delati, kar je 
tudi prav, ker so posledice običajno velike, z 
vidika posameznika in tudi z vidika sistema.  
 Nekateri ste rekli, da so v težkem 
položaju, to izhaja iz našega mnenja in tega se 
zavedamo, zato imamo na drugi strani tudi 
sistem raznovrstnih pomoči. Kar se tiče rušenja 
razmerij, ta podatek drži, ker gre za 
zavarovalniški sistem, solidarnostni je na drugi 
strani, čeprav je tudi tukaj vgrajena določena 
varovalka solidarnosti z vidika dodanih let, ki se 
prištejejo zraven in tako naprej, pa tudi kar se 
tiče odmernih odstotkov. In kar se tiče 
sprememb, ki so predvidene, mi naslavljamo res 
nekako širšo populacijo. Ukvarjali se bomo s 
prihodnostjo, kar se tiče invalidskih pokojnin, kar 
se tiče invalidskih nadomestil, kar se tiče 
družinskih, vdovskih, tudi minimalne pokojnine in 
tako naprej. Vse te zadeve so odprte in 
pripravljene v pogajalskih izhodiščih, da se 
začnemo o njih pogovarjati. Jaz še vedno 
mislim, da ta država je socialna država in na nas 
je, tudi na Vladi, tudi na poslancih, da skušamo 
to nekoliko razumno uravnavati, da bo tudi 
dolgo, uspešno funkcionirala, na nekaterih 
področjih so zagotovo potrebne tudi izboljšave. 

Morda še en dodatek tam, ko je bil en stavek s 
trojno nikalnico, kar je, se strinjam, neposrečen 
pristop k pisanju stavkov, najmanj. Tam je bil 
mišljen en moment, zgolj ta, da če bi nekdo 
eventualno začel delati oziroma se zavaroval in 
bi delal pri višji starosti, recimo bi se lotil 
približno pri 45. letu, tudi v praksi ne bi mogel 
zbrati več kot toliko let, tudi če bi delal, ne bi 
prišlo do nikakršne invalidnosti. Ali pa če pride 
do invalidnosti, je še vedno samo določen nabor 
let, ki jih lahko zbere, in na ta račun tudi zelo 
omejen nabor zavarovalnine oziroma 
zavarovanega dohodka, ki ga on lahko 
pričakuje. 
 Bi pa ta del zdaj zaključil z eno splošno 
opazko, ki se tiče dejansko vseh, ki bodo 
prejemali sredstva iz našega pokojninskega 
invalidskega sistema. Že za časa dela se je 
treba zavedati, da je zelo pomembno, kolikšen 
del dohodka posameznika je zavarovan za 
pokojninske in invalidske namene. Zato bi tukaj 
tudi posebej apeliral, dogaja se tudi, da nekateri 
v tem trenutku relativno dobro shajajo tudi 
recimo z neko nižjo plačo na račun tega, da so 
določena izplačila dnevnic in drugih tipov 
stroškov. Ti stroški in ta dohodek, ki je prejet, ni 
zavarovan, kar lahko pomeni znatno 
poslabšanje stanja, takrat ko bo nekdo 
potreboval bodisi pokojnino bodisi – upam da 
nikoli – invalidske pokojnine. Zaradi tega je zelo 
pomembno, da tudi za čas dela vsak pri sebi 
tudi razmisli in poskrbi, da ima primerljiv 
dohodek, ki ga prejema, tudi ustrezno 
zavarovan, da bo lahko na stara leta oziroma 
kasneje tudi užival ustrezno raven pravic, kot 
pritiče tistemu standardu, ki ga je približno 
navajen. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Repliko ima dr. Anže Logar 
 
DR. ANŽE LOGAR (PS SDS): Hvala, 

predsedujoči. 
 Bom ravno na podlagi besed 
državnega sekretarja pokazal na tragiko 
situacije, kakršno imamo. Državni sekretar Božič 
je predstavil postopek spremembe pokojninske 
zakonodaje preko socialnega sveta, ki je 
formaliziran; drugi, beri pod črto, dolgo časa 
traja. Upa, da bo v nekaj mesecih prišlo do 
nekega soglasja, potem bo pa prišel do 
opozicije, predstavil te predloge in upa, da se 
bomo uskladili. Prej je še poslanka Maurovič iz 
LMŠ rekla, da upa, da bo predlog kdaj prišel na 
glasovanje v Državni zbor. Bi, bi, če bi, mogoče 
bo, čez nekaj časa, bo trajalo. Vmes bo pa 10 
tisoč tistih dobilo sredstva 250 evrov ali malo 
več, kar je nedostojno in neprimerno glede na 
to, kar smo razpravljali v dvorani, in glede na to, 
o čemer smo se tu uskladili. Vi govorite o tej 
pokojninski reformi, ki je recimo razlog za to, da 
se ta separatna rešitev, nujna, ne reši. Ampak 
jaz vas bom spomnil na odgovarjanje 
predsednika Vlade na poslanska vprašanja v 
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ponedeljek, kjer te vaše zakonodaje ni omenil 
kot pokojninsko reformo, ampak rekel, da gre za 
neko minorno spreminjanje zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, samo 
usklajevanje nekih rešitev. Minorna sprememba, 
torej ni pokojninska reforma, ki bo vse rešila. 
Torej tudi vaša ne bo sistemska, ki bo vse rešila. 
In tukaj je samo en del za tiste nujne, ki 
potrebujejo to zadevo. In nehajte govoriti o tem, 
da ta predlog ruši sistem. Ne ruši sistema. Mi 
smo se tu uskladili, v Državnem zboru in na 
sploh, o minimalnih standardih. Minimalni 
standardi so, kot ste rekli, kot je ministrstvo za 
delo dejalo, 392,75 evra. To so minimalni 
standardi. To je treba zagotoviti vsem, ne glede 
na to, kaj pravite; in ne ruši sistema, če je nekdo 
invalidsko upokojen, da dobi 392,75 evra. Ne 
ruši sistema, to je minimalni standard, ki ga je 
treba zagotoviti danes; ne pa, kot ste vi rekli, 
formalizirano, preko sveta in potem še s 
pogovori in upamo, da bomo našli neko rešitev. 
Danes je to treba narediti in danes je treba ta 
predlog zakona podpreti. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima predstavnik Vlade Tilen 
Božič.  
 Izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Edino pravično je, da se nekako 

poseže pri vseh, da se vsem dvigne; in to je tudi 
namera vlade, to tudi izhaja iz izhodišč in to 
lahko tudi od nas pričakujete. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima Marijan Pojbič.  
 Pripravi naj se Alenka Jeraj.  
 Izvolite. 
 
MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovani gospod podpredsednik. 
 Najprej, spoštovani kolega državni 
sekretar Tilen, prosil bi te ali pa bi vas prosil, če 
se lahko tako izrazim, da ne bo kakšne napake, 
če že govorite o nekih zadevah, da potem to 
spoštujete tudi znotraj vlade. Govorili ste danes 
o soglasju Ekonomsko-socialnega sveta, da se 
ne bo nobene rešitve sprejemalo brez soglasja 
Ekonomsko-socialnega sveta. Kaj se je zgodilo 
pri socialni pomoči, pri zvišanju? Ste imeli 
soglasje vseh socialnih partnerjev? Ste imeli? 
Kaj ste takrat govorili v Državnem zboru 
poslankam in poslancem? Kaj ste, gospod Tilen, 
govorili takrat? Da je pač to nujno in pač ne 
moremo čakati na soglasje vseh socialnih 
partnerjev in tako dalje. Se pravi, za socialno 
pomoč, ker vas je stisnila v kot Levica, ker sicer 
te vlade več ne bi bilo, ni bilo nobenega 
problema dvigniti socialno pomoč na 392 evrov 
brez soglasja socialnih partnerjev. Zdaj mi pa 
povejte, kdo še v tem državnem zboru lahko 
reče, da je ta vlada kredibilna! Kdo, povejte! 
Poslanke in poslanci, ni važno, kdo je v kateri 

politični opciji, ni pomembno. Mi rešujemo stiske 
ljudi, dragi prijatelji! In tu ne more biti vprašanja. 
Tako kot je moj kolega Logar zelo, zelo lepo 
pojasnil na eni primerjavi, ki jo je poskušal 
razložiti tako, kot si je naš gospod cenjeni 
državni sekretar Tilen. On si je pač razlagal tako, 
kot si je. Ali je to on razumel, kar je hotel moj 
poslanski kolega povedati, ali ne, to je drugo 
vprašanje; ne vem, ker sem poslušal razpravo 
Tilna in svojega kolega. Mislim, da če bi ga 
dobro poslušali, potem tak odgovor, kot ste ga 
dali, ni bil primeren; to je moja ocena.  
 Spoštovane kolegice in kolegi, resnično 
vas prosim enkrat, glejte, ali je pomembno, kdo 
predlaga kakršnokoli rešitev v Državnem zboru, 
katera politična opcija. Ali je to pomembno za 
nas, ki tu odločamo, ki bi morali odločati vse v 
interesu ljudi? Ali je to pomembno, kdo predlaga 
določeno rešitev? Ali smo mi vsi skupaj z vlado 
zmožni poiskati ustrezne rešitve za to ranljivo 
skupino ljudi, ki je daleč izpod nivoja rešena? Ali 
smo tega sposobni? Ali zdaj drug drugega sploh 
ne poslušamo, sedimo v tem parlamentu in se 
ne slišimo, ne poslušamo, eden glede tja, drugi 
tja, zaradi tega, ker veste vsi, ki sedite tu, da 
imam prav. Vsi vi, ki čutite našo domovino tudi 
kot ustavno določeno socialno državo, veste, da 
imamo prav, da je ta problem tako akuten, tako 
daleč prišel, da ga je nujno treba rešiti. Ker če 
smo lahko dvignili socialno pomoč na 392 evrov, 
pa ni bilo nobenih težav, pa je bil denar, pa je 
bilo vse, na drugi strani pa … Glejte, zdaj vas 
bom pa vprašal zelo jasno, pa prosim, da mi kdo 
na to replicira. Prosim vlado in vas, ki sedite tu, 
poslanke in poslanci, ne glede na to, kdo je v 
kateri politični opciji, ali si znate predstavljati, da 
bi preživeli z 244 evri na mesec. Drage kolegice 
in kolegi, povejte mi, ali imate dušo, imate srce. 
Ste kdaj že videli kakega takega človeka, ki 
mora iz meseca v mesec preživeti s tem 
denarjem? Ali ste to … Pri svetem bogu več ne 
vem, kaj bi človek tu še rekel! Če imate malo 
duše, malo srca, malo lastne, osebne 
odgovornosti, pa sigurno vsak v svojem volilnem 
okraju ima kar nekaj takšnih ljudi! Zamislite si, 
244 evrov! In mora vse plačati, mora jesti! Si 
lahko kupi mleko? Ne more si kupiti! Ne more si 
niti kruha kupiti, glejte, ker mora elektriko plačati, 
vodo plačati in ne vem kaj še vse mora plačati. 
In vi danes nasprotujete temu, da bi tej skupini 
ljudi pomagali, 10 tisoč jih je. Kakšno srce 
imate? Povejte mi, kakšen človek moraš to biti! 
Kakšen človek moraš to biti, povejte! Vlada je 
napisala, da za to bi potrebovali 14,7 milijona 
evrov na letni ravni. S tem, da je dvignila 
državno porabo za pol milijarde evrov! Za pol 
milijarde evrov za tiste skupine, ki jim relativno 
dobro gre v tej družbi – nekatere, ne vse –, ki jim 
gre relativno dobro. Ali ta vlada sploh ve, kaj so 
prioritete? 
 Dragi poslanke in poslanci, oprostite, 
da sem malo dvignil glas, ker me duša boli. 
Tega ne morem verjeti. Ker ne more biti človeka 
v Državnem zboru, da ne bi tega razumel tako 
kot jaz. Da ne bi razumel, da človek z 244 evri, 
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ne glede na to, ali ima eno leto delovne dobe ali 
ima 30, ne more živeti. Pri bogu no, veste vsi, da 
ne more živeti! In mi bomo zdaj tukaj 
razčlenjevali pa iskali milijon izgovorov za to, da 
rušimo neko razmerje. Nobenega razmerja ne 
rušimo! To je moj kolega zelo jasno povedal. 
Tem ljudem je treba pomagati, treba pomagati, 
da bodo lahko najbolj minimalno preživeli iz 
meseca v mesec. Dolžni smo tukaj, dolžni! Pri 
pol milijarde evrov povišanja stroškov za 
delovanje države in celotnega sistema, pol 
milijarde smo povečali, zdajle pa tukaj ne 
najdemo za to ranljivo skupino 14,7 milijonov na 
letni ravni. Povejte mi, dragi prijatelji, ali kdo 
izmed vas ima srce, da danes glasujemo proti 
takemu zakonu! Ali ima kdo srce? Poglejte, če 
ste bili izvoljeni od ljudi, in če verjamete v to in 
delate v dobrobit državljank in državljanov 
Republike Slovenije, potem ne morete imeti 
srca, da bi proti takemu predlogu glasovali, pa 
ne zaradi mene, ne zaradi Slovenske 
demokratske stranke, ne zaradi vas, kdorkoli je v 
kateri stranki, dolžni pa ste, če imate malo srca 
pa malo duše, tak predlog zakona podpreti. Ker 
je prva obravnava, imamo možnost rešiti stvari v 
drugi obravnavi, ni nobenega problema. Vse, kar 
je potrebno, se da narediti, da gre ta zakon skozi 
in da tej skupini deset tisoč ljudem pomagamo, 
ker še enkrat povem, ali mi lahko kdo replicira in 
mi pove, da je mogoče preživeti z 244 evri na 
mesec. Povem vam, naj mi nekdo izmed vas 
reče, da nimam prav in da lahko preživi nekdo. 
Mi se imamo tukaj za nekoga, ki moramo skrbeti 
za državljanke in državljane Republike 
Slovenije, vsak v svojem volilnem okraju ali pa 
vsi poslanci za celotno državo. Ne morete mimo 
tega, dragi kolegice in kolegi! Ne morete. Tukaj 
nimate izgovora. Nihče. Resnično ga nimate. 
 Zamislite si, da imate brata, sestro, 
strica ali pa kogarkoli, ki živi s 244 evri. Zamislite 
si. Zamislite si v sebi, ali si ti kriv, če si samo eno 
leto delal pa si postal invalid. Ali si ti kriv, če se ti 
zgodi invalidnost? In zdaj bomo mi tukaj govorili, 
da rušimo neko razmerje! Za socialne pomoči 
nobenega problema, nobenega konsenza, 
nobenega dogovora, samo zaradi tega, da bo ta 
vlada obstala. To pa mislim, da je izjemno 
nekorektno. Če ste že tam spregledali, drage 
kolegice in kolegi, vas lepo prosim, še tukaj 
spreglejte v imenu teh naših delovnih invalidov. 
To naredite. Tudi Vlada ne bo padla zaradi tega, 
nič se ne bo zgodilo, ampak vsi skupaj bomo 
rekli, da smo pomagali najbolj ranljivi skupini v 
tem trenutku v naši družbi. To je naša naloga, 
naša dolžnost.  
 Na drugi strani, drage kolegice in 
kolegi, poglejte, koliko imamo privilegiranih 
upokojencev. Poglejte, tam ni problema, 10, 20, 
50 milijonov – nobenega problema! Pa imajo 
nadstandard, hodijo v Švico, uživajo kot mali 
bogovi, tam nimamo nobenega problema takoj 
na Ustavno sodišče, takoj vsem vrniti vse, kar 
jim je bilo zmanjšano. Tam ni problema. Tukaj 
imam pa problem za teh 100 evrov ali pa 120 
evrov, recimo, da bi tem zvišali pokojnino, da bi 

dosegli tisto višino socialne pomoči. Tu pa 
imamo problem. 
 Drage kolegice in kolegi, to je država, ki 
živi v dveh svetovih. Mislim, da to ni pravilno, ni 
ne pravično ne pošteno, izjemno nekorektno, pa 
bom rekel, skrajno nedopustno. Lepo vas 
prosim, resnično vas lepo prosim, zberite toliko 
moči, in še enkrat vam povem, da zaradi tega ne 
bo padla vlada, zaradi tega se ne bo karkoli 
zgodilo slabega, zgodila se bo samo ena 
izjemno dobra stvar in to je, da bomo pomagali 
najbolj ranljivi skupini v naši družbi. Tisti, ki 
danes lahko glasuje proti, ko glasujemo o tem, 
da nekdo dobi za 244 evrov za preživetje, nima 
v tem državnem zboru kaj iskati. To vam pa 
povem. Verjemite mi, dolgoročno se bo to 
pokazalo, da nima kaj iskati v tem državnem 
zboru. Tako kot sem velikokrat že napovedal v 
Državnem zboru po petih mandatih, da če si 
tukaj izvoljen, moraš delati za ljudi, moraš 
preseči politične delitve. Moraš preseči, ker ko 
gre za ljudi, ki so v vseh političnih opcijah, te 
invalidke in invalidi, o katerih danes govorimo, 
so v vseh političnih opcijah, ampak niso krivi, če 
so invalidi. Ali imajo leto dni ali imajo 5, 10 ali pa 
50 – se opravičujem, ne 50, 30 let delovne dobe 
–, morajo imeti minimum od minimuma, zato da 
lahko preživijo. To pa mora imeti. To pa smo 
dolžni narediti, ne glede na politiko, ne glede na 
stranko. Pri bogu svetem vas prosim, ne dovolite 
si tega fiaska danes, da bi lahko stopili preko te 
srčne energije, ki jo moramo imeti tisti, ki smo 
izvoljeni v Državni zbor! Tu jo moramo imeti, tu 
jo moramo pokazati. 
 Stopite v čevlje gospoda ali gospe, ki 
ima 244 evrov, postavite se tu v zgodbo in boste 
videli, nikoli ne boste poslušali nobene vlade, 
nikogar, da ne bi pomagali, če bi sami imeli to 
možnost doživeti. Poznam tri ali štiri take ljudi po 
Sloveniji, jih pa je, kot smo ugotovili, 10 tisoč, pa 
ko prideš do njih domov, vam povem, da ne 
moreš govoriti, enostavno ne moreš govoriti, ko 
to vidiš. Če bi to doživeli, verjemite mi, da danes 
ne bi o tem razpravljali, sploh ne bi razpravljali, 
bi tudi koalicija rekla, glejte, brez besed takoj to 
naredimo. Takoj! Tudi če je treba izredno sejo 
enega odbora, drugega, izredno sejo Državnega 
zbora naredimo jutri, mora biti rešitev narejena. 
Potem bi mi pokazali dušo, pripadnost svojemu 
ljudstvu, svojemu narodu, od katerega smo bili 
postavljeni v Državni zbor. Resnično še enkrat, 
in tu tudi zaključujem, vas pri bogu prosim, ne 
zaradi mene, ne zaradi SDS, zaradi vas, zaradi 
tistih, ki so za vas glasovali, ne morete iti mimo 
tega, da danes tega zakona ne bi podprli in da 
ne bi pomagali tem 10 tisoč ljudem, ki imajo 240 
ali 244 evrov invalidske pokojnine. Prosim vas, 
naredite to za ljudi, to od vas tudi, sem 
prepričan, ljudje pričakujejo, ker nižji poden ne 
obstaja. Če smo bili sposobni brez vsakršnega 
kompromisa dvigniti socialno pomoč in tudi 
vemo, kak znesek za to dajemo, potem vas 
prosim, najdimo teh 12, 13 milijonov, ker se jih 
da najti, jih je dovolj. Definitivno. Imamo cel kup 
takih stvari, kjer denar gre – pa ne bom rekel, na 
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kakšen način. Zadnjič sem govoril o enem 
primeru, ampak da ne bi danes širil stvari v tako 
smer, da bi imel kdo občutek, da gre za kakšno 
politiko, želim povedati, da gre za stvar in ko 
bomo razumeli, da gre za stvar, bomo tudi 
razumeli naše poslanstvo in takrat se bomo tudi 
odločili po svoji vesti in ne po politični 
pripadnosti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo ima državni sekretar Tilen 
Božič. 
 Izvolite.  
 
TILEN BOŽIČ: Hvala. 

 Bi samo eno dodatno pojasnilo dal; 
tisto, kar je bilo rečeno glede soglasja 
Ekonomsko-socialnega sveta. Gre v bistvu za 
pričakovani standard, ki so ga oni posebej 
izpostavili; se pravi, da v primeru, ko se 
pogovarjamo o spremembah pokojninskega 
sistema, da pričakujejo soglasje. Se pravi rang 
soglasja, v drugih primerih običajno gre za 
posvetovanje oziroma za nekako obravnavo 
njihovih pobud, je pa potem v tem primeru treba 
doseči korak več. 
 Kar se tiče … Dobro, sprememba 
denarne socialne pomoči, žal na tisti seji me ni 
bilo, tako da težko komentiram tisti del. Kar se 
tiče pa preživeti z 244 evri na mesec, zagotovo 
je to zahteven, če že ne nemogoč izziv. Bi pa pri 
tem dodal tisto, kar sem danes že večkrat 
ponovil; se pravi, ko govorimo o pokojninski in 
invalidski blagajni, gre za zavarovanje. Če se 
nekdo znajde v situaciji, ko ta sredstva, ki jih je 
pridobil na podlagi bodisi invalidske pokojnine 
bodisi nadomestila, ne zadoščajo oziroma so 
prenizka in nima drugih virov ali premoženja, s 
katerimi bi si lahko pomagal, ali svojcev, v tem 
primeru mu je na voljo tudi drugi del socialne 
države, ne samo zavarovalniški, ampak splošni, 
tisti pa potem poskrbi in gleda ne samo na 
posameznika, ampak tudi na njegovo družino. 
Če je to v prvi fazi neka denarna socialna 
pomoč, lahko je to nek varstveni dodatek, če so 
potem tam še družinski člani, recimo otroci, če 
so mlajši, so to drugi tipi pomoči, od otroškega 
dodatka, do raznih štipendij, do subvencionirane 
prehrane v šoli, do ostalih ukrepov, ki so tukaj 
na razpolago, in teh je veliko. Ravno zaradi 
tega, da potem posameznik kljub težki situaciji, v 
kateri je, na podlagi pravic, ki mu jih zagotavlja 
ta država, nekako izhaja iz dneva v dan. 
 Tako ne gre zgolj za, ko omenjate ta 
znesek, je vseeno treba vzeti v obzir, da država 
se pri tem ne ustavi, ampak zagotavlja tudi 
druge vire, s katerimi lahko si posameznik v tisti 
situaciji pomaga. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 No, končno! Gospa Alenka Jeraj, imate 
besedo. Pripravi pa naj se Mojca Žnidarič. 
 Izvolite. 

ALENKA JERAJ (SDS): Hvala lepa za besedo. 

 Saj veliko je bilo že povedanega, tako 
da mogoče bolj na kratko. Se pravi, mi z 
zakonom želimo pomagati tem najšibkejšim, 
socialno najbolj ogroženim invalidskim 
upokojencem. Predlagamo, da ta socialna, torej 
najnižja možna pokojnina, da bi za invalidsko 
upokojene znašala 392, torej višina minimalnega 
dohodka, kot je določen z Zakonom o socialnih 
prejemkih. Če je država rekla, da je to nek 
minimum, s katerim lahko nekdo preživi, bi ga 
moral imeti vsak človek najmanj toliko v tej 
državi. Ali nas zanima, ali ljudje lahko s tem 
preživijo, ali ne, se lahko vprašamo ob tem.  
 Glejte, govorimo o invalidnih osebah, o 
tistih, ki bi … Torej, v svojem mnenju vlada 
pove, da temelji naš pokojninski sistem na 
prispevkih, vplačanih v času aktivne dobe. To 
drži, ampak izplačujemo v tej državi mnogo 
pokojnin, ki niso vezane na vplačane prispevke. 
Tukaj, kjer je pa nekdo dejansko plačeval in bi 
verjetno še plačeval, če ne bi postal invalid, 
največkrat so ti ljudje postali invalidi ravno zaradi 
dela – niso vsi, ali so kakšne nesreče ali karkoli 
–, veliko imamo pa invalidnosti zaradi posledic 
dolgoletnega dela, napačne drže in tako naprej. 
Ti ljudje, kot je rekel kolega Anže, bi si želeli 
delati naprej, ampak seveda ne morejo, zato ker 
so postali invalidi. Zelo žalostno je, da morajo, 
kljub temu da so bili aktivni, opravljali delo, 
potem hoditi na Karitas po pakete s hrano in 
podobno. Zelo ponižujoče za ljudi. 
 Mogoče samo še za konec, gospod 
Božič, rekli ste, da si želite sodelovanja in da 
boste prišli tudi v našo poslansko skupino. Mi 
obžalujemo, da ob tem zakonu niste prišli, pa bi 
se morda pogovorili, ali se da stvari narediti tudi 
drugače, če mislite, da v tem trenutku ali pa da 
se da s kakšnimi amandmaji karkoli dopolniti, če 
ocenjujete, da zakon ni primeren. Tako smo pa 
vedno priča, da vse, kar predlagamo, je slabo in 
se takoj že v prvem branju zavrne, sploh ne 
pride do … Torej, tukaj govorimo, pa se ne 
slišimo, eden drugemu, namesto da bi si vzeli 
čas in dejansko na odborih stvari predebatirali, 
kjer bi imeli mogoče vsi tudi malo več podatkov. 
Včasih res izhajamo tudi s kakšnimi podatki, ki 
niso najbolj točni, čeprav običajno poskušamo 
pridobiti podatke s strani vlade s poslanskimi 
vprašanji.  
 Torej, pred nami je zakon, ki nekaj 
rešuje, ampak seveda, ker ga ni vložila koalicija 
ali pa nadstrankarska Levica, pač pa mi, bo 
seveda danes zavrnjen in se bomo o zadevi 
nehali pogovarjati. 
 Včeraj smo poslušali, kako smo sokrivi 
za situacijo, ki je v državi. Tudi za to bo nekdo 
kriv ali pa sokriv. Mi smo želeli nekaj popraviti, 
pa vi tega ne želite, zato v nadaljevanju potem 
prosim, da poslanci koalicije ne boste nam 
razlagali, da smo mi sokrivi, da se nekaj v državi 
dogaja. Če zaznaš neko anomalijo, če vidiš, da 
nekaj ni v redu, je naša naloga, da poskušamo 
to popraviti in z našimi predlogi to tudi počnemo; 
vi jih vse po vrsti zavračate. Želim si, da bi 
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enkrat dosegli tudi v slovenskem parlamentu 
podoben način odločanja, kot je v Evropskem 
parlamentu, ko stvari toliko časa usklajujejo, da 
praktično ne pride do preglasovanj, ampak se 
poskušajo dogovoriti in najti najboljšo rešitev. 
Ampak tam izhajajo iz ene osnovne 
predpostavke, da socialisti nekaj vedo in da EPP 
nekaj ve, ni vse znanje v eni stranki, ali pa v eni 
koaliciji, ali pa vladni koaliciji, ali pa na strani 
opozicije, pač pa vsak nekaj ve in skupaj lahko 
pridemo do najboljših rešitev. 
 Upam, da bo kdaj kakšen tak primer, 
da ne bomo po štirih letih mandata ali pa po treh 
letih mandata lahko vsakokrat znova rekli, da niti 
en opozicijski predlog nikoli ni bil sprejet. Mi pa 
podpremo vaše predloge, saj to ste najbrž 
opazili. Tisto, kar ocenimo, da je dobro, 
podpremo. Tam, kjer pa pač smatramo, da 
kakšne stvari niso v redu, pa tudi povemo, zakaj 
mislimo, da niso v redu, in pričakujemo pač neko 
soočenje argumentov, da skupaj pridemo do 
najboljših rešitev. 
  Seveda bom spremembo Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
podprla. V nadaljevanju pa si želim, da bi bilo 
sodelovanje tudi dejansko, ne samo govorjenje 
o tem, da si želimo sodelovanja, ko pa je treba 
sodelovati, pa do tega ne pride.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Mojca Žnidarič. 
 Izvolite.  
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. 
 Kako naj predlog tega zakona 
komentira nekdo, ki se je več kot desetletje 
ukvarjal z zaposlovanjem invalidov? Nekdo, ki 
pozna večino pomanjkljivosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, tudi pasti visokih, 
višjih in nižjih nadomestil. Nekdo, ki je ljudem 
obljubil, da se bo boril za izboljšanje teh pravic 
in se tudi ves čas bori. Danes bi si z največjim 
veseljem želela, da bi ta zakon lahko podprla, a 
ga ne morem iz številnih razlogov, ki jih bom v 
nadaljevanju tudi navedla. 
 Predlagatelji so odprli le en člen te 
zakonodaje. Anomalij, krivic, neenakosti v 
pokojninski in invalidski zakonodaji je zelo 
veliko. Pri vsaki spremembi, ko sprejemamo 
katerikoli zakon, vedno tehtamo in moramo 
paziti, da ne delamo novih krivic, da je zakon 
pravičen, enakovreden, enakopraven do vseh. 
Kot je bilo rečeno danes že večkrat, pokojninski 
sistem je zavarovalniški sistem. V prvi vrsti 
zavarovalniški sistem, sicer je tudi solidaren, a je 
zavarovalniški, takšnega imamo in takšno je tudi 
dejstvo. S takšno uravnilovko, ki bi se določila z 
višino tega zneska, kjer bi potem večina 
invalidskih upokojencev dobivala približno enak 
znesek, bi se, kot je že bilo večkrat danes 
izpostavljeno, res porušila vsa razmerja 
upokojencev, tudi razmerja do starostnih 
upokojencev.  

 Izpostavljeno je bilo in tudi sama sem 
se to večkrat vprašala, ali je res človek kriv, da 
hitro zboli. Pa seveda ni in si seveda želi, da bi 
delal dlje časa. A tukaj v teh primerih tudi v naši 
zakonodaji nastopi solidarnost in v teh primerih 
se invalidska pokojnina računa tudi na podlagi 
prištete dobe. Prišteje se fiktivna doba, to je torej 
doba do 60. oziroma do 65. leta, ko bi človek še 
lahko delal. Tako je v teh primerih naš sistem 
tudi solidaren.  
 Če bi se lahko strinjala osebno še s 
prvim odstavkom predlaganega člena, se pa 
nikakor ne morem strinjati z napisanim drugim 
odstavkom tega člena, ki je povsem neprimeren, 
nekonsistenten in dejansko sploh ne razlikuje 
invalidskih upokojencev od invalidov, ki dobivajo 
invalidska nadomestila – se pravi, ki so še delno 
zmožni. Se pravi, zahtevate tukaj tudi prijavo 
invalidskih upokojencev, zahtevate prijavo na 
Zavodu za zaposlovanje, in sicer v evidenco 
iskalcev zaposlitve. Kot rečeno, invalidski 
upokojenci nimajo preostale delovne zmožnosti, 
so upokojeni, torej imajo prvo kategorijo in ne 
iščejo več zaposlitve, se ne prijavljajo v 
evidenco, nobeno evidenco Zavoda za 
zaposlovanje. Če ste pa mislili prejemnike 
denarnega nadomestila, bi pa bilo treba potem, 
če že, da se prijavijo v evidenco brezposelnih 
oseb. Kajti v evidenco iskalcev zaposlitve se 
lahko prijavi vsak, tako študent, tisti, ki je 
zaposlen, pa želi iskati novo zaposlitev. V tej 
evidenci se jim dejansko ne nudi nič drugega, 
kot se jih obvešča o prostih delovnih mestih. Ti 
ljudje zagotovo rabijo veliko več. Zraven 
motivacije tudi ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ki se tudi ne nudijo ljudem, ki so 
prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve, 
ogromno svetovanja in tudi zastopanja pri 
delodajalcih. Če so mišljeni prejemniki tretje 
kategorije, potem vsekakor prijava v evidenco 
brezposelnih oseb in ne v evidenco iskalcev 
zaposlitve.  
 Že cilj sprememb ZPIZ-1, torej leta 
2002, je bila aktivacija invalidov. Ni namen, da bi 
kdorkoli bil doma, pasiven, tudi da bi imel višje 
nadomestilo, ampak da je vključen v družbo, da 
je koristen. Zato se je tudi šlo v to smer, da se 
invalide, ki se zaposlijo, tudi nagradi. Vsak 
invalid, ki se zaposli na drugem ustreznem 
delovnem mestu, potem dobiva 35 % nagrade 
oziroma 35 % tega invalidskega nadomestila, ki 
mu sicer pripada, ko je brezposeln; in to ni malo. 
Glede na to, da nam delavcev na trgu dela že 
sedaj primanjkuje, vidim tukaj predvsem 
možnosti še več, kot so jih imeli invalidi do 
sedaj, da se bodo lahko še bolje aktivirali in našli 
tudi primerno zaposlitev, torej primerno svojim 
omejitvam.  
 Večkrat se omenja, kako naj človek živi 
z 244 evri, ali 250, ali 270, 280 … Omenjate 
socialno ogrožene ljudi. Torej nihče ne rabi s 
tem živeti, kajti socialna pomoč ni namenjena 
samo tistim, ki so brez delovne dobe, ali pa 
brezposelnim, ampak jo lahko koristijo vsi. Tudi 
ti delovni invalidi lahko koristijo socialno pomoč. 
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Če pa imajo prvo kategorijo, torej, da niso 
zmožni za delo, pa lahko koristijo tudi varstveni 
dodatek. Varstveni dodatek je bil do 1. 1. 2012 
že del pokojninske zakonodaje. Takrat ste ga 
izvzeli in povsod naveden razlog, ko bereš to 
malo nazaj, je bil, da se očisti pokojninska 
blagajna vseh teh dajatev, za katere se niso 
plačevali prispevki, in to je bila družinska 
oziroma ta državna pokojnina in varstveni 
dodatek. Že prej se je varstveni dodatek 
dodeljeval tistim z nižjimi dohodki in torej nižjim 
premoženjem. Takrat so ljudje morali ta dokazila 
pošiljati na ZPIZ, zdaj pač to uveljavljajo na 
centru za socialno delo. Saj dejansko druge 
nobene velike razlike pri tem ni. Torej, tudi takrat 
se je ta dohodninski in premoženjski cenzus 
uveljavljal. 
 V prejšnji vladi je pa bilo tudi urejeno to, 
da se ta varstveni dodatek, ki se je vmes 
prejšnja leta knjižil na premoženje oziroma se je 
delala zaznamba, je zdaj to ukinjeno in dejansko 
pri ljudeh, ki imajo do 120 tisoč evrov 
premoženja ni nobenih težav, da ne bi tega 
varstvenega dodatka dobivali in se jim tudi ne bo 
nikamor knjižil.  
 Zdaj bom pa izpostavila še tisto, kar pa 
mene najbolj mori in sama vidim kot največjo 
krivico ali pa neenakost v tej pokojninski-
invalidski zakonodaji in sem jo tudi na odborih 
že večkrat izpostavila. To je pa to, da se 
razlikuje med ljudmi, ki grejo na invalidsko 
komisijo in so na dan invalidske komisije 
zaposleni, torej so pokojninsko zavarovani, in 
med tistimi, ki na dan invalidske komisije niso 
pokojninsko zavarovani, se pravi, da so 
brezposelni, brez denarnega nadomestila. Tole 
sem že izpostavila in tudi če imata ta dva 
človeka povsem enaki delovni dobi, imata 
priznano denarno nadomestilo v različnih 
odstotkih; in sicer je denarno nadomestilo 
brezposelnega celo 20 % nižje. Tak človek dobi 
nadomestilo, priznano v višini 40 % predvidene 
invalidske pokojnine. Mislim, da je ravno tu tisti 
največji ključ in da se na ta način da sistemsko 
rešiti, da se to anomalijo odpravi in da se jo 
odpravi tudi za nazaj, ne samo za naprej. Kajti tu 
mi nikoli nihče ni znal povedati, pa če sem 
klicala na ZPIZ ali kamorkoli drugam, nihče mi 
nikoli ni znal povedati, zakaj v zakonodaji 
obstaja ta neenakost, zakaj se loči ob istih 
zdravstvenih omejitvah, ob isti delovni dobi, 
zakaj se loči ljudi na tiste, ki so pač na dan 
invalidske komisije nezaposleni ali pa zaposleni. 
Tukaj vidim, sem že večkrat izpostavila to 
zadevo in jo tudi večkrat še bom, če bom treba, 
ampak res tukaj vidim tisto, kar se da narediti, 
da bo ta sistem bolj pravičen in tudi bolj 
enakopraven. 
 Tako prosim, res bi prosila tudi na ta 
del odziv ministrstva in državnega sekretarja, ali 
so to zadevo res že preštudirali in ali se jo da 
vključiti že sedaj v to prvo spremembo 
pokojninske zakonodaje. Hvala.  
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik 
Vlade. 
 Gospod Tilen Božič, izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo. 

 Odgovoril bi še na to, kar je bilo na 
koncu rečeno. To, na kar opozarjate, je bilo 
identificirano. Naša ocena je, da bi bilo v paketu 
naslednjih sprememb – seveda, če bomo to 
uspeli uskladiti s socialnimi partnerji – smiselno 
nasloviti in rešiti. Kar se tiče te pobude, lahko v 
tem trenutku to povem, vas bomo pa tudi 
obveščali, kako se zadeve razvijajo.  
 Druga zadeva, kar se tiče sklepnega 
dela. Kot rečeno, Vlada je v svojem mnenju 
povedala, da tega predloga ne podpira. Eden 
izmed kronskih razlogov za to je v jedru, kako je 
sistem zasnovan, zakaj tako deluje in kako je 
postavljen način črpanja pravic iz tega sistema. 
Se pravi, postavljena so določena razmerja, ta 
temeljijo na osnovnem zavarovalniškem načelu, 
se do določene mere tudi dopolnjuje z načelom 
solidarnosti in ta posebej pride do izraza v 
primeru, ko govorimo o invalidskih pokojninah in 
tudi invalidskih nadomestilih. Na ta način se 
nekoliko izboljša oziroma poveča znesek, ki ga 
lahko nekdo prejme, v primerjavi z nekom, ki bi 
eventualno uveljavljal pravico iz starostne 
pokojnine. Je pa res, da je treba tu potem 
gledati ne le na ta sistem, ampak tudi na ostale 
sisteme – se pravi, ostale transferje, ki so 
namenjeni zagotavljanju socialne varnosti –, 
zaradi tega, da se posamezniku, ki se znajde v 
težki situaciji, lahko priskoči na pomoč. Med temi 
možnostmi, ki so na razpolago, je bil danes 
večkrat omenjen tudi varstveni dodatek, ki je 
načeloma temu namenjen, pa tudi nekatere 
druge pravice.  
 Kar se tiče prihodnje ureditve, je Vlada 
že pripravila izhodišča, s katerimi se je koalicija 
strinjala, in jih poslala na Ekonomsko-socialni 
svet. Kot sem že omenil, je bila ustanovljena 
pogajalska skupina, ki ima plan v naslednjih 
mesecih to tematiko obdelati in priti na koncu 
tudi do soglasja. Izhodišča so nastavljena 
nekako širše; se pravi, se ne pogovarjamo zgolj 
o invalidskih pokojninah ali nadomestilih, 
pogovarjamo se tudi o dvigu odmernih odstotkov 
v vseh ostalih primerih, družinskih, vdovskih, tudi 
kar se tiče najnižjih pokojnin in tako naprej. Se 
pravi, mi smo dejansko pripravili tisti predlog na 
način, da se dotika vseh in spoštuje razmerja, ki 
so znotraj sistema, da ostane še vedno v 
določeni odvisnosti od tistega, koliko časa je 
nekdo vplačeval in koliko je dejansko vplačeval 
v ta sistem. Ker, kot rečeno, gre za zavarovanje. 
Gre za zavarovanje nekega dohodka, ki se 
potem v primeru, da nekdo, ki je starejši, ne 
more več opravljati dela oziroma iz drugih 
razlogov ne more tega več opravljati, iz tega 
sistema potem črpa, poleg seveda ostalih 
sistemov, ki so tudi še na razpolago. 
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 Vlada je ocenila tudi posledice. V 
nasprotju s predlagateljem smo ugotovili, da je 
finančnih posledic nekoliko več, ocenjene so bile 
na približno 33 milijonov evrov. Tako, kot 
rečeno, Vlada predloga ne podpira, ima pa že 
pripravljene svoje rešitve, ki so zdaj v fazi 
pogajanj. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste želeli, 
ste dobili besedo. Ker čas, določen za razpravo, 
še ni potekel, sprašujem, ali želi na podlagi 71. 
člena Poslovnika Državnega zbora še kdo 
razpravljati? Vidim eno roko, tako ne bomo šli 
niti v delitev časa. 
 Vojko, izvolite.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo.  
 Res ne bom dolg, ampak mislim, da je 
bilo iz razlage državnega sekretarja razvidno, da 
imamo krasno možnost s tem. Sicer po naših 
pojmih, naših prepričanjih, po mojem lastnem, te 
dopolnitve ZPIZ sorazmerno pozno prihajajo v 
naš parlament. Ampak do tega je zdaj še kratek 
čas, saj pred sabo imamo še Ekonomsko-
socialni svet, to usklajevanje, in da se lotimo 
zadeve na pravi način. 
 Imamo pač različna mišljenja in različne 
poglede. Očitki pa, da smo mi v tem novem 
sklicu trdosrčni in nikakršni, me pa malo bolijo, 
ker nekateri so že v petem mandatu in v 
preteklosti ni bilo nič boljše, kakor je sedaj. 
 Zato počakajmo še ta dober mesec in 
gremo usklajeno in skladno naprej in popravimo 
te krivice in jaz sem za to. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Zaključujem splošno razpravo o 
predlogu sklepa. Da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali čez pol 
ure, to je ob 14. uri in 10 minut, v okviru 
glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 6. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanjem 
nadaljevali, tako kot sem rekel, ob 14. uri in 10 
minut. Hvala. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 13.41 in se 
je nadaljevala ob 14.10.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
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: 2., 9. in 10. 
točka dnevnega reda.  
 S tem prehajamo na glasovanje zbora 
o predlogih odločitev.  

 Poslanke in poslance prosim, da 
preverite delovanje glasovalnih naprav. 
 
 Prehajamo na prekinjeno 2. točko 
dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga 
zakona o dopolnitvi Zakona o gasilstvu po 
skrajšanem postopku.  
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona.  
 Ker k predlogu zakona matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker 
amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili 
vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu 
zakona.  
 Glasujemo. 
 Navzočih je 76 poslank in poslancev, 
za je glasovalo 76, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 76.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet in 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembi 
Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Gospod Miha Kordiš ima besedo v 
imenu poslanske skupine.  
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 V Levici bomo ta zakon podprli. V 
zadnjem mesecu dni smo lahko v javnosti brali, 
pa tudi o današnji razpravi spremljali navezave 
na izhodišča vladne pokojninske reforme. Ta 
pokojninska reforma gre v nekem delu, zlasti v 
delu dviga odmernega odstotka, v pravilno smer, 
v delu podaljševanja delovne dobe pa gre v 
napačno smer. Ob tem ni bilo zaslediti nikakršne 
omembe dviga minimalnih pokojnin, bodisi 
absolutnega dviga minimalne pokojnine bodisi 
dviga pokojnin za polno življenjsko dobo.  
 Danes imamo predlog SDS, ki vsaj za 
področje invalidskih pokojnin dviguje znesek, ki 
ga prejmejo upravičenci. To je dobra rešitev, je 
pa hkrati tudi parcialna rešitev. Zato ob podpori 
temu zakonu, v kolikor prestane današnje 
glasovanje v Državnem zboru, v Levici v drugi 
obravnavi napovedujemo vlaganje amandmajev, 
ki bodo najnižjo pokojnino v tej državi – ne samo 
za polno dobo, ampak za vse in za vsakogar – 
postavili vsaj na raven kratkoročnih minimalnih 
življenjskih stroškov na 442 evrov. 
 Slovenska družba je dovolj bogata 
družba, prebivalci naše države so marljivi, so 
prizadevni in zaslužijo si oditi v jesen svojega 
življenja z dostojno pokojnino. V kratkoročnih 
ukrepih to pomeni torej 442 evrov za absolutno 
minimalno pokojnino in vsaj 613 evrov 
minimalne pokojnine za polno delovno dobo. 
Hvala. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

predstavitev stališča. 
 S tem prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. 
 Navzočih je 76 poslank in poslancev, 
za je glasovalo 32, proti 44.  
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan.  
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
 Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prehajamo na 10. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA MANDATNO-
VOLILNE ZADEVE.  
 Obravnavamo Predlog sklepa o 
razrešitvi predsednika Državne volilne 
komisije.  

 Predlog sklepa je na podlagi 36., 112. 
in 201. člena Poslovnika Državnega zbora v 
obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna 
komisija. 
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
dajem besedo predsedniku Mandatno-volilne 
komisije, gospodu Ivanu Hršku. 
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Spoštovani kolegice in 
kolegi! 
 Mandatno-volilna komisija je na 7. seji 
28. februarja 2019 in 8. seji 21. marca 2019 
določila besedilo Predloga sklepa o razrešitvi 
predsednika Državne volilne komisije. Predlog je 
Mandatno-volilna komisija določila na podlagi 
petega odstavka 32. člena Zakona o volitvah v 
Državni zbor, ki določa, da Državni zbor pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan, razreši 
predsednika, namestnika predsednika člana ali 
namestnika člana, če to sam zahteva, če mu je 
prenehala volilna pravica ali če je prenehal 
opravljati sodniško službo. 
 Iz pravnomočne odločbe Sodnega 
sveta izhaja, da je Antonu Gašperju Frantarju, 
vrhovnemu sodniku, svetniku na Vrhovnem 
sodišču Republike Slovenije prenehala sodniška 
služba z dnem 31. decembra 2018 iz razloga po 
drugem odstavku 74. člena Zakona o sodniški 
službi, ni pa mu prenehala tudi sodniška 
funkcija. Iz petega odstavka 32. člena Zakona o 
volitvah v Državni zbor nedvoumno izhaja, da je 
razlog za razrešitev vezan na prenehanje 
sodniške službe in ne na prenehanje sodniške 
funkcije. V skladu s četrtim in petim odstavkom 
76.a člena Zakona o sodniški službi sme sodnik, 
ki je pridobil pravico do pokojnine, ne glede na 
svojo starost in na določbo drugega odstavka 
74. člena tega zakona opravljati nekateri 
taksativno določena dela, med temi pa ni 
opravljanje funkcije predsednika Državne volilne 
komisije po njegovi upokojitvi. 
 Delo predsednika Državno volilne 
komisije tudi po vsebini ni primerljivo z delom, ki 

je sodniku dovoljeno po 76.a členu, temveč je 
primerljivo sodniškemu delu na najvišji sodni 
instanci. Zato tudi Zakon o volitvah v Državni 
zbor v tretjem odstavku 32. člena, kar kot pogoj 
za imenovanje na to mesto določa, da gre za 
sodnika, ki opravlja sodniško službo na 
sodniškem mestu, na Vrhovnem sodišču. 
 Zakonski pogoji za razrešitev iz petega 
odstavka 32. člena Zakona o volitvah v Državni 
zbor pa so odraz zakonskih pogojev za 
imenovanje na funkcijo v Državni volilni komisiji, 
kar je v skladu z načelom v veljavni tako pravni 
doktrini kot v zakonodaji, da morajo funkcionarji 
določenega organa zakonske pogoje za 
imenovanje izpolnjevati ves čas trajanja 
mandata. Navedenemu sledi tudi dosedanja 
parlamentarna praksa imenovanj in razrešitev 
predsednikov Državno volilne komisije in 
njihovih namestnikov. Prenehanje opravljanja 
sodniške službe je Državni zbor še pred 
uveljavitvijo novele Zakona o volitvah v Državni 
zbor-C štel kot razlog za razrešitev, ker oseba ni 
izpolnjevala več formalnih pogojev za 
imenovanje na funkcijo, kar je upošteval tudi 
zakonodajalec ob sprejemanju navedene 
novele, s tem ko je razloge za razrešitev izrecno 
uredil. 
 Novela Zakona o volitvah v Državni 
zbor-C je z določbo petega odstavka 32. člena 
uzakonila v praksi do tedaj že uveljavljeno 
razlago in način izvajanja zakona, zato 
vsebinsko ne gre za novo ali spremenjeno 
ureditev razlogov za razrešitev. Določba petega 
odstavka 32. člena Zakona o volitvah v Državni 
zbor, ki predstavlja pravno podlago za 
predčasno razrešitev, je bila uveljavljena med 
štiriletnim mandatom aktualnega predsednika 
Antona Gašperja Frantarja, vendar nima 
retroaktivnega učinka. Predčasna razrešitev, 
upoštevaje obsežno upravno-sodno prakso 
Vrhovnega sodišča, namreč ne pomeni posega 
v njegove pravice in pravne koristi. Če bi 
zakonodajalec želel, da se pravna norma o 
razrešitvi ne nanaša na predsednika, člane in 
njihove namestnike, katerih mandat je v teku, bi 
moral to izrecno urediti v prehodni določbi, česar 
pa ni storil.  
 Upoštevaje navedeno 1. točka izreka 
predloga sklepa temelji na ugotovitvi, da je pri 
predsedniku Državno volilne komisije nastopil 
razlog iz petega odstavka 32. člena Zakona o 
volitvah v Državni zbor za predčasno razrešitev. 
2. točka izreka predloga sklepa temelji na prvem 
odstavku 35. člena Zakona o volitvah v Državni 
zbor, ki določa, da če članom volilnih komisij 
preneha mandat v času razpisa volitev, se jim 
mandat podaljša do konca volitev. 
 Ker so bile razpisane volitve poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament, je 
treba mandat predsednika Državne komisije, pri 
katerem je nastopil razlog iz petega odstavka 
32. člena Zakona o volitvah v Državni zbor za 
predčasno razrešitev, podaljšati do konca 
razpisanih volitev. S tem se zagotavlja 
nemoteno in kontinuirano izvajanje vseh 
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pristojnosti Državne volilne komisije do konca 
razpisanih volitev. Mandat predsednika Državne 
volilne komisije se zato podaljša do objave 
obvestila predsednika Državnega zbora 
predsedniku Evropskega parlamenta o izidu 
volitev v Evropski parlament kot formalnega 
zaključka volitev. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Prijavljenih k razpravi ni. 
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se v Državno volilni komisiji 
razreši predsednik gospod Anton Gašper 
Frantar, pri čemer se mu mandat podaljša in 
opravlja funkcijo predsednika Državno volilne 
komisije do objave obvestila predsednika 
Državnega zbora predsedniku Evropskega 
parlamenta o izidu volitev v Evropski parlament, 
razpisanih z odlokom o razpisu volitev poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament. 
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev in 74 poslank in poslancev je 
glasovalo z da. 
 (Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.) 
 S tem ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 Prehajamo na Predlog sklepa o 
ugotovitvi prenehanja mandata članici 
Programskega sveta RTV Slovenija. 

 Gospa Vesna Ugrinovski je Državnemu 
zboru posredovala odstopno izjavo z mesta 
članice Programskega sveta Radiotelevizija 
Slovenija. Na podlagi navedenega je Mandatno-
volilna komisija Državnemu zboru predložila 
predlog sklepa, s katerim mu predlaga, da se na 
podlagi četrtega odstavka 18. člena Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija in 112. člena Poslovnika 
Državnega zbora seznani z naslednjim sklepom: 
Ugotovi se, da je gospa Vesna Ugrinovski 
podala odstopno izjavo z mesta članice 
Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija, 
zato ji na podlagi četrtega odstavka 18. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija preneha 
mandat članice Programskega sveta 
Radiotelevizije Slovenija, imenovane na podlagi 
šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona 
o Radioteleviziji Slovenija. Ugotavljam, da je 
Državni zbor s sklepom seznanjen. 
 
 Sedaj prehajamo na obravnavo 
Predloga sklepa o spremembah Sklepa o 
sestavi in imenovanju predsednika, 
podpredsednika, članov in namestnikov 
članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na 
programu otroške kardiologije ter področju 
nabav in upravljanja z medicinsko opremo in 
zdravstvenim materialom. 

 Predlog sklepa je v obravnavo zboru 
predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih 
k razpravi ni in zato, spoštovane in spoštovani, 
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 74 poslank in 
poslancev in 74 je glasovalo z da. 
 (Za je glasovalo 74.) (Proti nihče.) 
 S tem ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda in zaključujem 6. sejo Državnega zbora. 
 
Seja se je končala 28. marca 2019 ob 14.22. 
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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 
 


